
Június és a nyár 
 

1. Június 4. 17:00 – Évadzáró presbiteri gyűlés Tiszaszigeten 
2. Június 16-23- - Napközi tábor és kárpátaljai gyermekek üdültetése 
3. Június 17.  Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 
4. Június 17. – Gyülekezeti ebéd a délelőtti istentisztelet után 
5. Június 22. 17:00 – Dr. Molnár Róbert könyvbemutatója a gyülekezeti 

nagyteremben 
6. Június 29.-július 1. – Gyülekezeti kirándulás 
7. Július 30.-augusztus 3. – Hittantábor 
8. Augusztus 13-15. – Kórustábor Püspökszentlászlón 
9. Augusztus 26. 8:45 – Kóruspróba (felkészülés a szeptember első 

vasárnapján esedékes szolgálatra) 
10. Szeptember 3. 16:30 – Presbiteri gyűlés  

 

Templomunk nyári nyitva tartása 
 

Reménység szerint ebben az évben is szeretnénk megszervezni templomunk nyári 
nyitva tartását Július 1-től augusztus 20-ig, naponta 16 órától 19 óráig. Várjuk 
gyülekezetünk tagjainak jelentkezését a szolgálatra Sashegyiné Rózsa 
presbiternél, a 30-425- 6185 telefonszámon vagy istentisztelet után az iratmissziós 
asztalnál. 

 

 
 

Imádkozzunk 
 
- hogy a Szentháromság Isten töltse be egész életünket! 
- és adjunk hálát a tanév végén Urunknak, hogy áldotta a tanárok és diákok 

munkáját! Kérjük Őt, legyen mindnyájunkkal a nyár heteiben! 
- a gyülekezetben szolgáló presbiterekért, hogy a missziói lelkület ne 

lankadjon meg bennük! 
- azért, hogy szolgálatunk által is szaporíthassa az Úr gyülekezetünket 

üdvözülőkkel! 
- hazánkért, hogy békességben élhessünk szomszédainkkal! 
- betegeink gyógyulásáért, a gyászolók vigasztalásáért! 
Adjunk hálát meghallgatott imáinkért! 

 

 

 
 

Missziói hírlevél 
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Mivel van tele a szíved? 

 

udok egy teherhajóról, ami arról híres, hogy sehol sem köthet ki. 
Miért? Azért, mert a fedélzetén több tucat tonna veszélyes 
hulladékot szállít. Mindenhol kiutasítják, egyik kikötőben sincs 

számára hely. Hosszú évekkel ezelőtt rakodták meg, hogy elvigye egy 
nagyvárosból a szemetet, de mivel később szigorodtak a hulladékkezelési 
szabályok, sehol sem szabadulhat meg a szennyes, bűzlő terhétől.  

Talán kicsit egyszerűnek tűnik a kép, de a mi szívünk is könnyen 
megrakódik “szeméttel”. Azután ez a szemét árasztja magából a kellemetlen 
szagokat, miatta senkinek sem kell, csak kering magányosan, reménytelenül. 
Nem véletlenül mondja Salamon, hogy „minden féltett dolognál jobban őrizd 
meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet”.   

A Te szíved milyen? Sikerült megőrizni? Tisztának, őszintének, az 
igazsághoz ragaszkodónak? Sikerült „irigységmentesnek”, gyűlölködés 
nélkülinek, Istenben bízónak megmaradni? Vagy az évek során lerakódott rá a 
sok-sok szemét? És megtisztítani nem tudod, vagy nem érzed, hogy kellene?   

Mi történne, ha megítélnéd a saját gondolataidat, vágyaidat? Tényleg 
közelebb visznek Istenhez? Persze ehhez kell az, hogy kinyisd a Bibliát és 
benne „fürdesd meg” énedet. Hogy ezt megtedd, ahhoz kell az újonnan szült 
lélek, ahhoz kell az ige által megtisztított értelem, Istentől kapott bölcsesség. 
Enélkül nem érzi az ember, nem is tudja, hogy „szív-baja” van.  

Jézus segít ebben is. Pontosabban, egyedül Ő tud segíteni Neked 
szíved megőrzésében. Akarod, hogy ezt megtegye, hogy megmutassa mi a 
szemét, mit kell kidobni? Célod, hogy helyette értékes indulatokkal töltsön be és 
vezesse életedet? Rajta nem múlik. Ha kéred és szeretnéd, az Úr elvégzi a te 
szívedben is a hulladékmentesítő munkáját. 

Hotorán Gábor 
 

T 

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


A Kárpát-medencei Magyar Református Generális Konvent Nyilatkozata a 
trianoni döntés 90. évfordulóján (2010. május 27.) 

 

A hit erejével elhordozni, de nem elfelejteni – a magyarság számára ez a feladat 
adatott a trianoni békeszerződés kilencvenedik évfordulóján.  
Mi, magyar reformátusok sohasem mások ellen, hanem mindig önmagunkért és 
megmaradásunkért szólunk. Trianon igazságtalan, generációkon átívelő, 
nemzeteket, embereket, családokat megnyomorító békediktátum. Mind a mai napig 
feszültté teszi nemcsak a magyar, hanem a Kárpát-medencében élő összes 
nemzet életét, egymáshoz való viszonyát is. Trianon, Európa gyermeke, olyan 
történelmi örökség, amelyet közösen kell hordoznunk, Kárpát-medencei népeknek. 
Három generáció elmúltával meg kell tanulnunk úgy együtt élni történelmünk e 
megrázó valóságával, hogy az új európai rend alapjain állva a megosztottságot 
meghaladó és a határokon átívelő közös jövőt kell építenünk.  
A Trianonban kijelölt határok nemcsak fizikai értelemben okoztak szakadást, 
hanem lelkileg is megosztották a magyarságot. Szemléletes példa erre a 2004. 
december 5-i népszavazás fájdalmas üzenete. Az érdektelenség és pártpolitikai 
érdekek szülte elutasítás felszakította a régi sebeket.  
2009. május 22-én, a magyarországi, kárpátaljai, délvidéki, erdélyi és partiumi 
részegyházak Debrecenben aláírták a Magyar Református Egyház Alkotmányát. 
Ezzel a lépéssel, közel húszévi fáradozás után, mi, magyar reformátusok 
évszázados közösségünket juttattuk kifejezésre. Egységünk újból kimondása 
hálaadó ünnep, mely egyúttal felelősség is: úgy kell szolgálnunk az egységet, hogy 
az mintául lehessen az egész nemzet számára. Ezért fontos, hogy kiteljesedjen a 
Magyar Református Egyház egysége, és erősödjön a határokon átívelő 
összefogásunk. Ezzel is arról a reménységről teszünk tanúságot, hogy Isten 
mindeneket megbékéltető kegyelme Krisztusban hatalmasabb minden ember 
okozta békétlenségnél és szétszakadozottságnál. A történelem Urának sebeket 
gyógyító kegyelmében és erejében bízunk.  
2010 júniusában Grand Rapids-ben a korábban elkülönült református 
világszervezetek egyesülésére kerül sor. Ezen a nagygyűlésen mi a világméretű 
református család tagjaként, Jézus Krisztus egyetemes egyházának részeként 
veszünk részt, örülve annak, hogy az egyesülés nem csak a mi ügyünk. Velük 
együtt törekszünk arra, hogy közösségünk a reménység jelévé legyen a 
széttöredezett világban.  
„Krisztus a jövő, együtt követjük Őt!” 
 

 

Még egyszer: segítségkérés 
 

2012. június 16. és június 23. között Kárpátaljáról magyar református 
fiatalokat lesznek vendégeink. 
Segítségre van szükségünk. 
1. szállás:  
9 fő 15-16 éves fiatal 
8 fő alsós 
2 fő felnőtt kísérő részére 
A szállásadásra jelentkezőket kérem, írják meg azt is, tudják-e a vendégek 
számára a reggeli és esti étkezést, illetve a reggeli és esti szállítást is biztosítani. 
2. étkezés: 
- bevásárlás étkeztetéshez; tízórai, uzsonna elkészítése; sütemény; gyümölcs;  
  zöldség felajánlása 
3. szállítás: 
Szegeden, vagy a kirándulásokra (Ópusztaszer, Mórahalom,..) 

4. programokra kísérés; programszervezés 
5. pénzadományok 
- a gyermekek Kárpátaljáról Szegedre és visszautaztatásához 
- ha nem sikerül autókkal megszerveznünk a kirándulásokat: helyi és helyközi   
  menetjegyekre 
- belépőjegyekre 
- étkezésekre (tízórai, uzsonna, ebéd, és a haza utazásukhoz csomagolt  
  útravaló ) 
- kézműves foglalkozások alapanyagaira 
- hitoktatási segédanyagokra, melyeket a gyülekezetek otthon maradt  
  gyermekeinek  
  szeretnénk ajándékot  küldeni 
Kérem, aki bármilyen módon segíteni tud, írja meg e-mailben vagy a 30-678-
2484 telefonon jelezze. Hirdessük, hívogassunk másokat is erre a misszióra! 
Június 17-én, vasárnap, 10 és 15 óra között hittan évzáró gyülekezeti napot 
rendezünk.  Itt vendégeinket is megismerhetjük. Az ebédre várjuk a 
jelentkezéseket. 
A fiatalok idén is gyülekezetünk gyermekeivel lesznek együtt ezen a héten. 

Kereskényiné Lívia 
 

 


