A NAGYKÁTAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET HÍRLEVELE

Hiszen kegyelemből van
üdvösségetek hit által,
és ez nem tőletek van:
Isten ajándéka.
(Ef 2, 8)
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5 00 éves kérdés
Biztosan emlékezünk Aladdin és a csodalámpa történetére. Aladdin előtt feltárul a kincseskamra bejárata,
belép, temérdek kincs várja. De ő továbblép, átsétál termeken, amelyek szemkápráztató kincsekkel vannak tele, egészen bent pedig a lámpa áll egy emelvényen. Ő
inkább ezt a dísztelen lámpát választja. Ez az igazi
kincs.
Sok, magát keresztyénnek valló ember megáll a hit,
a vallásgyakorlás első termeinél. Megreked ott, aztán
rájön, nincs is igazán kedve tovább menni, lelkiekben
tovább fejlődni, pedig az igazi kincs ott várja messzebb,
bentebb. Ha őszinték akarunk lenni, sokszor igaz ez
ránk nézve is, mert ugye annyira hajszoltak vagyunk,
annyi minden teher van rajtunk.
A reformáció örökségére emlékezünk sokféle ünneppel, istentisztelettel és kiállítással szerte az országban.
Most is együtt köszönhetjük meg Istennek azt a nagyszerű ajándékát, hogy megújította a hitet, a vallásgyakorlást. Milyen csodálatos ajándék, hogy nem tőlünk
függ az üdvösség, mennyi tehertől, stressztől lettünk
szabadok! Milyen csodálatos ajándék, hogy mindazt, ami a kegyességre (vallásgyakorlásra) és az
életre való, megkapjuk Istentől!
Örökségünk ez, melyért valóban
hálásak lehetünk. Összekötnek elődeinkkel énekeink, kultúránk, istentiszteleti liturgiánk. Összekötnek
velük azok az Istentől ihletett gondolatok is, amelyeket „ sola” kezdettel fogalmaztak meg.
Hálásak lehetünk ezekért. De
nem lehet elhallgatni azt a halk
kérdést sem, hogy vajon igaz szívvel mondhatjuk-e magunkat a reformáció örököseinek? Mindenféle
naiv, hamis nosztalgiát elutasítva,

igaz-e ránk, hogy elődeinkhez hasonlóan mi magunk is
kizárólag Isten kegyelmére bízzuk magunkat? Igaz-e
ránk, hogy ismerjük Bibliánkat, hitvallásainkat, olvassuk azokat otthon is? Igaz-e ránk, hogy tudatosan törekszünk Isten dicsőségére élni? Összeköt elődeinkkel a
reformáció ünnepe, de sajnos el is választ minket tőlük
tudatlanságunk, elkötelezettségünk megváltozása is.
Emiatt illő, hogy bűnbánattartás után, megújuljunk.
Mindazt, amit ajándékba kaptunk Istentől, fiataljaink
és gyermekeink életünket figyelve reméljük, hogy kezdik felfedezni. Már sejthetnek valamennyit Isten nagyszerűségéből, tudnak valamennyit vallásunk hittételeiből, gondolkodásmódjáról. Most már nem csak otthon,
hanem velünk együtt, a gyülekezet közösségében folytathatják ezt a felfedező utat. Hálásak vagyunk őértük
is, hogy Isten munkálkodik látható és nyilvánvaló módon családjukban. Imádkozzunk azért a nagy ajándékért, hogy ez ne fejeződjön be, sőt folytatódjék egész
gyülekezetünkben!

Makay László lelkipásztor

Luther Márton szobra Wittenbergben
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Angol ny elvű hét 2016 .

Június 20-a és 24-e között nyolc angol anyanyelvű
tanárnő vezetésével angol nyelvű hetet tartottunk a gyülekezetben. Egy ilyen hét igen sok újdonságot hoz mind
a résztvevőknek, mind a külföldi tanároknak. Az angliai
Swindon város melletti keresztyén iskolából érkező tanáraink és kísérőik teli voltak lelkesedéssel és ötletekkel, hogy élményszerűvé tegyék a délelőtti foglalkozásokat a résztvevők számára.
Szombaton érkeztek, fagyiztak, és azonnal belecsöppentek a magyarországi napsütéses nyár számukra kevésbé ismert, általunk már természetesnek vett szépségébe. Minden, de minden új volt nekik. Az, hogy
mennyi fagyiból lehet egyszerre választani, az, hogy
szerintük az út „rossz” oldalán mennek az autók, az is,
hogy a dinnyét nem szeletekben vásároljuk, hanem egyszerre, egy nagyot. Lenyűgözte őket a helyi pékség kínálata, és a kedves emberek közvetlensége. Ezt az élményt
haza is vitték magukkal. Sokan dolgoztak azon, hogy ittlétük számukra is jó tapasztalat legyen.

Tanulni vágyókból is szép számmal jelentkeztek a
hétre egészen az utolsó pillanatig, sőt még hét közben is,
aminek nagyon örültünk. „Nagy kár, hogy nem előbb
tudtunk erről a hétről, már az elejétől fogva küldtük volna a gyerekeket.” – mondta az egyik apuka. Minden angol nyelven történt, és a bibliai történeteket az előző
évekhez képest másképp: „kiselőadás” formájában mutatták be a tanáraink a gyerekeknek. Vedégeink a hét
során ellátogattak a sástói kilátóhoz, Tóalmásra, Budapestre – ahol hajókiránduláson vettek részt –, és a tápiószentmártoni strandon is fürödtek egy délután.
Tanárainkban Istenhez kötődő, komoly fiatalokat ismerhettünk meg, akik köztünk végzett szolgálatukról
otthon élménybeszámoló sorozatot tartottak.
Magyar segítőinknek ezúton is köszönjük segítségüket! A programról készült képek metekinthetőek a gyülekezet honlapján, a www.reformak.hu oldalon.
Burján Tamás

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt csütörtökönként 18.00 órakor
kezdődő bibliaóránkra. Helyszín a nagykátai gyülekezeti terem.
Szeptembertől Pál apostolnak a Filippiekhez írt levelével foglalkozunk.
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A presbitérium határozatai
A nyári szünet után ismét összegyűltünk, hogy az
eddig felmerült kérdéseket, problémákat megvitassuk,
átgondoljuk.
Szóbeli beszámoló hangzott el az egyházkerületi
vizitációról. A vizitáció során megállapították, hogy a
pénzügyi elszámolásokat precízen, pontosan vezetjük.
Köszönjük ezt Magossné Danyi Szilvia könyvelőnknek,
és Csathó Ilona pénztárosunknak. Pénzkezelési szabályzatunkat felül kell vizsgálni, mely feladat elvégzésével
az új pénzügyi bizottságot bíztuk meg. Már hosszabb
ideje terveztük egy kölcsönalap létrehozását, ehhez
azonban nem kaptunk egyházmegyei engedélyt. Segélyalapot tudnánk létrehozni, ehhez azonban nincs elég
anyagi fedezetünk.
A hitoktatásban rendkívül nehéz helyzet alakult ki,
melynek egyik oka, hogy egyházmegyei döntés alapján
csak előírt végzettséggel lehet tanítani. Scsavniczkiné
Káldi Ildikó is ennek okán kényszerült szolgálatáról lemondani. A sokszor egyidőben, több helyszínen zajló
órákat így szinte lehetetlen mindenhol rendben megtartani. A presbitérium arra az álláspontra jutott, hogy mindenképpen egy főállású hitoktatóra lenne szükségünk,
illetve az egyházmegye segítségére, mert ennyi órát
nem tudunk ellátni. Ildikónak hálás szívvel köszöntük
meg eddigi hűséges szolgálatát.
Augusztus 26-án ülésezett először a missziói bizottság. Áttekintették a gyülekezet missziói tervét, részletes
beszámolót munkájukról, terveikről a következő ülés
után kapunk.
A pénzügyi bizottság szeptember második felében ül
össze. Feladatuk lesz a gyülekezetünk pénzügyeinek ellenőrzése, észrevételek megtétele, a helyi pénzkezelési
szabályzat aktualizálása.

Szeptember 18-án ismét presbiteri csendes délutánt
és továbbképzést tartunk. Áhitatokat Héjjáné Angeli Vivien, a továbbképzést Burján Tamás tartja.
Az idei évben a kertrendezési munkákat kissé elhanyagoltuk. A feladatok koordinálásával megbízott testvérünk nem tudta ellátni, megszervezni a munkálatokat,
önként pedig senki nem jelentkezett. Néhány idősebb
asszonytestvérünk dolgozott az udvaron, akik már nem
tudták elnézni a gyomokat. Az ő munkájukat hálás szívvel köszönjük. Mivel a gyülekezet legtöbb tagja sajnos
nem érzi ennek a feladatnak a súlyát és felelősségét,
ezért a presbitérium úgy döntött, hogy olyan valakit kell
keresnünk, aki megfelelő díjért elvállalja a kert folyamatos gondozását. Ez azonban sajnos újabb anyagi terhet ró egyházközségünkre. A gyülekezet gondnokaként
szomorúan tapasztalom, hogy idáig jutottunk.
Új szolgálati területre adtunk megbízást Nagyné
Szatmáry Beának, aki a jövőben Makay László irányításával a nagykátai idősek otthonában tart laikus bibliaórát, beszélgetéseket.
Gyülekezeti telefon vásárlásáról határoztunk, mely a
lelkészi hivatalban lesz elhelyezve. Ezzel fogunk kapcsolatot tartani azokkal, akiket rendszeresebben szeretnénk elérni, természetesen nem mellőzve a személyes
látogatásokat, illetve nem ezek helyett.
Végül beszámolót hallgattunk meg szórvány gyülekezeteink képviselőitől, Baloghné Kegyes Évától és
Szita Júliától, akik elmondták, hogy mind Tápiószentmártonban, mind Tápióbicskén kevesen járnak a gyülekezetbe. Mindenképpen imádságos szívvel kell kérni Istenünket, mutassa meg mi a terve ezekkel a gyülekezetekkel, hogy véghezvihessük akaratát.
Dr. Gál Jánosné gondnok

M egújult a gyülekezeti honla p

Évek óta működik a gyülekezeti honlap, melynek
népszerűsége az utóbbi időben jelentősen növekedett.
Ma már naponta száznál is több internetező böngészi
oldalainkat, az éves látogatószám pedig meghaladja a
40 ezer főt. Ez komoly felelősséget ró ránk mind a
megjelenés, mind a tartalom, mind pedig a biztonságos
működés tekintetében.
A korábbi honlapunk rendszere mára elavulttá vált,
az internetes támadások ellen kevésbé volt védve és a
fejlesztés lehetőségei is beszűkültek. Ez tette szükségessé, hogy új alapokra helyezzük oldalunkat.
Az elmúlt évek tapasztalatait összegyűjtve tartalmilag is megújult, egyszerű és áttekinthető oldal várja az
internetes látogatókat a www.reformak.hu címen, ahol
a vasárnapi igehirdetések is meghallgathatók.
Szabó Krisztián
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I d é n i s m e gre n d e z tü k a z ovi s tá b o r t

Örömmel számolhatok be arról, hogy
lezajlott az óvodás hét
a gyülekezetünkben,
amelyre olyan nagy
izgalommal készülődtünk. Hála legyen érte
Istennek, hogy a sok
nehézség ellenére, a
napok rendkívül izgalmasra és érdekesre sikerültek. Meg kell jegyeznem azt is, hogy a
hangulat és a légkör
elég családias volt,
ugyanis a gyermekek
létszáma alig haladta
meg a munkatársak és
segítők létszámát. De
Jézus azt mondta,
hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én
nevemben, ott vagyok én is köztük. Hát örömmel jelentem, hogy itt volt Jézus közöttünk, és nagyon sok mindenre megtanított bennünket.
Minden egyes napon megnéztünk egy-egy jelenetet a
Gru és a Minion-ok című filmekből, és erre épült a tanítás. Az első nap témája Isten követése volt. Gedeon történetéből azt láthattuk, hogy akit Isten elhívott, megszólított, az le mert számolni a rossz dolgokkal az életében,
és képes volt Istent követni, ahogyan Gedeon is le merte
rombolni a Baál oltárt. A második napon a családról
tanultunk. Ruth és Naomi történetében az volt a fontos,
hogy nem az a lényeg,
hány tagú a családunk,
vagy csonka a családunk, hanem az: szeressük a családtagjainkat, és segítsük egymást, számíthassunk
egymásra. Mivel Ruth
elfogadta Istent vezetőjének, és követte
Naomit Izraelbe, ezért
Isten megáldotta Ruthot, ő lett Dávid király dédmamája. A
következő napon a
barátságról beszélgettünk. Dávid és Jónátán
királyfi történetében a
barátságuk annyira
fontos volt, hogy Jó-

nátán még az apjával is szembeszállt, hogy a legjobb
barátja, Dávid életét megmentse. Mi vajon mi mindent
teszünk meg a barátainkért? Mit jelent nekünk a barátság? Kik a barátaink és miért? Ezekről beszélgettünk. A
negyedik napon a hit volt a középpontban. Illés próféta
alakján keresztül láthattuk meg, hogy milyen csodákat
képes tenni Isten az életünkben, ha van hitünk. És
megtanulhattuk azt is, hogy a lélek fegyverei – köztük a
hit pajzsa – megóvnak bennünket az ördög támadásaitól.

Az utolsó napon arról a szuperképességről beszélgettünk, amit úgy hívnak, hogy megbocsátás. A király és az
adós-szolga példázatát hallva megtanultuk, hogy ahogyan Isten megbocsátott nekünk Jézusért, úgy kell nekünk is megbocsátanunk egymásnak. Ezeken kívül volt
minden történethez aranymondás, amelyeket a gyerekek
megtanultak; kézműveskedtünk: koronát, barátság karkötőt, gyurmafigurát készítettünk; egy szív alakú papírra
mindenki lerajzolhatta a családját, és legvégül elkészítettük azt a mobiltelefont, amelyre Jézus sms-t küldött
nekünk. Ezt a színes programot rengeteg énekkel gazdagítottuk, melyekből a gyerekek egy kis műsort is előadtak a táborzáró istentiszteleten.
Megköszönjük azoknak, akik a tábor létrejöttében és
lebonyolításában segítettek: Laczkó Évinek a tanítás
anyagának összeállítását, Szabó Krisztiánnak a technikai, műszaki, informatikai háttérmunkát, Szabóné Horuczi Gyöngyinek az énekek tanítását, Nagyné Szatmáry
Beának, dr. Gál Jánosné Ildikónak és Pintácsi Évának a
tanítást és a kézműves foglalkozások levezetését, Szita
Júliának, a tápióbicskei gyülekezetünk gondnokának a
konyhai szolgálatot, és fiataljainknak (Nagy Noéminek
és Emkének, Szvitek Eszternek, Scsavniczki Eszternek,
Nórának és Mónikának), akik a nyári szünet ideje alatt
vállalták, hogy szolgálnak az óvodás táborunkban. A táborról készült képek a www.reformak.hu oldalon megtalálhatóak.
De Soli Deo Gloria: mindezekért egyedül Istené legyen a dicsőség!
Scsavniczkiné Káldi Ildikó
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H á r o m h é t a C o nT i n i v e l
Szeretnék röviden beszámolni arról, hogyan telt a
ConTinivel (Continental Singers kórussal) töltött három
hetem.
A Continentals egy nemzetközi keresztény zenei szolgálat. Ennek a missziónak az egyik kórusa a tizenévesekből álló ConTini. A csapat célja zenével, pantomimmal és
bizonyságtétellel való szolgálat, az evangélium hirdetése.
Két évvel ezelőtt hallottam őket először, és azóta terveztem, hogy részt veszek benne, ami idén nyáron sikerült is.
Az első hét (július 10-15-ig) a felkészítő hét volt. A hét
minden napján, reggeltől estig szólam és koreográfia próbák, valamint lelki alkalmak voltak. Az egész hét fárasztó
volt, de Isten nap mint nap megújította az erőnket. Az első
koncertünk a próbatábor helyszínén, Miskolc-Diósgyőrben
volt. A turnén több mint huszonöten vettünk részt és családoknál voltunk elszállásolva. Saját bérelt busszal közlekedtünk.
A diósgyőri főpróba után Edelényben, Abaújváron,
Bódvaszilason, Olaszliszkán, Tóalmáson, Kerekegyházán,
Kübekházán, Súron, Alsónémediben és Kecskeméten is
felléptünk. Beutaztuk az egész országot.
Köszönöm a gyülekezetnek, hogy lehetővé tette a részvételemet ebben a szolgálatban! Köszönöm az adományokat, az imádságokat és az érdeklődést! Minden énekelni
szerető fiatalnak hasonló jó élményeket kívánok.
Kádár Marica Fanni

Családi délután Tápióbicskén
2016. június 18-án a tápióbicskei gyülekezet a nagykátai és tápiószentmártoni gyülekezettel közös beszélgetős,
vetélkedős, kézműveskedéssel egybekötött családi napot tartott.
Igazi felszabadult, jó hangulatban eltöltött délután volt ez, melyen kicsitől nagyig minden korosztály hazatalált a
kis templomunkba, kertünkbe, ahol jóízűen elfogyott az uzsonna, sütemény és pogácsa. Reméljük, hogy ez a kezdeményezés hagyománnyá növi ki magát, ahol családként találkozunk, beszélgetünk, egymásra figyelünk.
Köszönjük a szervezők, szolgálatot tevők munkáját!
Szita Júlia
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Gyülekezeti imakör
Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.
(Filippi 4,6-7)

A fenti gondolatoktól is vezérelve szeptembertől egy új imacsoport kezdte meg
működését gyülekezetünkben. Célunk, hogy közösségben is megéljük és gyakoroljuk a szüntelen imádkozásra vonatkozó isteni parancsot.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit közös imádkozásra minden csütörtökön
17.30-tól 18.00 óráig.
Lesznek rendszeres imatémák, de mindenki hozhatja saját imatémáit is. Számos
nehézséggel küzd egyházközségünk, melyekért feladatunk rendszeresen imádkozni.
Nemcsak otthon, hanem gyülekezeti közösségben is. Így kérjük Isten gondoskodását
többek között az iskolai hittanoktatásért, a szórványgyülekezeteinkért, a lelkész és a
presbitérium munkájáért, az egyházközség anyagi ügyeiért, a családokért és a házaspárokért, betegeinkért, vagy azokért, akik bármilyen ok miatt egyre kevésbé érzik fontosnak a közösséghez tartozsát, a gyülekezeti tagságot.
Aki nem tud eljönni, de szeretné a csoport imádságát kérni, az elküldheti kérését honlapunkon keresztül is, a
www.reformak.hu/imakeres oldalon, vagy egyszerűen bedobhatja papíron a templomi adománygyűjtő perselybe.
Fontos, hogy nemcsak a kérő, hanem a hálaadó, dicsőítő imatémákat is várjuk!
Természetesen név nélkül is fogadjuk a kéréseket, de amennyiben megadja adatait, személyesebben imádkozhatunk és visszajelzést is tudunk adni. Az adatokat bizalmasan kezeljük, hiszen tevékenységünkkel Isten előtt kell elszámolnunk.
Szabó Krisztián

Elin du lt a M a gya r Református Egyhá z ju bi leumi hon la pja
A reformacio.ma a reformációi emlékévre készülve hírekkel, interjúkkal, riportokkal, Kárpát-medencei eseménynaptárral, történelmi időkerékkel, kvízekkel és interaktív térképpel várja a látogatókat.
A protestáns világ 2017-ben ünnepli a reformáció kezdetének 500 éves jubileumát, a Kárpát-medence reformátussága emellett saját hitvalló közössége megalakulásának 450. évfordulóját is. Magyar református közösségünk kialakulásában ugyanis az 1567-es debreceni zsinat tekinthető mérföldkőnek, melyen a helvét irányzatot követő protestánsok elfogadták a II. Helvét Hitvallást és a Tiszántúlon létrehozták első egyházszervezetüket.
A Generális Konvent tanácskozásain többször is megerősítést nyert, hogy e kettős jubileumot a Kárpát-medence
református egyházai közösen kívánják megünnepelni, valamint közösen kívánják felhívni egész társadalmunk figyelmét a reformáció máig ható, ma is élő lelkületére. „ Hitünk szerint a reformáció nem ért véget a 16. században, megújító lelkületét ma is tapasztaljuk, mi is megélhetjük” – olvasható a nemrég elindult közös honlapon, melynek célja
többek között, hogy naprakészen hírt adjon a jubileumi időszak történéseiről, információval szolgáljon a református
közösségek jubileumi programjairól a gyülekezeti eseményekről, a
regionális találkozókról, valamint a
központi református, ökumenikus
és állami programokról, valamint
nem utolsó sorban, hogy élményszerűen tanítva bemutassa az elmúlt fél évezred legfontosabb állomásait és helyszíneit, kiemelkedő
alakjait és máig ható cselekedeteiket, szellemiségüket.
Forrás:
reformacio.ma; ttre.hu
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Könyvajánló
Felnőtt fejjel tértem meg, japánbéli tanulmányutam
során… A megtérés után csatlakoztam Budapesten a pasaréti gyülekezethez: a templomban, és annak udvarán
szinte „ittuk” Cseri Kálmán
bácsi szavait! Majd azon
vettem észre magam, hogy
doktoranduszként egy másik
fajta tanulásba kezdtem: jelentkeztem a felnőtt konfirmáció előkészítő képzésére
is.
Itt tanultam meg, hogy
fontos rendszeresen, ha lehetséges, napi szinten olvasni
a Bibliát, s nem árt, ha valamilyen vezérfonal mentén
tesszük ezt. Ahogy Jézus
mondta: „ Nemcsak kenyérrel
él az ember, hanem minden
igével, amely Isten szájából
származik. ” (Mt 4,4) Azóta

sikerült a Bibliát teljesen végigolvasnom. Viszont, hogy
jobban értsem, mit is üzen
számomra Isten, azóta is
fontosnak tartom a vezérfonal használatát: a Bibliát
ezért különféle vezérfonalak mentén újra- és újraolvasom, majd imádságban kérem Istent, világosítsa meg nekem igéjét.
Így talán érthető, miért örültem meg annak, amikor
kezembe került Kálmán bácsi könyve a Harmat Kiadótól.
Ahogy a szerző írja: „ Ennek a könyvnek az a célja,

hogy mindennap legalább egy igei gondolattal erősítsük

Cseri Kálmán

A kegyelem harmatja
Áhítatok az év minden napjára

a lelkünket. Isten igéjének különös hatása van: az elolvasás után is munkálkodik az emberben, s amint az ételből fizikai erő, gondolat, kitartás származik, úgy az igéből szeretet, bölcsesség, derű, reménység. . . fakad. Persze az igazi az, ha valaki
magát a Szentírást veszi kézbe, s abból olvas naponta folyamatosan…
Ennek
a
könyvnek egyik célja éppen
az, hogy felébressze étvágyunkat Isten igéje után, s
már ennek olvasása közben
kikeressük az idézett helyeket, s elolvassuk azok környezetét és a zárójelben szereplő utalásokat is. ”

Tényleg sokat segít, amikor reggelente, az aznapi teendők előtt állva Isten igéjéből kapom a megerősítést,
vagy amikor nem jut rá reggel idő, akkor este, amikor a
házunk már elcsendesedik,
akkor találom meg a választ
a napközben feltett kérdéseimre.
Mert, ahogyan a szerző írja: „ Akinek jó a lelki erőn-

léte, az másként hordja az élet terheit, és másoknak is
tud segíteni. Isten igéje segít el minket az igaz hitre és
üdvösségre is. Az erre, valamint az ezt kísérő és követő
imádkozásra szánt idő nem hiábavaló fáradozás. Sokszorosan kamatozik itt és az örökkévalóságban egyaránt. ”
Nagyné Szatmáry Beáta

Kedves Olvasó!
Szeretettel ajánlok figyelmedbe egy verseskötetet, vagy inkább imádságos kötetet. Nem is tudom, hogyan
ajánljam, merthogy versek – egyszerűek, fennköltek, csodaszépek –, s ugyanakkor imádságok, melyek „ lélektől
lélekig” hatnak, sallangmentesek, s úgy érzed, hogy talán a te imádságod is lehetne, hogy sem te, sem én nem
tudnánk kevesebb szóval, őszintébben imádkozni.
A kötetet Hajdú Zoltán Levente református lelkipásztor jegyzi, a címe: Előtted, Uram. . . A Kálvin Kiadó gondozásában jelent meg 2013-ban. Egy mondatotot idézek a kiadó ajánlásából: „ Az imádságokat magukénak érezhetik azok is, akik régóta beszélgetnek Istennel, s azok is, akik most indulnak el a hit útján. ”

Jó szívvel ajánlom mindenki figyelmébe a könyvet.

Csathó Ilka
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Rendszeres alkalmaink
Heti rendszeres alkalmak:
Csütörtök Bárka Nyugdíjasklub
Imakör
Bibliaóra
Vasárnap Énektanítás Nagykátán
Istentisztelet Nagykátán
Gyermek-istentisztelet Nagykátán
Istentisztelet Tápiószentmártonban
Istentisztelet Tápióbicskén (kéthetente)

10.00-11.30 óráig
17.30-18.00 óráig
18.00-19.00 óráig
9.30 óra
10.00 óra
10.00 óra
15.00 óra
16.00 óra

Egyéb rendszeres alkalmak:
Sütivasárnap minden hónap második vasárnapján.
Úrvacsoraosztás minden hónap utolsó vasárnapján.
Angol klub előre megbeszélt időpontban (hirdetve a Facebook oldalon).
GyűrűKúra Fiatal Házasok Klubja minden hónap első vasárnapján.
Egyéb programokról a gyülekezet internetes oldalán,
a www.reformak.hu oldalon tájékozódhatnak.

BÁRKA
NYUGDÍJASKLUB
Szeretettel hívom és várom a
Bárka Nyugdíjasklubba.
Noé idejében a bárka védelmet
biztosított, túlélést, biztonságot
jelentett a meghívottaknak. Én ezt
nem ígérhetem, de az Úr ígéri, és
betartja szavát. Ezt az Urat akarjuk
megismerni, igéjét tanulmányozni
az együtt eltöltött időben. Várom a
Bárkába, ahol lelki táplálék mellé
pogácsát, teát, egymásra figyelést
is kínálunk
csütörtökönként 10.00-11.30-ig
a nagykátai református templom
gyülekezeti termében.
Dr. Gál Jánosné klubvezető

Túrmezei Erzsébet
A WITTENBERGI OLTÁRKÉP ELŐTT
Fénylik, ragyog a szárnyasoltár.
Turisták belépnek, kimennek…
Ez vagy, Luther Márton! Ez voltál!
Századok belépnek, kimennek…
Ha így festett le jóbarátod,
Szép ősi templom, wittembergi.
így ismert, így hallott, így látott.
Új meg új gyülekezet zengi
Krisztust hirdetted. Róla szóltál.
dicséretét az Úristenek.
Messziről jött magyar zarándok,
áhítattal én is megállok.
Kőbe, színekbe dermedt zsoltárt,
gót íveket és szárnyasoltárt
csendesen, sorra megcsodálok.

Századok belépnek, kimennek.
Múlt ad helyet ifjú jelennek.
Forrongó újban, mindig másban,
ezer meg ezer változásban
te megmaradsz mindig ilyennek.

Szószéken áll a reformátor,
s valamit számonkér a mától.
Gyülekezete vele szemben
szavát issza, figyeli csendben.
Tartása, arca nyugodt, bátor.

Századok belépnek, kimennek,
te megmaradsz mindig ilyennek,
ugyanannak és soha másnak,
örök Krisztusra-mutatásnak.
Hirdeted jövőnek, jelennek,

hálás szívvel várja és fogadja a
támogatásokat az
OTP Banknál vezetett

Középen általszegezetten
Krisztus, a megváltó kereszten.
Luthernek Biblián a balja,
és jobbkeze, kinyújtott karja
Krisztusra mutat ihletetten.

mának holnapnak… jöhet más kor…
néha korszerűtlennek látszol
ezzel az örök mozdulattal.
De minket más ma sem vigasztal.
Te így vagy ma is – reformátor.

számú számlájára.
További információk az
alapítvány honlapján:

HÍD

A gyülekezetünk működését,
munkáját segítő

ReFormák Alapítvány

1 1 742063-2001 6870

www.alapitvany.reformak.hu
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