
Március 

1. Március 2. – A délelőtti istentisztelet utáni szeretetvendégségen 

Szabó Dénes régész tart előadást Bornemisza Péterről. Utána 

gyülekezeti ebéd. 

2. Március 3. 16.30 – Presbiteri gyűlés 

3. Március 7. 18.00 – Ökumenikus Világimanap, Baptista Imaház 

4. Március 9. – Határon túlról – nemzeten belül sorozatban: 

Magyarként a román parlamentben címmel tart előadást dr. Tóth 

József ny. református lelkipásztor, a román országgyűlés volt 

képviselője 

5. Március 16. 10.00, 18.00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

6. Március 17. 16.30 – Presbiteri bibliaóra 

7. Március 23. – Szeretetvendégség: Szilágyiné dr. Bay Lujza ny. r. 

ezredes tart előadást az internet veszélyeiről 

8. Március 28. 19.00 – Zenés áhítat – gitárhangverseny 

9. Március 29. 9.30 – Presbiterképzés Szentesen 

10. Március 30. – Gyülekezeti ebéd a délelőtti istentisztelet után 
 

 

Imádkozzunk 

- azért, hogy a nők ökumenikus világimanapjába minél többen 
kapcsolódjanak be gyülekezetünkből is! 

- azért, hogy Isten hívást és erőt adjon a húsvéti lelki felkészülésünkhöz! 

- hogy terveink Isten dicsőségére valósuljanak meg! 

- a kárpátaljai magyar testvéreinkért! 

- a betegeinkért, a beteg gyermekekért, a gyászolókért! 
Adjunk hálát meghallgatott imáinkért. 
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„De az ÚRisten kiáltott az embernek, és ezt kérdezte: Hol vagy?” 
(1Móz 3,9) 
„Az embereket nagy félelem fogta el, amikor megtudták, hogy az 
ÚR elől menekül…” (Jón 1,10) 
 

z az első kérdés, amit Isten feltesz a Bibliában. Ádámhoz 
intézi, aki engedetlensége után igyekszik elrejtőzni. 
Ugyanez a magatartás ma is gyakran előfordul. Istennel 

szembeni mindenféle ellenérzésekkel sokan próbálnak eltűnni előle. Pedig 
ahogyan Isten Ádámmal akart kapcsolatot teremteni egykor, úgy keres ma 
mindannyiunkat. 

Te hol vagy? Nem a földrajzi helyzetünkről van szó, hanem a 
szívünk állapotáról. Hogyan válaszolunk Isten hívására? 

El lehet menekülni, elbarikádozhatjuk magunkat az ateizmusba, 
rejtőzködhetünk a fogyasztói társadalom anyagiasságában, menedéket 
kereshetünk tetszetős okoskodásokban, visszavonulhatunk a lelki dolgok 
iránti közömbösségbe… 

Mindez semmire sem vezet! Egyszer mindannyiunknak Isten elé 
kell állnunk, és felelnünk kell azért, amit életünk során tettünk. Ma Isten 
úgy kíván találkozni velünk, amilyenek vagyunk. Hagyjuk, hogy kereső 
fénycsóvája ránk találjon, ne rejtsünk el Előle semmit. Nemcsak a 
megbocsátását nyerjük el, hanem kegyelmét is, amelynek alapja Egyszülött 
Fiának értünk hozott áldozata. Így válunk Isten gyermekeivé, akik 
őszintén hívják Őt, és úgy szólnak Hozzá mint Atyjukhoz. 

Nemes Gábor 

E 

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


AJÁNLJUK 

Fekete Ágnes: 40 nap – Böjti áhítatos könyv (Kálvin Kiadó) 

Ez a könyv böjti útitársunk. Egy-egy napi áhítattal végigkíséri a 
húsvétra készülő időszakot azzal a céllal, hogy elmélyülten, 
imádsággal tölthessük a 40 napot. 

Sokan beszélnek manapság a böjtölés erejéről. Ezek között van olyan 
beszéd, amely egyfajta „lelki wellnessként” érzékelteti azt, amikor egy 
időszakban imádsággal és testünk megzabolázásával töltjük az időt. Van, 
aki összekeveri a fogyókúrával. Milyen lenne, ha végre igazán képesek 
lennénk elcsendesedni? Milyen lenne, ha a testünk az utolsó molekuláig 
képes lenne odafigyelni arra, aki ezt a testi életet adta? Most elindulunk 
együtt a keresztyén böjt útján, amelyet nagyon nehéz pontosan 
meghatározni: elmélyülést, imádságot, fegyelmet jelent. Egyfajta 
csigavonalban igyekszünk egyre mélyebben megérteni Isten kegyelmét, 
amely húsvétkor elért bennünket! (Forrás: tirek.hu) 

Te milyen böjtöt tartasz? Miről mondanál le, hogy többet olvasd a Bibliát, 
hogy többet imádkozzál? 

 
 

Nyári terveink 
 

1. Június 16-21.: Kárpátaljai gyermekek vendégül látása és napközis 

tábor 

2. Június 26-29.: Gyülekezeti kirándulás: Kassa – Poprád – Krakkó 

– Selmecbánya 

3. Július 28. – augusztus 1.: Hittantábor 

Presbitériumi határozatok 
2014. január 13. 

 
A presbitérium 

- egyhangúan elfogadta a 2013. évi zárszámadást és a 2014. évi 

költségvetést; 

- meghosszabbította a Kert vendéglő bérlőjével a szerződést 

további öt évre; 

- megtekintette a bejegyzett egyháztagok névsorát /743 fő/, 

valamint a választói névjegyzéket /249/ a 2013. december 

31-i állapot alapján; 

 „Teljes jogú egyháztag az, akit megkereszteltek, 

konfirmációi fogadalmat tett, a gyülekezeti istentiszteleten és 

az úrvacsorai közösségben részt vesz, és egyházközségében 

az egyház fenntartásához hozzájárul. Az ilyen egyháztagnak 

nagykorúsága elérésétől kezdődően választó joga van, és 

választható. (Református Egyházi Törvénytár (1994. évi II. 

törvény 22-24§) 

- döntött a parókia építésének folytatásáról; 

- megalakította a 2014-ben működő bizottságokat: 

α) Gazdasági és Építési Bizottság: Köblös Endre, dr. Kereskényi 
    Sándor, Vesmásné Zákányi Ildikó, Horváth Attila, Szecsődi  
    Gizella, dr. Nemes Gábor; 

 β) Temetői Bizottság: Köblös Endre, Böjte Pál, Horváth Attila, 
           dr, Kováts Gábor; 
 γ) Missziói Bizottság. dr. Nemes Gábor, dr. Kereskényiné Nemes 
         Lívia, Sashegyi Tiborné, dr. Gellénné dr. Kertész Erzsébet,  
         dr. Csupor Péter, Szombathelyi Nóra; 
 δ) Kateketikai Bizottság: dr. Kereskényiné NemesLívia, Sashegyi  
         Tiborné, Zeke Zsuzsa, Szabó Józsefné, Szanyi Jánosné. 

 

 


