
Szeptember 

1. Szeptember 3-tól újraindulnak az alkalmaink (későbbiekben hirdetés 

szerint) 

- szeptember 4-től felnőtt fiatalok bibliaórája 

- szeptember 12-től felnőttek csütörtök esti bibliaórája 

- szeptember 15-től konfirmációs felkészítés 

- szeptember 20-tól pénteki hittanórák 

2. Szeptember 8. – Évnyitó istentisztelet, hittan-beiratkozás, gyülekezeti ebéd 

3. Szeptember 9. 16.30 – Presbiteri gyűlés 

4. Szeptember 16. 16.30 – Presbiteri bibliaóra 

5. Szeptember 20. 18.00 – Bűnbánati istentisztelet 

6. Szeptember 21. 9.30 – Presbiterképzés, Hódmezővásárhely, Csúcs 

7. Szeptember 22. 10.00, 18.00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

8. Szeptember 29-től október 6-ig – Teremtés hete (részletes program később) 

Szeretettel várjuk minden énekelni vágyó Testvérünket gyülekezeti 

kórusunkba 

 

 

Imádkozzunk 

– a kezdődő tanévért, a diákokért, a tanárokért; 

– a lelkészcsaládokért (szept.ember 1.: a lelkészcsaládok vasárnapja);  

– gyülekezeteinkért, egyházunk tagjaiért, a szolgálattevőkért, hogy 

hűséggel teljesítsük a ránk bízott feladatot e világban és e világért; 

– hogy észrevegyük a teremtett világ iránti felelősségünket. 

 

 

 
 

Missziói hírlevél 

2019. szeptember 1. 

5. szám 

www.honvedter.ref.hu 

 

Klímaváltozás 

„Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az 
emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, 
istenkáromlók, … jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, 
felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint Istent.” (2Tim 
3,1-4) 
„Képmutatók! Az ég színét meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem 
tudjátok?” (Mt 16,3) 
 A klímaváltozás napjaink egyik legfontosabb kérdése. Tudósok, 
politikusok komolyan aggódnak földünk felmelegedése miatt, és nagy erővel 
keresik azoknak a veszélyes folyamatoknak a megállítási lehetőségét, amelyek 
hátterében a technikai fejlődés és emberi előrelátás hiánya áll. 
 Az az erkölcsi légkör, amelyben élünk szintén ilyen gyors átalakulásnak 
van kitéve. Bár azóta, hogy a bűn megjelent a világban az emberi szív nem sokat 
változott, – a hazugság, a féltékenység, a gyűlölet és még sok más elvetendő 
tulajdonság ugyanúgy létezik közöttünk ma is, mint létezett az elődeinknél. Ami 
azonban felgyorsultan zajlik az utóbbi évtizedekben, főleg a nyugati 
országokban, az az erkölcsi értékek háttérbe szorulása, a jó és a rossz közötti 
határvonal elmosása egy hamisan értelmezett szabadelvűség nevében. A fenti ige 
negatívumai egyre erőteljesebben ütik fel a fejüket nálunk is. 
 Az emberek keveset törődenk ezekkel a „klimatikus” változásokkal, 
pedig a páli ige azokról „az utolsó napokról” beszél, amelyek megelőzik Isten 
ítéletét. Ugyanúgy, mint Nóé idejében (1Móz 6,11-13), Isten türelme véget fog 
érni, és haragja elsodorja az erőszakos és bűnös világot. 
 Vegyük észre az idők jeleit, és hallgassunk Isten hívó szavára, mely 
menedéket kínál. Jézus Krisztus megváltja és megszabadítja mindazokat, akik 
megtérnek, és bizalmukat Belé vetik. 

Nemes Gábor 

http://www.honvedter.ref.hu/


Hittantábor – Mártély, 2019. július 1-5. 

 Idén a hittantábor, a megszokottaktól eltérően, Mártélyon lett megtartva. 
Bár nem volt túl nagy a létszám, mégis csodálatos öt napot töltött együtt a 
csapat. Hétfő reggel alig fél órával az indulás után már meg is érkeztünk a 
szálláshelyünkre. Miután mindenki berendezkedett, lementünk a vízpartra, ahol a 
sulymokat kerülgetve próbáltunk fürdeni több-kevesebb sikerrel. Finom 
ebédünket egy közelben lévő étteremből kaptuk, amit – ha a szúnyogok engedték 
– kint ettünk meg. Reggelinket és vacsoránkat helyben készítettük el. Ez után 
következett az áhitat és Lívia néni foglalkozása. Nagyon jó elfoglaltság volt az 
evezés is. A kinti programok mellett egymásnak tanítottunk különböző 
társasjátékokat. Ezek mellett a megszokott dolgok sem maradtak ki: a Sanyi 
Rádió, a kedvenc énekeink, Rózsa néni utánozhatatlan darálós keksze és a 
végtelen nevetések. Bár a szúnyogokat senki sem értesítette, hogy erre a hétre 
csökkentsék aktivitásukat, nagyszerű időt töltöttünk együtt. 

Fodor Györgyi 

 

Retró hittantábor – Zánka, 2019. július 11-14. 

 Tizenhárom hittantáborban vettem részt életem során. Mindegyikre úgy 

emlékszem, mint a nyarak legjobban várt egy hetére. Az évről-évre ismétlődő “de 

nagy lettél, más a hajad, egyre szemtelenebb vagy”, és ehhez hasonló élettani 

felmérések után megnyugodtunk, hogy igen, tulajdonképpen olyan sokat nem is 

változtunk. 

 Az elsősorban gyerekek és középfiatalok méretére szabott tábort 

fokozatosan nőtte ki Sanyi bácsi osztálya, vagyis az I. SBO (saját szóalkotás): 

többen közülünk Pestre kerültek, családot alapítottak, kiköltöztek külföldre, 

belevetették magukat a munka világába. 

 Minden évben felmerült, hogy szervezzünk egy retro tábort, de általában 

a tervezőasztalon hagytuk az ötletet. Talán mert úgy éreztük, már jelesre 

vizsgáztunk hittanból, máshol keressük a lelki feltöltődést, és egyébként is 

nyakunkba szakadtak az önmegvalósítás cukormázas vasnehezékei. 

 Bevallom, bármennyire is vártam a tábort, azért egy kis félsz volt 

bennem. Úgy a csapat felével már hosszú évek óta nem találkoztam, és ugyan ki 

vágyik egy olyan nyaralásra, amin a kínos “na és te mivel foglalkozol” típusú 

kérdéseken kívül csak némán csámcsogunk a lángosunk felett a parton? 

 Szerencsére tévesek voltak a megérzéseim, és bármiféle fölösleges 

formalitás nélkül rögtön visszakerültünk a régi kerékvágásba. Már tizenévvel 

idősebben, de ugyanolyan gyermeki fesztelenséggel tudtuk lökdösni egymást a 

vízben, kiigazítani, hogy ne a vizes fát tegye a tábortűzre, és mély beszélgetéseket 

folytatni. A közös hitbéli meggyőződés, és az összetartozás érzete olyan köteléket 

alakított ki köztünk, ami kiállta az idő próbáját. 

 A rajtunk megfigyelhető változásoknak a legjobban talán a Kereskényi 

házaspár örült, hogy már nem kell kiabálni, hogy “ne dobáld sárral a 

testvéred/ezért ma te mosogatsz, Dani/ha mégegyszer felébredek miattad, 

holnap nem jössz be a vízbe/ne mássz be a kocsi alá”. Rengeteg nevetéssel 

kísérve néztük meg a korábbi táborokon készült fotókat, és végül arra a 

megállapításra jutottunk, hogy szép évek voltak, de most jobban a helyünkön 

érezzük magunkat. És ilyen az egészséges nosztalgia: boldogan nézünk együtt 

vissza, de megtaláljuk a helyünket a mostban. 

Hihetetlen mélységű beszélgetéseket folytattunk a közös áhitatokon, ahol a 

visszatekintések és az előre spekulálások között próbáltuk elhelyezni magunkat 

egy folyamatíven.  

 A hit mint közös kiindulópont egy olyan alapot biztosított ennek a 

csapatnak, amire a táborvezetőkkel bátran, és kitartóan építettünk. Ezt a 

komfortzónát nem lehet mesterségesen felhúzni: közel húsz év kellett hozzá, de 

itt voltunk, itt vagyunk, és itt leszünk otthon ezután is.  

A gyerekek könnyen megtalálják egymással a közös hangot, mert még kevésbé 

határozottak a vonásaik, könnyebb közelíteni egymáshoz az érdeklődési 

körünket, és egy pöttyös labda begurítása véget vet még a legkomolyabb vitáknak 

is.  

 A retró tábor viszont igazolta: nemcsak játszópajtásai voltunk 

egymásnak, hanem egy olyan család, ahova jó volt újra visszatérni, megerősíteni 

egymást az Istenbe vetett hitében, együtt örülni és élvezni, hogy már nem 

vagyunk ugyanazok. Lecsiszolódtunk, megváltoztunk, de ennek a közösségnek a 

tagjai ösztönösen tudják a feloldókulcsot egymáshoz. 

 A végére pedig a jól időzített termékmegjelenítés: FM 100.55 Sanyi 

Rádió (bennfentes utalás)! 

Imrényi Dániel 


