
Szeptember 

1. Szeptember 2. 15.00-19.00 – Hirdesd az Igét, presbiteri találkozó, 

Szentes 

2. Szeptember 3. 16.30 – Presbiteri gyűlés 

3. Szeptember 7. 18.00 – Újra kezdődnek a kóruspróbák. Minden 

énekelni vágyót szeretettel várunk 

4. Szeptember 8. 10.00-15.00 – Hittan családi évnyitó, Kübekháza 

5. Szeptember 9. 10.00 – Hittan évnyitó istentisztelet és beiratkozás 

6. Szeptember 14. 18.00 – Bűnbánati istentisztelet 

7. Szeptember 15-16. – Tágas Tér Konferencia (IH) 

8. Szeptember 16. 10.00, 18.00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

9. Szeptember 17. 16.30 – Presbiteri bibliaóra 

10. Szeptember 29. – A történelmi Békés-Bánáti Református 

Egyházmegye utódmegyéinek találkozója, Szentes 

A rendszeres évközi alkalmak újraindulnak szeptember 3-tól. Pontos 

helyet és időt lásd a vasárnapi hirdetésekben és a honlapunkon. 
 

 

Imádkozzunk 

 

- az új tanévet kezdő fiatalokért és tanáraikért! 
- a lelkészcsaládokért, testi-lelki biztonságukért!! 
- azokért az országokért, amelyeket háborúk dúlnak, hogy Isten 

adjon ott is igazi megbékélést! 
- a siketmisszióért, és azért, hogy gyülekezetünk befogadó legyen a 

sérült emberek felé! 
- a betegegek gyógyulásáért, és azért, hogy Isten segítőket állítson az 

idős gyengélkedőknek, látogatókat a magányosoknak! 

 

 

 
 

Missziói hírlevél 

2018. szeptember 2. 

5. szám 

www.honvedter.ref.hu 

 

 „Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség 
napja!” (2Kor 6,2) 

Ej, ráérünk arra még? 

Felkiáltó formában mindenki ismeri Pató Pál uramnak ezt a 
kedvenc mondását, a halogató magatartást szoktuk így érzékeltetni. Nem 
veszélytelen a határidők tologatása a vizsgára készüléskor, az 
adóbevalláskor, a számlák befizetésekor, az orvosi vizsgálatokkor. A 
késlekedésünk, bizony, sajnálatos következményekkel járhat. A 
lustaságunkkal vagy határozatlanságunkkal komoly károkat okozhatunk 
magunknak. 

Van viszont egy olyan terület, ahol a tétovázás még veszélyesebb: 
ez pedig Istennel való kapcsolatunk. Élet vagy halál kérdése ez: a 
személyes jövőnk forog kockán. „… elétek adtam az életet és a halált, az áldást 
és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess…” (5Móz 30,19). A halál Istennel 
való kapcsolatunk hiánya és az azt követő ítélet várása. Az élet viszont az 
a kapcsolat, amelyet Istennel létesíthetünk már most – és örökre – 
bűneink bocsánata alapján. Minden nap vétkezünk, egyedül Jézus 
Krisztusnak a kereszten értünk kiontott vére tudja csak lemosni 
bűneinket. Jézusba vetett hitünk teszi lehetővé a bűnbocsánatot. Isten 
választásra szólít fel, és sürgeti a gyors döntésünket. Életünk rövid és 
törékeny, nem odázhatjuk sokáig válaszunkat, öröklétünk múlik ezen. 
„Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket…” (Zsid 3,15)  

… holnap talán már késő lesz. 
Nemes Gábor 

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


Gyülekezeti csendesnapok – Kőszeg és környéke 

(2018.07.25-29) 

Úton voltunk. Merre? Az északnyugati határnál megelevenedő 
történelmi emlékek között. A legnagyobb magyar otthonában, a hűség 
városában, a szerzetessé lett világhíres zeneszerző és zongoravirtuóz 
szülőházában, annál a kollégiumnál, ahová egyidőben járt Petőfi és Jókai, 
az aprócska várnál, amely megállította a törököket…  

Úton voltunk, ahol hosszú és bosszantó dugók alakították át 
terveinket. Határon átsuhanva kerestünk új utakat, oly könnyedséggel, ami 
az ötven felettieket talán még mindig megrészegíti. A mikrofon több 
kézbe is vándorolt. Hallgattunk okosat, hasznosat, érdekeset és teljesen 
haszontalant. A nevetés, az ének, a ravasz kvízek, a körbe kínált 
finomságok déjà vu érzete álomba ringató- Hány éve is utazunk?  

Merre? Egy missziósház puritán szobáiba, ahol első este már 
otthonossá rendeztük a konferenciatermet, hogy körben ülve 
figyelhessünk a másikra. A Biblia szavai, az igék és magyarázatok között 
személyes élmények, emlékek, vágyak és kételyek buktak elő. Jó volt 
érezni, hogy biztonságban vagyunk, itt, ebben a magunk rendezte körben, 
ahol tudtuk, köztünk van még Valaki. Merre utaztunk? Egyre közelebb 
egymáshoz. 

Az étkező hosszú asztalai mellett, az összekapcsolódó kezek egyre 
ismerősebben nyúltak egymás felé. A szép park, a jó levegő, az egyéni 
élmények; egy kis bor, egy kis színház, népdalkör és házassági évforduló jó 
hátteréül szolgáltak sok beszélgetésnek. Mi volt még? A törzshellyé váló 
soproni Gyógygödör, az újrafölfedezés élménye Zichy műveinél és a 
terveken kívüli ajándék: kórust hallgatni a jáki templom ezeréves falai 
között. 

Sok nevetés, az egymás hátát masszírozó körvonat, egy elveszett és 
megkerült hátizsák, meg, persze, Írottkő, ami biztos, hogy hibásan van 
feltüntetve minden térképen, mert az lehetetlen, hogy csak 2 km-t 
gyalogoltunk. 

Úton voltunk. Merre? Magunkba szállva, imára kulcsolt kézzel, egyre 
közelebb Hozzád, Uram. 

Szabóné Csepregi Boglárka 

A Reformátusok Lapjában olvastuk 

 

 
 

(Forrás: Reformátusok Lapja, 2018. július 8.) 

Élménybatyu – a palágykomoróci gyermekektől 

Nagyon jó volt ez a hét! 
Tetszett az ópusztaszeri látogatás, a Feszty-körkép.  
A szabadidő központban jó volt a horgászás… 10 halat fogtam 
A falmászás nagyszerű volt, én másztam a legmagasabbra! 
Az ópusztaszeri kiállításon hat féle fegyvert láttam! 
Örültem az ismerkedésnek és sokat beszélgettünk. 
Nagyszerű volt a hullám medence Mórahalmon és a fagyi! 
Ezen a héten kaptam egy új családot.! 
A Meskete kalandparkban nagyon tetszett a program. 
Összességében élveztem a tábort, átéltem minden pillanatát. 


