
Május 

1. Május 1. – Megemlékezés az édesanyákról a délelőtti istentisztelet után 

2. Május 2. 16:30 – Presbiteri gyűlés 

3. Május 5. 18:00 – Áldozócsütörtök. Istentisztelet. 

4. Május 8. 18:00 – Üzenet a vendégtől: Sztupkai Mihály metodista lelkész 

hirdeti az igét 

5. Május 14. 15:00 – Fiatalok konfirmációs vizsgája 

6. Május 15. 10:00 – Pünkösdvasárnap. Istentisztelet úrvacsorai 

közösséggel. Istentisztelet gyermekeknek. A konfirmandusok 

fogadalomtétele. 

7. Május 15. 18:00 – Pünkösdvasárnap. Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

8. Május 16. 10:00 – Pünkösdhétfő. Zenés istentisztelet kórusunk 

szolgálatával. Úrvacsorai közösség 

9. Május 21. 9:00 – Szeretethíd: temetőtakarítás 

10. Május 21. 17:00 – Borlovag-avatás 

11. Május 22. 15:00 – Szeged-Kálvin tér: a szegedi reformátusok emlékezése 

a református egység évfordulójára 

12. Május 22. 18:00 – Zenés áhítat Kuzma Levente orgonaművész 

közreműködésével 

13. Május 23. 16:30 – Presbiteri bibliaóra 

14. Május 28. 8:30 – Kerékpártúra Szeged körül (kb. 40 km) 

15. Május 29. – A délelőtti istentisztelet után „Arcok a gyülekezetből” és 

gyülekezeti ebéd  
 

 

Imádkozzunk 

- az édesanyákért, hogy tudják okosan szeretni gyermekeiket! 

- a konfirmációi fogadalmat tevő fiatalokért, hogy Istennél kegyelemre, 

gyülekezetünkben lelki otthonra találjanak! 

- azért, hogy Isten Szentlelke munkálja az ő népének egységét! 

Adjunk hálát minden Istentől kapott ajándékunkért! 
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Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, 
mert ez kedves az Úrban. (Kol 3,20) 
„Tiszteld apádat és anyádat”: ez az első parancsolat, amelyhez ígéret 
fűződik, mégpedig ez: „hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a 
földön.” (Ef 6,2-3) 
 

Kedves fiatalok! Anyák napján tegyétek fel magatoknak a kérdést: milyen 
magatartást vár tőlem Isten az édesanyámmal – vagy általánosabban – a 
szüleimmel szemben? Akik még egészen fiatalok, azoktól mindenekelőtt azt kéri, 
hogy engedelmeskedjenek nekik. Ha tetszeni szeretnétek az Úrnak, jusson 
eszetekbe, ezzel olyat cselekedtek, amit Ő nagyra értékel. 

Később, az idő múlásával, egyre több önállóságotok lesz, a szüleitek 
egyre kevésbé szólnak bele az életetekbe, egyre kevésbé döntenek helyettetek. 
Sőt, önálló véleményetek lesz, kritikussá váltok velük szemben, észreveszitek 
hibáikat. Mégis: az ő óvó, segítő és útra bocsátó szeretetük egy életre szól. Így 
mondja ezt Salamon: „Hallgass, fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását…” 

(Péld 1,8) vagy: „Hallgass rám, fiam, légy bölcs… Hallgass apádra… és ne vesd meg 
anyádat, ha megöregszik!” (Péld 23,19; 22) 

Aztán elkövetkezik az az idő is, amikor felnőttek lesztek, és saját 
családotok tölti ki életeteket. Ez a tiszteletre máltó és új kötelezettség se 
feledtesse szüleiteket, öregségükre biztonságot adó támaszuk maradjatok. Erejük 
fogytával, szeretettel vegyétek át terheiket, fogyatkozó képességeiket ne 
éreztessétek velük. Ezt is jelenti a „Tiszteld apádat és anyádat” parancsolat. 

Ne felejtsük el, Isten határozta meg családi életünk működési formáit. 
Igyekezzünk hát, szüleink minden életkorában azt adni nekik, amit Urunk vár 
tőlünk. Egész közösségünk megmaradása lesz a jutalmunk. 

Nemes Gábor 
 

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


Mit áldozunk csütörtökön? 

Idén május 5-én ünnepeljük áldozócsütörtököt. Ezen a napon, a 
feltámadás utáni 40. napon Jézus Krisztus a mennybe ment. 

Áldozócsütörtök neve a középkori római katolikus egyházban 
terjedt el, mint a húsvéti szentáldozás határnapja. Ebből ered az 
egyedülálló magyar név, más nyelvek inkább a mennybemenetel tényét 
emelik ki. Magyarul használatosak még az áldozónap és Urunk 
mennybemenetelének ünnepe kifejezések, a protestánsok inkább a 
mennybemenetel szót részesítik előnyben. Az ősegyház az Ascensio 
Domini (az Úr felemeltetése) elnevezést használta. 

Az ősegyház a IV. századig a Szentlélek eljövetelével együtt, 
pünkösdkor ünnepelte. Később a Szentírásból ismert húsvét utáni 40. 
napra került. 

Jézus elragadtatása tanítványai szeme láttára történt, mint arról a 
Szentírás beszámol. "Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett 
a mennybe, és az Isten jobbjára ült"(Mk 16,19). "Ezután kivitte őket Betániáig, 
felemelte a kezét, és megáldotta őket. És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és 
felvitetett a mennybe" (Lk 24,50-51) „Miután ezt mondta, szemük láttára 
felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől." (ApCsel 1,9) 

Ezáltal beteljesedtek a Zsoltárok Könyve jövendölései: „Fölmentél a 
magas hegyre, foglyokat ejtettél, embereket kaptál ajándékul, mégpedig lázadókat. 
Most már ott laksz, Uram Isten!” (68,19) és „Így szól az Úr az én uramhoz: Ülj a 
jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem! Hatalmad pálcáját 
kinyújtja az Úr a Sionról: Uralkodj ellenségeid között!” (110,1-2) 

Mi vár a hívekre Jézus mennybemenetele által? Erről Pál levelében 
olvashatunk: „És vele együtt feltámasztott, és a mennyei világba ültetett Krisztus 
Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen 
gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban" (Ef 2,6-7). 

Hol van most Jézus? Jézus – miképp az előbbi idézetek 
megvilágítják – a mennyben van, „ül a mindenható Atya Istennek 
jobbján". A Heidelbergi Káté így körvonalazza: „Krisztus valóságos 
ember és valóságos Isten. Emberi természete szerint nincs többé e földön, 
de istenségére, fenségére, kegyelmére és Lelkére nézve soha nem távozik 
el tőlünk." (HK 47.) 

(Forrás: reformatus.hu) 
 

Adónk 2 x 1 %-áért 

1. Szeretettel kérjük azokat a Testvéreinket, akik adófizetési 
kötelezettséggel rendelkeznek, hogy adójuk egyik 1%-át a Szeged-
Kárász Utcai Református Missziói Házért Alapítvány számára 
utalják át. Az Alapítványunk támogatja a Kárász utcai gyülekezeti 
házunk felújítását, a hittantáborunkat, a nyári sporttáborunkat, a 
hátrányos helyzetű Kárpát-medencei gyülekezeteket és a rászoruló 
fiatalok tanulmányait. (Részletesen és pontosan lásd a 
honlapunkon.) Adószám: 18459351-1-06 

2. A másik 1%-ot a Magyarországi Református Egyház számára 
kérjük. Technikai szám: 0066 
A személyi jövedelemadó bevallásakor mellékelni kell a rendelkező 
formanyomtatványt, amely beszerezhető 
a) kitöltve a templomunk iratszolgálati asztalánál vagy a lelkészi 

hivatalban; 
b) letölthető a honlapunkról: 
      www.honvedter.ref.hu /Alapítvány+adószám 

 

 
Kedves Gyerekek! Megfejtéseiteket várjuk a templom bejáratánál 
elhelyezett „Imakérések” feliratú dobozba! Amennyiben elhozzátok, 
jutalomban fogtok részesülni. A feladat megoldásához el kell olvasni 
Lukács evangéliuma 8. részének a 22-25 verseit. Igazak vagy hamisak 
az alábbi állítások? 

Estefele már viharos volt a tenger.___ 

Jézus az egész történet alatt éber volt. ___ 

Egy tornádó csapott le a tóra. ___ 

A tanítványok megijedtek, mert attól féltek, hogy el fognak süllyedni. ___ 

Jézus az Atyához imádkozott, és elcsendesedett a tenger. ___ 

Miután a hullámok lecsillapodtak csend lett. ___  

Az események után a tanítványok teljesen megnyugodtak. ___ 
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