
Szeptember 

1. Szeptember 4. – Beiratkozás a gyülekezeti hittanórákra és a 

konfirmációs előkészítésre a délelőtti istentisztelet után 

2. Szeptember 5. 16:30 – Presbiteri gyűlés 

3. Szeptember 11. – A délelőtti istentisztelet után a Bartimeus 

Egyesület által a vakoknak és gyengénlátóknak felajánlott 

eszközök kiosztása 

4. Szeptember 16. 18:00 – Bűnbánati istentisztelet 

5. Szeptember 18. 10:00, 18:00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

6. Szeptember 19. 16:30 – Presbiteri bibliaóra 

7. Szeptember 24. 9:30 – Presbiterképzés a Szentes Nagytemplomi 

Református Egyházközségben 

8. Szeptember 25. – Gyülekezeti ebéd a délelőtti istentisztelet után 

9. Október 1. – A történelmi Békés-Bánáti Református Egyházmegye 

reformátusainak találkozója Aradon (az utazásról részletesebben 

később adunk tájékoztatást) 
 

 
 

Imádkozzunk 

- az új tanévet elkezdő tanárok és tanítványaik eredményes 

együttműködéséért! 

- hogy Isten tárja fel előttünk az Írásokat, hogy megismerjük őt és 

gyülekezetünkre vonatkozó akaratát! 

- hogy Isten adjon békét a föld sok-sok konfliktussal, háborúval 

terhelt országában! 

- gyülekezetünk idős tagjaiért, hogy ők is hasznosnak, a Krisztus-

test tagjainak érezhessék magukat! 

- az aradi református találkozóért! 

 

 

 
 

Missziói hírlevél 

2016. szeptember 4. 

7. szám 

www.honvedter.ref.hu 

 
 

„Szakaszokra osztva olvasták a könyvet, Isten törvényét, és úgy 
magyarázták, hogy a nép megértette az olvasottakat.” (Neh 8,8) 
 

Az iskolában a tanítók és a tanárok változatos összetételű 
osztályokkal találkoznak. A tanulók megértési és koncentrációs készsége 
különböző, így tanításukhoz a pedagógusoknak személyre szabott 
módszereket kell alkalmazniuk. Ezt nevezi a neveléstudomány pedagógiai 
differenciálásnak. 

Ugyanez a módszer a hit továbbadásában is működik: 
tanításunknak, bizonyságtételünknek alkalmazkodnia kell azokhoz, 
akikhez szólunk. Az egyéni lelki fejlettség szempontjából már a Zsidókhoz 
írt levél is megkülönböztet „kiskorúakat”, akik csak tejen élnek, és 
„nagykorúakat”, akiknek „kemény eledel való” (Zsid 5,13-14). A 
differenciálásra Jézus is mutatott példát. Amikor a zsidók lelki vezetőihez 
szólt, „hazai pályára” vitte őket, az Ószövetségből idézett, amelyet a tudós 
rabbik jól ismertek. Ha viszont olyannal találkozott, aki járatlan volt az 
Írásokban, annak egyszerű fogalmakban beszélt, a mindennapi élet képeit 
használta, hogy megértesse magát. 

Mi is hitünk továbbadói vagyunk: gyermekeinket oktatjuk, az 
újonnan megtérőket bátorítjuk, és mindannyian különböző 
közösségekben teszünk bizonyságot Istenről.  

Az ősi, bevált tapasztalat módszerességével tegyük ezt, hogy 
mindenkihez eljusson a drága üzenet! 

Nemes Gábor 

 

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


Erdélyi kirándulásunk 

 
2016. június 30 és július 3. között volt az erdélyi kirándulás, melyet 

a Honvéd Téri Református Egyházközösség lelkészei szerveztek. Az 
utazás légkondicionált busszal történt. Csodálatos tájakon vezetett az 
utunk, közben nagytiszteletű úr folyamatosan mesélt az érintett 
települések történetéről, történelmi személyiségeiről és egyéb 
érdekességeiről… , és, hogy figyelmünk egy percre se lankadjon, 
biztosított minket, hogy kvíz formájában vissza is fogja kérni részletesen 
az ismertetett információkat. Jó diák módjára, mindenki figyelt és sokat 
tanult az úton – bár volt, aki az új ismeretanyagot néha alvással rendezte 
és összegezte a fejében… 

Odafelé megálltunk Marosillyén, Bethlen Gábor fejedelem 
szülőházánál, ahol életéről, munkásságáról előadást hallgathattunk meg. A 
szállásunk Vármezőn, egy csodás kis völgyben volt, ahol jól felszerelt, 
modern házakban aludtunk. Vármezőn van Románia legnagyobb 
pisztrángtenyészete. 

Az első nap megálltunk a Bucsin-tetőn, majd 
Gyergyószentmiklóson megnéztük az örmény katolikus templomot. 
Körbejártuk a csodálatos Gyilkos-tavat.. Gyalogoltunk a Békás-szoros 
meredek, mészkőbe vájt hasadék-völgyében is, a robajló Békás-patak 
mentén. Napunkat Borszék, az egykori híres fürdő-, és üdülőváros, mára 
már elhanyagolt, lepusztult villáinak megnézésével zártuk. Este senkit nem 
kellett elringatni… 

A második nap átutaztunk Szovátán és Parajdon, majd Korondon, 
a Sóvidék legnevezetesebb településén vásároltunk. Utunk azután a csodás 
Szent Anna-tóhoz vezetett. (Mint utólag kiderült jól időzítettünk, mert a 
környékbeli medvék egy órával hamarabb tették tiszteletüket abban a 
parkolóban, ahol utána mi is megálltunk.) Székelyudvarhelyen a 
Szoborparkot, majd Farkaslakán Tamási Áron sírját néztük meg. 
Hazaúton Marosludason részt vettünk a vasárnap délelőtti 
istentiszteleten, majd Nagyenyeden megnéztük Bethlen Gábor által 
1622-ben alapított nagyhírű református kollégiumot. Itt kiváló tanárok 
tanítottak (pl. Apáczai Csere János), és sok kiváló embert indítottak el (pl. 
Kőrösi Csoma Sándor, a tibeti kultúra kutatója). Volt időnk szétnézni a 
városban is, körbejártuk a református Vártemplomot, sétáltunk a szép 
utcákon. 

Köszönjük, hogy részt vehettünk ezen a szép utazáson.  
Simon Barbara és Simon Rita 

Ajánljuk a MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ 

JUBILEUMI HONLAPJÁT 

A protestáns világ 2017-ben ünnepli a reformáció kezdetének 500 éves 
jubileumát, a Kárpát-medence reformátussága emellett saját hitvalló 
közössége megalakulásának 450. évfordulóját is. 
500 
Luther Márton 1517-ben megjelent 95 tételével indult meg immár 
visszafordíthatatlanul a nyugati keresztyén egyház megújulását szolgáló 
vita, mely még abban az évszázadban több protestáns felekezet és számos 
nemzeti egyház létrejöttéhez vezetett. A reformáció mindemellett 
mozgatórugója volt a XVI. századi Európa legfontosabb társadalmi, 
politikai és kulturális változásainak is, melynek hatásai napjainkig 
érezhetők, kimutathatók. 
450 
A történelmi Magyarországon előbb a reformáció lutheri, majd svájci 
(kálvini és bullingeri) ága terjedt el. Magyar református közösségünk 
kialakulásában az 1567-es debreceni zsinat tekinthető mérföldkőnek, 
melyen a svájci (helvét) irányzatot követő protestánsok elfogadták a 
Második Helvét Hitvallást és a Tiszántúlon létrehozták első 
egyházszervezetüket. Történelmi okok folytán a magyar reformátusság ma 
több országban és egyháztestben, de hitvallási egységben és testvéri 
közösségben él egymással a Kárpát-medencében és szerte a nagyvilágban. 

(Forrás: reformacio.ma) 
 

Hirdetések 

1. Állandó alkalmaink második félévi időpontját szeptember 11. után 

fogjuk hirdetni. 

2. Szeretettel kérjük azokat a testvéreinket, akik a református 

temetőben sírhellyel rendelkeznek, és a bérleti határidő az 

elkövetkező hónapokban jár le, – a lelkészi hivatalban 

szíveskedjenek rendezni a sírmegváltást. 

3. Lelkészeink továbbra is várják azokat a testvéreinket, akik 

beszélgetni szeretnének velük a lelkészi hivatalban vagy 

otthonaikban. 


