
Október 

1. Október 5. – Békés-Bánáti református egyházmegyék találkozója, Lugos 

2. Október 6. – A délelőtti istentisztelet után Nagy Zoltán tanár előadása az 

aradi vértanúkról 

3. Október 7. 16.30 – Presbiteri gyűlés 

4. Október 13. – A délelőtti istentisztelet után dr. Rácz Lajos egyetemi tanár 

előadása: A globális felmelegedés perspektívája, avagy mikorra várható a világvége? 

5. Október 17. 18.00 – Zenés áhítat 

6. Október 18. 18.00 – Bűnbánati istentisztelet 

7. Október 20. 10.00, 18.00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

8. Október 21. 16.30 – Presbiteri bibliaóra 

9. Október 27. – A délelőtti istentisztelet után idős testvéreink köszöntése és 

gyülekezeti ebéd 

10. Október 28. – A Szegedi Protestáns Napok kezdete (részletes program 

később) 

11. Október 31. – A reformáció emléknapja (a lelkészi hivatal zárva). 

 

Imádkozzunk 

– gyülekezetünk októberi programjáért! 

– idős testvéreinkért (október 1. az idősek napja)! 

– hogy észrevegyük a teremtett világ iránti felelősségünket (a 

Teremtés Hete)! 

– nem látó embertársainkért, és keressük a segítségük lehetőségeit 

(október 15. a fehér bot napja)! 

– a Szegedi Protestáns Napokért! 

– egyházunkért, hogy a „semper reformari”, a folyamatos reformáció 

elve ne vesszen ki ma sem! 

 

 

 
 

Missziói hírlevél 

2019. szeptember 29. 

6. szám 

www.honvedter.ref.hu 

 

Szép kor-e a szépkor? 

„Gyermek voltam, meg is öregedtem, de nem láttam, hogy elhagyatottá 
lett az igaz, sem azt, hogy gyermeke koldussá vált.” (Zsolt 37,25) 

„Öregkorban is sarjat hajtanak, dús lombúak és zöldek maradnak, és 
hirdetik: Igaz az ÚR, kősziklám ő, akiben nincs álnokság!” (Zsolt 92,14-
15) 
 A prédikátor könyve (12,1-8) érzékletes költői képekben írja le az 
öregség elkerülhetetlen jeleit. A kezek: „reszketni fognak a ház őrei”. A szemek: 
„elhomályosulnak az ablakon kinézők”. A fülek: „elcsendesül a malom zúgása”.  
 Bizony, bizony ezek a tünetek nem adnak okot az örvendezésre: az 
öregséggel sok képességünket elveszítjük, testünk elgyengül. Ám a keresztyén 
idős ember számára a Megváltóval való nagy találkozás ígérete ad erőt, mely 
egyre nyilvánvalóbbá és egyre bátorítóbbá válik. A keresztyén idős ember ebben 
az életkorban még jobban érzékeli és számon tartja azt a szeretetet és türelmet, 
amellyel az Úr –, aki mindig hű marad az Ő „drága és hatalmas igéreteihez” (2Péter 
1,4) – körülveszi őt. A keresztyén idős ember bizonyságot tehet erről 
szeretteinek és környezetének, imájában hordozhatja őket. Erőnk és 
képességeink csökkenésekor Pál apostol optimizmusával mondhatjuk: „ha a külső 
emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra.” (2Kor 4,16) 
 Idős testvéreim, ha a keresztyén reménység még nem világítaná be 
életeteket, ne késlekedjetek, csak egy lépést kell tennetek: – higgyetek Jézusban.  
 Az Ő oldaláról nézve – szép kor a szépkor. 

Nemes Gábor 
 

 

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


Reformátusok Szárszói Konferenciája 

 Aki évtizedekkel ezelőtt járt a balatonszárszói Soli Deo Gloria táborban 
(amint e sorok írója is), rá sem ismert a korszerű, minden követelménynek 
megfelelő konferenciatelepre: tanácskozásra alkalmas amfiteátrum, szállodai 
részlegek, kiszolgáló objektumok, sportpályák, elegendő parkolási kapacitás, 
vendéglátói szolgáltatások. Egyszóval, olyan létesítmények, amelyek egyidejűleg 
otthont biztosíthatnak 250-300 embernek. Közöttük négy Honvéd téri 
testvérnek is… 
 Ilyen környezetben került sor idén augusztus 22. és 25. között a 
Reformátusok Szárszói Konferenciájára az üdülőhelyen. Kereszténydemokrácia 
napjainkban címmel tartottak összejövetelt, amelyet még egy pontosabb definíció 
is kiegészített: Összeegyeztethetők-e a modern világgal a demokratikus és 
keresztyén értékek? Erről és a napjaink – egyházi és közéleti – valóságáról 
hallottunk előadásokat, vitákat a négy nap alatt. De hogyan is nézett ki egy-egy 
nap a „táborban”?  
 Reggeli után a napi programra vonatkozó hirdetések, azt követően 
áhítat, majd a kerekasztal beszélgetések. Egy órakor ebéd, rövid szünetet 
követően folytatódott a munka, este 6 óra után vacsora, annak elfogyasztása után 
pedig ismerkedés, barátkozás, hosszú beszélgetések sora következett. Néhány 
témáról mindenképpen említést kell tennünk. Ezek közé tartozott a Bogárdi 
Szabó István püspök, a Zsinat elnöke, Kövér László, a Magyar Parlament elnöke 
és Trócsányi László, Európa Parlamenti képviselő beszélgetése a keresztyén 
gondolatról a mai társadalomban. A Gér András egyházi tanácsos által vezetett 
fórumon arról szóltak a meghívottak, hogy milyen hasznosak az ilyen 
összejövetelek, hiszen itt felszabadultan és nyíltan beszélhetünk mind a 
közéletben, mind pedig az egyházban jelentkező pozitív és negatív kérdésekről. 
A keresztyéndemokráciának voltaképpen a lényege, hogy sok párbeszéddel, de 
vitával is, érvényesíteni kell az isteni és a világi rend aspektusait. Ezért hibás az a 
felvetés, hogy „mindenki tegye a maga dolgát”, ami a nyugati államokban már 
meg is hozta a nem kívánt eredményt: olyan mértékű a szekularizáció, hogy 
nemcsak az egyházat, hanem a társadalom egészét is hamarosan szétrombolja! 
Napjainkban bizony gyakran fogalom- és értéktévesztésben is vagyunk: a 
szabadságot összekeverjük a szabadossággal, ennek pedig újból az lesz a 
következménye, hogy válsággócok jelentkeznek egy-egy társadalomban. 
Kiváltképpen a fiatalság körében – alkohol, drog, újabban az internetes függőség 
rombolja a jövő generációjának tagjait. Akikre mi is a jövőnket alapozzuk… 
 A különböző szekciókban olyan lényegi kérdésekről volt szó, mint a 
keresztyén értékek megőrzése, a média helyes használata – a hiteles tájékoztatás 
érdekében, az ifjúság bevonása a gyülekezetek tevékenységébe, a családi lét 
fontosságának hangsúlyozása napjainkban, amikor minden oldalról támadják a 

társadalomnak ezt az alapsejtjét. Elhangzott továbbá az is, hogy mindinkább 
háttérbe szorul a nemzetben való gondolkodás, pedig ennek a szükségessége is 
egyértelmű, annál is inkább, mert erős nemzetben fejlődhetnek ki azok a fontos 
intézmények, amelyek, mind az egyházi, mind a polgári élet zavartalan 
gazdagodását segítik.  
 A szárszói összejövetel a helyi református templomban istentisztelettel 
és úrvacsorával zárult, az alkalmat követően együtt énekeltük el a Himnuszt, 
majd a táborban a közös ebéd elfogyasztása után búcsút vettünk egymástól. 
Jövőre augusztus 27-én kezdődik a szárszói találkozó… 
 De addig se feledjük: soli Deo gloria! 

Kisimre Ferenc 
 

 
 

A Teremtés Hete 

2019. szeptember 29. és október 6. között  
 

Témája: 
Hála és felelősség 

 
 Alapigéje a Filippiekhez írt levél 4. fejezetének 4-7. versei: 
 „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! A ti szelídségetek legyen 
ismert minden ember előtt! Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és 
könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, 
mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus 
Jézusban.” 
 A magyar keresztyén egyházak körében pár éve kezd meggyökerezni az a 
nemzetközi kezdeményezés, hogy szeptember-október folyamán ökumenikus 
módon ünnepeljük meg a Teremtés Hetét, és fordítsunk fokozott figyelmet 
a teremtett világ védelmére. 
 A Teremtés Hete igazi sikere az lesz, ha sok helyi gyülekezteben, 
közösségben gyűlnek össze az emberek, hogy együtt imádkozzanak és 
beszélgessenek a teremtett világ iránti felelősségükről, és közös cselekvéssel 
erősítsék meg elkötelezettségüket. 

 

(Forrás: http://teremtesunnepe.hu/?q=node/5024) 

http://teremtesunnepe.hu/?q=node/5024

