
Június és a nyár 

1. Június 2. 10.00 – Szegedi presbiterek találkozója templomunkban 

2. Június 3. – A délelőtti istentisztelet után Nagy Zoltán előadása: Trianon 98 

év távlatából 

3. Június 4. 16.30 – Presbiteri gyűlés (Kárász u.) 

4. Június 10. – A délelőtti istentisztelet után Kereskényi Sándor előadása: A 

svájci reformátusok – ma 

5. Június 15. 18.00 – Bűnbánati istentisztelet 

6. Június 16. – A kárpátaljai vendégeink érkezése 

7. Június 17. 10.00, 18.00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel. Délelőtt 

bemutatkoznak a kárpátaljai vendégeink 

8. Június 18-22. – Gyülekezetünk napközis tábora a kárpátaljai 

gyermekekkel 

9. Június 25-29. – Gyülekezeti kirándulás és csendeshét, Kőszeg 

10. Június 29. – Egyházmegyei közgyűlés 

11. Július 13. – Bűnbánati istentisztelet 

12. Július 15. 10.00, 18.00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

13. Július 30.- augusztus 3. – Hittantábor, Zánka 

14. Augusztus 17. – Bűnbánati istentisztelet 

15. Augusztus 19. 10.00, 18.00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

16. Szeptember 3. 16.30 – Presbiteri gyűlés 
 

Imádkozzunk 

 

- a tanév végéhez közeledve a diákokért és tanáraikért! 
- a vakációra útra kelőkért, hogy biztonságosan elérjék céljukat! 
- mindazokért, akik menekülni kényszerülnek hazájukból! 
- Az új tanévért, Isten vezetéséért az iskola és a templom falain belül és 

azokon kívül! 
 

*** 
 

Minden Testvérünknek áldott testi-lelki felüdülést kívánunk. 
Hírlevelünk legközelebb 2018. szeptember 2-án fog megjelenni. 
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Közlekedési jelzőtáblák – egy életre 

„Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot 
adok, rajtad lesz a szemem.” (Zsolt 32,8) 
 

Itt a nyár. Mostanában sokan kelnek útra, hogy távoli tájakra utazzanak 
pihenni, kikapcsolódni.  

A keresztyén ember földi élete is utazás, de nem a biztonságos és 
kényelmes IC-n, hanem inkább egy rozoga autóban, amely olyan úton halad, 
amelyet számtalan akadály tesz életveszélyessé: váratlan akadályok, köd, jeges 
útszakaszok… Ezért kellően figyelmesnek kell lennünk, hogy elkerüljük a 
balesetet, de haladjunk is a célunk felé. 

A Biblia jelzőtáblákat tesz a hívők útjára, hogy segítse őket. 
– Útvonalakat ajánl (Jézus mondja): „Te kövess engem!” (Jn 21,22); 

– Parancsokat ad: „Kerüljétek a paráznaságot!” (1Kor 6,18) „Az ifjúkori 

kívánságot pedig kerüld!” (2Tim 2,22); 

– Figyelmeztet a veszélyekre: „Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme.” 

(1Tim 6,10) „Gyermekeim, őrizkedjetek a bálványoktól!” (1Jn 5,21); 

– Időnként megállásra biztat: „Jöjjetek velem… és pihenjetek meg egy kissé!” (Mk 

6,31) 

A Biblia olvasása megismertet a ránk leselkedő veszélyekkel. A Szentlélek 
figyelmünk központjába állítja a lehetséges veszélyhelyzeteket, amire annál is 
inkább szükségünk van, mert gyakran saját valóság-értelmezésünk visz tévutakra. 
Isten akaratát követő magatartásunk viszont megakadályozza, hogy áthágjuk az 
Ő közlekedési szabályait.  

Isten végtelen kegyelmében bízva (élet)utunk célba ér. 
Nemes Gábor 

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


2018. június 3. – Pedagógusnap 

Szeretettel köszöntjük a gyermekeink oktatását és nevelését végző 
pedagógusokat. Szívből köszönjük fáradtságos munkájukat. 

Kosztolányi Dezső: Tanár az én apám 

Tanár az én apám. Ha jár a vidéki 
városban, gyermekek köszöntik ősz fejét, 
kicsinyek és nagyok, régi tanítványok, 
elmúlt életükre emlékezve, lassan 
leveszik kalapjuk. Mint az alvajárók, 
kik másfelé néznek. Hentesek, ügyvédek, 
írnokok, katonák s olykor egy országos 
képviselő is. Mert nagy az én családom. 
Nagy az én családom. Kelettől nyugatig, 
nyugattól keletig. Nagy a mi családunk. 
Mikor vele megyek, fogva öreg karját, 
vezetve az úton, a szívem kitágul, 
s szívek közt énekel elhagyatott szívem. 
Az én édesapám az emberek apja 
s én az emberek testvére vagyok. 
 
 

 

Népmozgalmi híreink 

2018. január 1. – 2018. május 27. 
 

Keresztségben részesültek: Ákosi Viktória, Bede Dorottya, Botházy Benedek, 
Hankó Adrienn, Nyári Roland 
Konfirmáltak: Ákosi Ádám Gábor, Ákosi Hankó Adrienn, Balati Gellért, 
Czagány Réka, Cservenka Eszter, Kinyó András, Németh Nóra, Téglás Borbála, 
Zsuzsanna 
Házasságot kötöttek: Mihály Szilárd – Csinyovszki Szilvia; Molnár István – 
Sipos Klaudia 
Elhunytak: Bakó Erzsébet (91), Burunkai Jenő (88), dr. Gurka Zoltán, Hugyecz 
Jenőné (81), Kiss Ferencné (95), Maczelkáné Lázi Katalin (83). Major Ferenc 
(70), Szabó László (85) 
 

Felhívás  

Utazás Manchesterbe. A manchesteri testvérgyülekezetünk szeretettel várja 
gyülekezetünk küldöttségét ez év október 20. és 26. között (nálunk iskolai 
szünet). Az utazási költség kb. 80 ezer forint. A kinti ellátást a vendéglátóink 
biztosítják. Az angol nyelv alapfokú ismerete ajánlott. Érdeklődni a lelkészi 
irodában. 
Templomunk nyári nyitvatartása. Templomunk ezen a nyáron is a szabadtéri 
játékok ideje alatt, az előadások napjain lesz csak nyitva, délutánonként 4 órától 7 
óráig. Azok a kedves Testvérek, akik szolgálatot szeretnének vállalni, az 
iratmissziós asztalnál vagy Sashegyi Tibornénál jelezzék szándékukat (06 30425 
6185). Köszönjük. 
 

Weöres Sándor: Égi csikón léptet a nyár 

Égi csikón léptet a nyár, 
tarka idő ünnepe jár, 
táncra való, fürdeni jó, 
nagy hegy alatt hűsöl a tó. 
 

Hogyha kijössz, messzire mégy, 
hogyha maradsz, csípdes a légy. 
Habzik az ég, mint tele-tál, 
tarka idő szőttese száll. 

 


