
Május 

1. Május 4. – Az édesanyák köszöntése a délelőtti istentiszteleten  

2. Május 4. – Szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után. Nagy Zoltán 

történelemtanár előadása: Protestáns iskolák Erdély aranykorában 

3. Május 5. 16:30 – Presbiteri gyűlés 

4. Május 11. – A délelőtti istentisztelet után a Határon túlról – nemzeten 

belül sorozatban Kalmár Ferenc országgyűlési képviselő, az Európa 

Tanács kisebbségi albizottságának alelnöke tart előadást A magyar 

kisebbségek képviselete az Európai Unióban címmel 

5. Május 16. 18:00 – Bűnbánati istentisztelet 

6. Május 17. 9:00-13:00 – Szeretethíd 

7. Május 18. – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel délelőtt és délután. 

Tavaszi vásár 

8. Május 19. 16:00 – Presbiteri bibliaóra 

9. Május 22. 19:00 – Zenés áhítat Zagyi Sándor és Bozóki Andrea 

növendékeivel 

10. Május 25. –Gyermeknapi foglalkozás a gyermek-istentiszteleten. 

Gyülekezeti ebéd. Tavaszi vásár. 

11. Május 25. 18:00 – Zenés áhítat Perneczky Balázs orgonaművész 

közreműködésével 

12. Május 29. 18:00 – Áldozócsütörtök. Istentisztelet. 

Imádkozzunk 

- adjunk hálát az édesanyák áldozatos munkájáért! 

- a konfirmandusainkért! 

- azért, hogy a református hittanoktatást minél többen válasszák, és legyen 
elegendő felkészült pedagógus valamennyi intézményben! 

- a kárpátaljai magyar testvéreinkért! 

- a betegeinkért, a beteg gyermekekért, a gyászolókért! 
Adjunk hálát meghallgatott imáinkért. 
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„Jób állhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az 
Úr; mert igen irgalmas és könyörületes az Úr.” (Jak 5,11) 
 

Egy bizonyos életkort megérve, eljutunk arra a felismerésre, hogy az 
életben vannak nehéz időszakok is. Előbb vagy utóbb saját bőrünkön 
tapasztaljuk meg a gondot, a betegséget, a szenvedést, a gyászt… Ezek 
mindenkinél más és más reakciót váltanak ki. 

Isten megengedi a szenvedést, de a hívő ember tudja, hogy Teremtőnknek 
ezzel célja van, szeret minket, és javunkat akarja. A most olvasott Jób könyve egy 
olyan hívőt mutat be, aki mindenét elvesztette: gyermekeit, vagyonát, egészségét. 
Az utolsó fejezetben (42) megtudhatjuk, mit tanult Jób a próbatételekből. 

„Tudom, hogy mindent megtehetsz…” (2). Jób ráébred az Úr előtti porszem 
voltára. 

„Ki merné elhomályosítani az örök rendet tudatlanul? ... Csodálatosabbak ezek, 
semhogy felfoghatnám.” (3) Alázattal elfogadja Isten tökéletes tervét, melyet lehet, 
hogy nem ismert fel az első pillanatban. 

„… oktass engem!” (4) Ezentúl figyelni kíván arra, amit Isten tanít neki. 
„… most saját szememmel láttalak.” (5) A szenvedések valódi istenismeretre 

tanították Jóbot. 
„… bűnbánatot tartok…” (6) Beismeri bűneit, és igaz megtérésre vágyik. 
Az átélt megpróbáltatásoknak az volt a céljuk, hogy megmutassák „igen 

irgalmas és könyörületes az Úr”. 
Ez a tanítás nekünk is szól: „találjuk meg” Istent akkor is, amikor 

látásunkat gondok, fájdalmak homályosítják. Ő a fényre akar minket vezetni, 
emlékeztetni törékenységünkre, arra, hogy milyen nagy szükségünk van 
kegyelmére. 

Nemes Gábor 

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


A személyi jövedelemadó 2x1%-áért 

1. Ez a segítség csak 1 perc kitöltési időbe kerül. 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 hittantáborainkat, 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). 
Köszönettel: Kuratórium 

 
 

 

Szeretethíd – 2014 

Ebben az évben is megrendezzük a mára már hagyományossá váló önkéntes 
közösségi munkát. Május 17-én délelőtt 9-re várjuk a segíteni kész testvéreket 
templomunk alagsorába. Ott történik majd a munkák kiosztása. A következők 
közül lehet választani: a tavaszi vásár összeállítása, templom körüli kertészkedés -
szépítés, takarítás a Kárász utcai házunkban és „hadtápszolgálat” az 
önkénteseknek. 
Mindenkit szeretettel várunk. 

 

Vakációs bibliatábor és kárpátaljai vendégeink 

Június 16. és 20. között a nálunk nyaraló kárpátaljai gyerekekkel együtt 
rendezünk fiataljaink számára vakációs bibliatábort. 
Örömmel jelentjük, hogy a kárpátaljai gyerekek izgalommal készülnek a 
szegedi nyaralásra! Tizennégy gyermek hat felnőtt kíséretével érkezik közénk. 
Kérjük, hogy aki szállásadással tud segíteni, jelentkezzen Kereskényiné Nemes 
Líviánál. Terveink között szerepel a Mórahalmi Gyógyfürdő, az Ópusztaszeri 
Történelmi Emlékpark, és a Gellért Szabadidőközpont meglátogatása. Az 
előzetes számítások szerint a nyaraltatás lebonyolításához 340.000.- Ft-ra lesz 
szükségünk. Köszönettel fogadunk minden e célra felajánlott pénz-, ill. 
egyéb adományt! 
Készpénzzel az iratmissziós asztalnál vagy a lelkészi hivatalban tudnak adakozni. 
Aki átutalással szeretne segíteni, a bejáratnál, a hirdető táblán megtalálja a 
Honvéd téri Mustármag Alapítvány és Egyházközségünk számlaszámát is.  
 

Petőfi Sándor: Fekete kenyér 

Miért aggódol, lelkem jó anyám,  
Hogy kenyeretek barna, e miatt?  
Hisz meglehet: ha nincs idehaza,  
Tán fehérebb kenyérrel él fiad.  
De semmi az! csak add elém, anyám,  
Bármilyen barna is az a kenyér.  
Itthon sokkal jobb ízű énnekem  
A fekete, mint máshol a fehér.  

 

Hittantábor 

Nyári hittantáborunkat július 28 - augusztus 1. között, a Balaton partján, 
Zánkán szeretnénk megtartani. A férőhelyek telítettsége és a költségek 
kiszámítása érdekében kérjük a szülőket, nagyszülőket, hogy minél előbb jelezzék 
gyermekük, unokájuk részvételét! 
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