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Június 2. – Szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után
Június 10. 16:30 – Évadzáró presbiteri gyűlés Tiszaszigeten
Június 15. – A kárpátaljai vendégeink érkezése
Június 16. – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel
Június 16. 10:00-15:00 – Hittanévzáró gyülekezeti nap, a délelőtti
istentisztelet után gyülekezeti ebéd
Június 17-21. – Vakációs bibliatábor
Június 22. – A kárpátaljai vendégeink elutazása
Június 22-26. – Kórustábor Abaújszántón
Június 29-30. – Gyülekezeti kirándulás az Al-Duna vidékére
Július 21. – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel
Július 28. - augusztus 2. – Hittantábor: Zánka
Augusztus 17. – A régi Békés-Bánáti Egyházmegye reformátusainak
találkozója Makón
Augusztus 18. – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel

Legközelebbi számunk 2013.
szeptember 1-jén jelenik meg.

Isten áldja meg
nyári pihenésünket!
Imádkozzunk
gyermekeink tanáraiért, köszönetet mondva fáradtságos munkájukért!
gyermekeinkért, hogy testi-lelki épülésükre legyen a nyári szünidő!
kárpátaljai vendégeinkért, hogy azt a szeretetet találják nálunk, amelyet
elképzeltek!
- hogy Jézus Krisztus értünk hozott áldozatáról és szeretetéről soha el ne
feledkezzük!
Adjunk hálát, hogy Isten meghallgatja imánkat.
-

Missziói hírlevél
2013. június 2.
6. szám
www.honvedter.ref.hu

„Isten szeretet.” (1Jn 4,16)
„A messzeségben is megjelent az ÚR: Örök szeretettel szerettelek,
azért vontalak magamhoz hűségesen.” (Jer 31,3)
„… képesek legyetek felfogni… Krisztusnak minden ismeretet
meghaladó szeretetét…” (Ef 3,18-19)

A

szikrázó napfény és a várva várt nyaralás hónapjai következnek.
Vakációs hőstetteinkkel büszkélkedni akarunk a világ előtt, ezért
mielőbb nap barnította küllemre szeretnénk szert tenni. Keressük a
napozási lehetőségeket. A strandokon és a vizek partján aggódva figyeljük a
napozni vágyó tömegek özönlését: marad-e még hely számunkra? Jut-e a
napfényből elég? Nem gyengülnek-e a nap sugarai, ha oly sokfelé kell
osztódniuk? Szerencsére, nem! A nap mindenkit egyformán elér, úgy süt rám,
mintha csak én léteznék. Abból a nagy izzó korongból mindenkinek jut.
Mindez felidézi Istennek a teremtményei iránt táplált szeretetét. A
szeretet Isten természete. Isten végtelen, és szeretete is az, – emberek
milliárdjai a haszonélvezői. A matematikából tudjuk, hogy bármilyen nagy
számmal osztjuk is a végtelent, az végtelen marad. Ugyanígy Isten végtelen
szeretete is változatlan marad: a személyesen ránk eső részt egy csöppet sem
csökkenti az, hogy hányfelé oszlik szét.
Isten végtelenül nagy, ezért szerethet mindenkit személyesen, ezért tud
úgy törődni velünk, mintha csak egyedül élnénk a földön. Nekünk,
embereknek, akik végesek vagyunk, ez lehetetlen lenne.
Pál apostol ezt írja: Isten Fia „… szeretett engem, és önmagát adta
értem” (Gal 2,20). Igen, Jézus miérettünk is meghalt, mert mindnyájunkat
egyen-egyenként szeretett.
Fogadjuk el az Ő drága szeretetét, mely sokkal többet ér a nyár minden
kérészéletű élményeinél!
Nemes Gábor

Az Asszonykör Érsekcsanádon

„Örüljetek az Úrban!” (Fil 4,4). Érsekcsanádi látogatásunk alkalmával – az
1810-ben épített református templomban – ez az intő Ige fogadott
bennünket. A kései barokk stílusban épült templom szép vonalú, sisakkal
koronázott tornyával meghatározó épülete a községnek. Méltán áll
műemlékvédelem alatt. Nemes egyszerűsége, fehér falai, igényesen
megmunkált berendezése, az Úr asztala és a szószék gazdagon faragott
hangvetője szépséget és remek akusztikát biztosít. Ebben a templomban
hallgattuk az Igét 2013. május 26-án az Asszonykörrel. Az istentiszteletet
Hotorán Gábor lelkipásztor tartotta. Büszkén említette, hogy öt évig szolgált
gyülekezetünkben. A hívek hagyományosan a régi ülésrendnek megfelelően
ültek az egyhajós templomban. Középen a gyerekek, jobbról a férfiak – a
presbiterek életkoruknak megfelelően –, balról a nők. Figyelemre méltó
látvány volt a férfiak ünnepi öltözéke: öltöny, nyakkendő. Sugárzó figyelmük
szinte együtt hevült az Igével. Hatvan-száz fő között van az állandó
templomba járók száma, 450 fő a választói jegyzékben szereplőké. Tiszta
szívű egyháztagokkal találkoztunk, akik örömmel fogadták új
lelkipásztorukat. Boldogan beszélnek az elvégzett munkákról és az
elkövetkező tervekről. 2002-ben újították fel a lelkes hívek a templomot,
2004-ben a parókiát. A nagy játékhajó a parókia udvarán 2007-ben készült el
a gyermekek örömére. Most már a finom hangolásokat végzik. Sajnos, amíg
ott voltunk, végig szakadt az eső. A szeretetvendégség igazi nemes ízei
örökre nyomot hagytak bennünk. Áldás kísérte utunkat, mert otthon éreztük
magunkat. Békesség szállt le ránk. A játszadozó, kacagó gyermekek jó kedve
igazolta, hogy nagyon jó Érsekcsanádon reformátusnak lenni. Köszönjük
lelkésznőnknek, Líviának, hogy megszervezte ezt a látogatást nekünk.
Rimóczi Sára

Mindenes oldal

Köszönet az önkéntes munkáért. 2013. május 24-én és 25-én
gyülekezetünkből ötvenen vettek részt (köztük gyermekek is) a Szeretethíd
elnevezésű akcióban. Mézeskalácsot sütöttek a Siketmisszió számára, a
templom körüli parkot szépítették, rendezték a Kárász utcai házunk udvarát.
A presbitérium hálás köszönetét fejezi ki azoknak a testvéreknek, akik két
kezük munkájával hozzájárultak mások öröméhez.
Templomunk nyári nyitva tartása. Templomunk ezen a nyáron a
szabadtéri játékok ideje alatt, az előadások napjain lesz csak nyitva,
délutánonként 4 órától 7 óráig. Azok a kedves Testvérek, akik szolgálatot
vállalnak, az iratmissziós asztalnál vagy Sashegyi Tibornénál jelezzék
szándékukat (06 30425 6185). Köszönjük
Parkettafelszedés. A Kárász utcai parókia felújítási munkáihoz keresünk
vállalkozó szellemű önkénteseket a régi parketta és alátét deszkázatának a
felszedésére és szegtelenítésére. Kérjük vállalkozó Testvéreinket, hogy
hozzanak magukkal megfelelő szerszámot (bontóvas, harapófogó),
kalapácsot mi adunk. Érdeklődni és a munkára jelentkezni Köblös Endre
presbiter testvérünknél lehet (30/467-4901).
Hittantábor. Előzetes terveinktől eltérően, az idei hittantáborunk Zánkán
lesz július 29. és augusztus 2. között. Hívunk és várunk minden fiatalt, aki
jó közösségben szeretne egy élményekkel teli hetet eltölteni a Balaton partján.
Minél többen leszünk, annál olcsóbb. Szeretettel várunk. Jelentkezzetek!
Hírforrásaink. Hol tájékozódhatunk gyülekezetünk híreiről?
1. A templomban, az istentiszteleteken hallható és látható hirdetésekből.
2. Az egyházközségünk honlapján (www.honvedter.ref.hu)
visszamenőleg és részletekbe menően.
3. A gyülekezetünk Facebook-oldalán
(https://www.facebook.com/reformatushonvedter)
4. A KÉZFOGÁS című havi missziói hírlevelünkben.
5. Az Európa Rádióban (FM 87,9 MHz, körzetünk hírei 7:00-9:00 és
15:00-17:00 óra között)

