
Május 

1. Május 5. – Az édesanyák köszöntése a délelőtti istentiszteleten 

2. Május 6. 16.30 – Presbiteri gyűlés 

3. Május 17. 18.00 – Bűnbánati istentisztelet 

4. Május 18. – A Magyar Református Egység Napja, Debrecen 

5. Május 18. –Kerékpártúra Kübekházára  

6. Május 19. 10.00 és 18.00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel. A 

délelőtti istentisztelet után gyülekezeti ebéd 

7. Május 19-21. – Evangélizáció (György András, Somorja) 

8. Május 26. 18.00 – Üzenet a vendégtől (Rozgonyi Botond, teológiai 

tanár) 

9. Május 23. 18.00 – Zenés áhítat 

10. Május 24-25. – Szeretethíd: péntek – templomajtó-festés (15.00 

órától) , szombat – temetőtakarítás (9.00-12.00) 

11. Május 27. 16.30 – Presbiteri bibliaóra 

12. Május 30. 18.00 – Mennybemenetel ünnepén istentisztelet 
 

 

Imádkozzunk 

– az édesanyákért, hogy ne fáradjanak meg a családon belüli; 

szolgálatukban, és találjanak örömet gyermekeik nevelésében; 

– azért, hogy életünk egyre inkább összhangban legyen Isten tervével; 

– adjunk hálát Istennek, hogy 10 évvel ezelőtt aláírásra kerülhetett a 

magyar reformátusok egységéről szóló nyilatkozat. 

 

 

 
 

Missziói hírlevél 

2019. május 5. 

4. szám 

www.honvedter.ref.hu 

 

„… maga az Atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és 
hiszitek, hogy én az Istentől jöttem.” (Jn16,27) 
„… tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek…” (Mt 6,8) 

Isten szeretetéről 

A napokban egy áruház pénztára előtt vártam soromra. Az anyuka, aki 
mellett nyolc év körüli kislánya hüppögve sirdogált, a bevásárlókocsiból 
pakolta ki a kiválasztott árut. A gyermek elkeseredésének oka: az édesanyja 
nem vette meg neki azt, amit szeretett volna. Miután fizettek, az anyai 
gondoskodás gyöngéd szavakkal kezdte kezelni a nagy bánatot: „Tudod, 
hogy szeretlek.” A kislány – még mindig sírósan – biccentett a fejével. Az 
anyuka így folytatta: „Az én szeretetem nem azon múlik, hogy mit kapsz 
meg tőlem. Jó okom volt, hogy ne teljesítsem a kívánságodat. Ne arra 
gondolj mindig, hogy mid hiányzik, hanem inkább arra, hogy mid van. 
Szép napot töltött együtt az egész család, ezért csak köszönetet 
mondhatunk.” Ezek a szavak megnyugtatóan hatottak, a kislány 
abbahagyta a szipogást. 
Nem így vagyunk-e néha mi is, mint ez a gyermek? Úgy látjuk a keresztyén 
életet, mint a megvonások sorozatát: miért nem adja meg nekem Isten ezt 
vagy azt? Ez az anyuka tudta, hogy mi jó a kislányának, és szerette annyira, 
hogy nem engedett a gyermeke szeszélyének. Isten még ennél is jobban 
szeret minket! Ő az, aki teremtett, és ő az, aki életben tart. Tudja, melyek 
az igazi szükségleteink, és mi a jó nekünk. Bízhatunk benne. Ha pedig 
valami gondunk támad, miért ne mondhatnánk el Neki (Fil 4,6)? Ahogyan 
ez az édesanya, talán nem adna pontos magyarázatot, de emlékeztetne 
arra, bármilyenek is legyenek a körülmények, irántunk való szeretete nem 
változott.              Nemes Gábor 

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


A NAV tájékoztatása az adó 1% felajánlásáról 

 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2018. szeptemberi 
tájékoztatása szerint ebben az esztendőben 209.109 adózó ajánlotta fel 
személyi jövedelemadójának 1 %-át – összesen 996.849.533 forintnyi 
összeget – a Magyarországi Református Egyház számára. (Forrás: 
http://reformatus.hu/mutat/15578/) 

 Az adóhatóság tájékoztatása szerint, aki tavaly egyházunkra 

vonatkozó, formailag érvényes nyilatkozatot tett, annak idén adója 

egyházi 1 százalékának felajánlásával már nincs teendője. A NAV a 

2018-ban megtett nyilatkozatokat idén is automatikusan figyelembe 

veszi. 
 Aki tavaly nem nyilatkozott adója 1 százalékáról, az 2019. május 
20-ig megteheti. Ha pedig nem szeretnének élni a több évre szóló 
nyilatkozat jelentette könnyítéssel, akkor akár minden évben benyújthatják 
egyházunknak szóló nyilatkozatukat. Nem történik tehát akkor sem baj, 
ha valaki tavaly nyilatkozott egyházunk számára adója 1 százalékáról, és 
ezt idén is megteszi.  
 A tavaly életbe lépett automatizmus értelmében azonban 
kényelmesebben is eljárhatunk. Ha ugyanis valaki a 2018-ban egyházunk 
számára megtett, érvényes nyilatkozatokát idén nem kívánja módosítani, 
egyszerűen üresen kell hagynia a nyilatkozati lap „A kedvezményezett 
technikai száma, neve” mezőit.  
(Forrás: 
http://reformatus.hu/mutat/16208/)http://reformatus.hu/mutat/16208 

 

 
 

Pákolitz István: Anyámnak 

Hogyha virág lennék,  
ölelnék jó illattal;  

hogyha madár lennék,  
dicsérnélek zengő dallal;  

hogyha mennybolt lennék,  
aranynappal, ezüstholddal,  

beragyognám életedet csillagokkal.  
Virág vagyok: ékes  

piros szirmú, gyönge rózsaág;  
madár vagyok: fényes  

dalt fütyülő csöpp rigócskád;  
eged is: szépséges  

aranynappal, ezüstholddal,  
beragyogom életedet csillagokkal. 

 

Hirdetések 

Május 18-án egész napos kerékpártúrát szervezünk Kübekházára (2x17 

km) fiataloknak és idősebbeknek, baráti társaságoknak és családoknak. 

Gyülekezés 8.15-től a templomunk előtt, indulás 8.45-kor, hazatérés 

legkésőbb 18.00 órára a templom elé. Program: részvétel a falunapon, a 

hármashatár megtekintése, fakultativ kirándulás Óbébára és Rábéba. 

Jelentkezés a lelkészi hivatalban vagy Nemes Gábor főgondnoknál. 

Mindenkit szeretettel várunk.  

 

Szeretettel várjuk azoknak a házigazdáknak a jelentkezését, akik június 

16-23. között otthont tudnak adni a Kárpátaljáról közénk érkező, 

gyülekezeti napközis táborunkhoz csatlakozó gyerekeknek. 

 

Kérjük azokat, akik jelentkeztek gyülekezeti kirándulásunkra, illetve a 

nyári hittantáborba, 20 ezer forintos előleg befizetésével erősítsék meg 

részvételi szándékukat! Köszönjük. 

https://www.reformatus.hu/data/attachments/2018/09/16/Szja_1__os_felajanlasban_reszesult_technikai_szamos_kedvezmenyezettek_a_2018._rendelkezo_evben_2018.09.14.pdf
https://www.reformatus.hu/data/attachments/2018/09/16/Szja_1__os_felajanlasban_reszesult_technikai_szamos_kedvezmenyezettek_a_2018._rendelkezo_evben_2018.09.14.pdf
http://reformatus.hu/mutat/15578/
http://reformatus.hu/mutat/16208/

