A NAGYKÁTAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET HÍRLEVELE

Én pedig kérni fogom az
Atyát, és másik Pártfogót ad
nektek, hogy veletek legyen
mindörökké.
(Jn 1 4 , 1 6)

201 7. június

IV. évfolyam 2. szám

A S z e n tl é l e k e gys é ge
Krisztus Urunk mennybemenetele után Isten csodálatos terve az volt, hogy egységbe kovácsolja a földön
maradt tanítványokat és a Krisztusban hívők seregét.
Ezt a folyamatot az Úr pünkösd alkalmával indította el,
amikor is a Szentlélek kitöltetett a tanítványokra:
„ Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik,
hogy szóljanak. ” (ApCsel 2,4) Ismerjük a történetet,

hogy ennek következtében, és Péter vallástételének
eredményeképpen mintegy háromezer lélek csatlakozott
a keresztyénséghez, így megalakult az első keresztyén
(keresztény) gyülekezet.
A Szentlélek célja az első pünkösd alkalmával és ma
is ugyanaz, egybegyűjteni Isten népét, Krisztus egyházává formálni minket.
Isten az Ő népének olyan egységét akarja létrehozni,
amelyben Ő a Szentlelke által a szívekben jelen van, és
személyenként, illetve közösségként is vezet minket a
keskeny úton. Az Úr ehhez minden csodát megad,
ahogy a pünkösdi történetben is olvastuk: legyőzte még
a nyelvek különbözőségének
akadályát is. Visszájára fordítva ezzel a bábeli zűrzavar
nyelveket szétválasztó eseményét is.
A keresztyénség hajnalán
az első pünkösdi gyülekezet
mintájára a megtértek csoportja egy közösséget képezett, akiknél természetes volt
– hitük és üldöztetésük miatt
is – az összetartás és az egység megélése. Aztán az idő
múlásával az évszázadok elteltével ez az erős kötelék
megkopott, pártoskodás, személyválogatás, dogmatikai
hitviták és hierarchia harcok
kialakulása kezdte jellemezni
az egyházat, ami lassan a
nagy egyházszakadásokhoz
vezetett.

Testvéreim, ma és a jövőben viszont rajtunk múlik,
hogy az egyházunkban, gyülekezetünkben az egység
létrejöttén és fenntartásán, vagy annak megbontásán
munkálkodunk. Tudnunk kell, az egység létrejöttéhez
Isten mindent biztosít, a többi viszont rajtunk áll.
A közösség megtartó erejének kifejezésére szeretnék
egy gyakorlati példát is megemlíteni. Ha egy keresztyén
gyülekezetre úgy tekintünk, mint a kévébe kötött
vesszőkre, láthatjuk, hogy a köteg különböző típusú
gallyakból tevődik össze. Vannak köztük frissen kihajtott, ezáltal rugalmas, nagyon hajlékony, nehezen törhető gallyak, akárcsak az újonnan megtért emberek, akik
tele vannak az Isten ügye iránti tettvággyal. Emellett
vannak a kévében régen kihajtott, vastagabb vesszők is,
amelyeket megedzett már a változékony időjárás, sok
mindent kibírnak, mint az élet által megpróbált, de hitükhöz hű keresztyének, akik kevésbé rugalmasak és
agilisek már, de harcedzettebbek fiatal társaiknál. És
vannak kiszáradt, rugalmatlan, régóta lemetszett
vesszők is, ezeket sokkal könnyebb eltörni, úgy ahogy a
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hitét nem tápláló keresztyént is könnyebb a sátánnak
bűnre csábítani. De ha fogom a levágott gallyakat, legyenek bár frissek, vagy kissé száradtabbak, vékonyak,
vagy vastagok, és egy kévébe kötöm őket… ugye akkor
már más a helyzet. Különösen akkor, ha pácba teszem
őket, ezáltal még erőssebek lesznek együtt, nem törhetők el. Akárcsak az a gyülekezet, amelynek tagjai egymást támogatva, Krisztus vezetésével együtt tudnak maradni. Az ilyen egységben levő keresztyéneket, akiket a
Szentlélek „páca” tart össze az ördög sem tudja megtörni.

Reményeink szerint ilyen lesz a mi gyülekezetünk is,
kiegészítve azzal a megjegyzéssel, hogy remélhetőleg
nem tőről levágott vesszők, hanem Krisztusban gyökerező tagok vagyunk. Ahogy Pál apostol is írja: „ Mert

ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test,
ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy Lélek által mi is
mindnyájan egy testté kereszteltettünk… Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. ”(1Kor

12,12–13a.27)

Dr. Héjjáné Angeli Vivien

Ti zen kétszer 3 6 5 n a p
Mi történt 2005-ben? George W. Bush lett újra az
amerikai elnök, megjelent a Call of Duty 2 elnevezésű
játék, a Harry Potter és a félvér herceg című könyv, Madonna kiadta a Confessions on the dancefloor című albumot, Alonso pedig bajnok lett az F1-ben. Ja, és ideköltöztünk Kecskemétről hárman: Erika, Bendegúz és
én. Hogy új lelkésze (és családja) legyen a gyülekezetnek. 12×365 napja – azaz 2005 óta – szerepel a lakcímkártyánkon nagykátai cím.
Rengeteg minden történt azóta. Átéltünk veletek
együtt sok örömet és szomorúságot, nevettünk, csendes
hallgatás vett körül bennünket, meghökkentő pillanatokban volt részünk, kedves meglepetéseket kaptunk, a szeretet megannyi megnyilvánulására emlékezhetünk, néhány félreértés, sikerek és bosszantó kudarcok; ezek
mind a mieink...
Rájöttem, hogy annyi mindent elfelejtettem már, és
mégis annyi mindenre emlékszem. „ Megszerettek már
itt Nagykátán?” – kérdeztétek tőlünk olyan sokszor, és
jogos kérdés volt mindannyiszor. Titeket szerettünk
meg, mert ti vagytok nekünk a város, a közösség, ahova
tartozunk.
Felépítettük ezt a nagykátai gyülekezetet, mert Isten
megengedte, hogy közösen imádkozva, beszélgetve, reménykedve, dolgozva, szervezkedve épüljön közösségünk. Nem is sejtik sokan, hogy a tápióbicskei és tápiószentmártoni kicsiny gyülekezetünk tagjai milyen sokat
adtak nekem és családomnak, és nem elhanyagolható
módon a nagykátai gyülekezetrésznek! Azzal a csendes
hűségükkel és kitartásukkal, amivel elfogadták és tudomásul vették, hogy ide, Nagykátára több figyelmet és
erőt fordítok, többet tettek, mint azt kérhettük volna. Ezt
sosem fogom tudni nekik megköszönni. Ti, Erikával és
velem közösen álmodtatok egy ilyen nagyszerű gyülekezetet. Baba-mama Klub, hittanórák, gyermekfoglalkozások és nyári táborok, Tábitha Női Kör, látogatások;
mind feleségem Erika szolgálatai voltak hosszú éveken
keresztül, ahogy sokan tudjátok. Nélküle nem lenne
ilyen a gyülekezetünk. Ahogy nélkületek sem, mert so-

kan presbiterként, gyülekezeti tagként vállaltatok szolgálatot mellénk állva. Így erősödött és változott meg
gyülekezetünk.
A három település, a környék, az itteni lehetőségek, a
gyülekezetek mind másképpen épültek be családunk
életébe, másképpen lettek részeivé. A múltba nézve látszik, milyen jó volt mindannyiunkhoz Isten közös történetünk eddigi 12 éve alatt.
Ami a jövőnket illeti, nem tudjuk, hogy alakul, de
Isten és az Ő jósága irántunk biztos. Éreztük és láttuk,
hogy jó az Úr, és hisszük, így lesz ez a továbbiakban is.
Makay László lelkész

Alapítványi hírek

A Magyarországi Református Egyház új törvényével korlátozta a „református” szó használatát civil
szervezetek nevében, illetve az ezt használó alapítványok felett felügyeleti jogot kíván gyakorolni.
Mivel alapítványunk, a ReFormák Tápióvidéki
Missziói Református Alapítvány nem egyházi alapítású, hanem két magánszemély hozta létre, így a jövőben nem használhatjuk ezt a jelzőt. Ezért döntöttek az alapítók úgy, hogy ReFormák Alapítványra
rövidítik a szervezet nevét. A módosítást a bíróság
jóváhagyta, a nyilvántartásba bejegyezte. Tevékenységi körünk és céljaink változatlanok.
A 2016. évi pénzügyi beszámoló és a működéssel
kapcsolatos egyéb hírek megtalálhatóak honlapunkon, a www. alapitvany. reformak. hu oldalon, vagy a
www. facebook. com/reformakalapitvany webcímen.
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A z e lső i ga zi húsvétom
Mit jelent a húsvét? Miért várjuk? Van, aki számára
népi hagyomány, melyet ápolni kell. Sokaknak egy
hosszú hétvégés pihenés, kirándulással. Felgyorsult világunkban érthető, amikor az emberek – a hívőket is beleértve – a többnapos ünnepektől várják a megnyugtató
feltöltődést. Végre néhány nap, amit csak a családjukkal
tölthetnek.
Nekünk, hívőknek kik a családunk? Mit várunk az
ünnepektől? Számunkra mi kell a feltöltődéshez? Nyilvánvaló, hogy nekünk is vannak szüleink, testvéreink,
családtagjaink, akik ugyanolyan fontosak nekünk is,
mint mindenkinek. De számunkra megadatott, hogy egy
sokkal nagyobb család tagjai is lehessünk, és ezzel a
nagy családdal együtt tudjuk ünnepelni azt, ami a hívő
ember számára a legfontosabb, hogy Jézus feltámadott.
Istennek hatalma van még a halál felett is. Ezen túlmenően megajándékoz minket az Ő Szent Lelkével, hogy
bátorítson, vezessen. Ezeknek az áldásoknak a megéléséhez viszont részt kell venni a család – azaz a gyülekezet – életében. Együtt kell hallgatni a tanítást, együtt
kell dicsőíteni Istent. Egy wellness hotelben ez ritkán sikerül, ezt saját magam is tapasztaltam. Az elmúlt években én is a hagyományos értelembe vett pihenéssel töltöttem a húsvétot, idén azonban az egyetlen élő Isten –
akinek számomra érthetetlen módon az én életem is fontos – úgy irányította az eseményeket, hogy ezen a boldogító reménységet hirdető ünnepen én is részt vegyek.
Felemelő volt, amikor a hajnali áhítat után együtt
reggeliztünk a nagy családom testvéreivel. Egy csodála-

tos, földöntúli dolgot élhettem át. Jézus, az ő istenségében emberré lett, hogy tanítson, átérezze nehézségeinket
és megváltson minket.
Néha nehéz elfogadni, hogy eredendően bűnösök
vagyunk, hiszen próbálunk „jó” emberek lenni. Dolgozunk, odafigyelünk a másikra, nem lopunk, nem ölünk,
ráadásul rendszeresen járunk templomba. A mi szemünkben a bűn teljesen más, mint Atyánk szemében.
Bűneinket sokszor kozmetikázzuk, ezáltal megnyugtatjuk lelkiismeretünket, sőt „a cél szentesíti az eszközt”
jelige mögé bújtatva a bűn már nem is bűn.
Nekünk, akik elfogadtuk Jézust Megváltónknak,
tisztában kell azzal lennünk, hogy szükségünk van a
megváltásra. Ám ha csak tudjuk ezt, az még nem elég.
Engednünk kell, hogy Isten Szentlelke munkálkodjon
bennünk, hasson az érzéseinkre, értelmünkre és akaratunkra. Ez nem megy másként csak imádságon keresztül. Az imádkozás az egyik legfontosabb dolog, ami révén kapcsolatba kerülhetünk Istennel. Az ima köti össze
a földet a mennyel, a mi lelkünket Isten Lelkével.
Ilyen nagy erővel bíró eszközt adott nekünk, használjuk ezért rendszeresen! Ne csak magunkért, másokért
is. Imádkoznunk kell bűnbocsánatért, meg kell köszönnünk Jézus értünk hozott áldozatát, hálát kell adni minden áldásáért, kegyelméért. Akkor a Szentlélek tud bennünk munkálkodni, hogy felismerjük a húsvét örömteli
üzenetét.

Molnár Zoltán

Ú j r a h a s zn á l h a t ó a z e m e l e t i t e r e m
A gyülekezeti terem statikailag meggyengült és veszélyessé vált tetőszerkezetét a Káta Épszöv Kft. a tél folyamán
helyreállította és megerősítette. Kovács János ügyvezető
igazgató úr felajánlásának köszönhetően a gyülekezet költségvetését ez anyagilag nem terhelte meg, a munkákat adományként végezte el a kft. A helyreállítás az emeleti terem
gipszkarton borításának és tetőtéri szigetelésének megbontását tette szükségessé. Emiatt hosszú ideig nem tudtuk használni a termet, a fiatalok a vasárnapi istentiszteletek ideje alatt a
folyosón vagy a lelkészi irodában tartották a foglalkozásokat.
A téli hideg elmúltával, tavasz közepén megtörtént a
gipszkarton falak és a szigetelés helyreállítása. A falszerkezet
több helyen megerősítésre szorult, és szükségessé vált az
egész terem festése is. A munkálatokat Somogyi Zoltán tóalmási festő végezte el. Ennek teljes költsége 130 ezer forint
volt. A helyreállítást követően a fiatalok és a gyülekezet közössége ismét birtokba vehette az emeleti termet.
A gyülekezet közössége nevében a presbitérium ezúton is megköszöni valamennyi szakember gyors, pontos munkáját, közreműködését.

Szabó Krisztián
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Előrement. . .
Néhány nappal 92.
születésnapja után
hazahívta a Teremtő gyülekezetünk
legidősebb tagját,
Schmikl Ferencet,
vagy ahogy mindnyájan szólítottuk:
Feri bácsit. Álmában utazott. Ő már
tudja, hogy valójában milyen a
menny, mekkora a
különbség képzelet
és valóság között.
Válaszokat kapott
mindazokra a kérdésekre, melyekre itt lenn, a földön nem volt kielégítő
magyarázat. Ilyenkor általában elmondjuk, hogy szerintünk milyen volt az élete, milyen ember volt. Nekem ez
nem tisztem, nem is teszem. Néhány gondolatot azonban megosztanék róla.
Felesége halála kapcsán egyik presbiter testvéremmel látogattam meg őt először. Már akkor is közel 80
éves lehetett. Ettől kezdve minden vasárnap elmondta,
hogy mi történt vele az elmúlt héten, és mit tervez a következőre. Korát meghazudtolva fiatalosan, kerékpárral
jött a város másik végéből, csak akkor hozta el a családja, ha rossz volt az időjárás. Közöttünk volt minden vasárnap, ült a megszokott helyén, öltönyben, nyakkendőben. Szinte az elsők között érkezett. Figyelt az igehirdetésre, és ha valamit nem értett, bátran kérdezett.
Amikor bevezettük az énektanulást, azon is lelkesen
vett részt. Mai hangzású énekeinket ugyanolyan örömmel énekelte, mint a hagyományosakat. 90. születésnapján együtt köszöntötte a gyülekezet.
Később egyre nehezebben jutott el a templomba, az
utóbbi hónapokban pedig már csak otthonról gondolt
gyülekezetünkre. Idős kora, betegsége miatt nem tudott
közénk jönni.
Beszéltünk-e vele a halálról? Igen beszéltünk. Tudta,
hogy majd menni kell, készült rá, de amíg itt volt, az
élettel törődött.
Köszönjük, Feri bácsi, hogy ismerhettünk, szerethettünk. Mindnyájunknak példa voltál hűségből, kitartásból, életigenlésből.
„ Isten veled, viszontlátásra.
Röpke pillanat volt csak az élet.
Ha mi is elérjük létünk határait,
Odafönn majd keresünk téged. ”
Dr. Gál Jánosné

É l e t a s zü l e t é s u t á n
Két magzat beszélget édesanyjuk hasában. Egyikük egy „ kis hívő”, a másik egy „ kis kételkedő”.
– Mondd, te hiszel a születés utáni életben? – kérdi
a kis kételkedő.
– Persze. A születés után jön az élet. Talán azért
vagyunk itt, hogy felkészüljünk arra, ami ezután
következik. – feleli a kis hívő.
– Lárifári! – vágja rá a másik. – A születés után
nincs semmi: onnan még senki sem tért vissza! S
különben is, hogy nézne ki?
– Azt pontosan nem tudom, de úgy érzem, hogy ott
mindenhol fények vannak... S talán a saját lábunkon fogunk járni, és a saját szánkkal eszünk.
– Ez már végképp ostobaság! – méltatlankodik a
kételkedő. – Járni nem lehet! S még hogy szájjal
enni? Nevetséges! Hát nem látod a köldökzsinórt?
S ha már itt tartunk, gondolkodj egy picit: azért
nem lehetséges a születés utáni élet, mert a köldökzsinór túl rövid.
– Igen, de szerintem valami biztosan lesz, épp csak
máshogy, mint amit itt életnek nevezünk. – mondja
a kis hívő.
– Ostoba vagy. – horkan fel a kis kételkedő. – A
születéssel az élet véget ér, és kész.
– Figyelj, nem tudom pontosan, mi lesz, de majd a
Mama segít nekünk...
– A Mama? Te hiszel a Mamában? – kérdezi a kis
kételkedő.
– Igen. – feleli határozottan a kis hívő.
– Ne nevettesd ki magad! Láttad már valahol?
Egyáltalán, látta már valaki?
– Nem, mert itt van körülöttünk. Benne élünk. S
bizony pont neki köszönhetjük, hogy vagyunk.
– Na, most már hagyj békén ezzel az ostobasággal,
jó? Majd akkor hiszem el a Mamát, ha látom. –
vágja rá a kételkedő, mire a kis hívő elgondolkodik egy pillanatra.
– Látni nem tudod, de ha elcsendesedsz, akkor
hallhatod az énekét, érezheted a szeretetét. Ha elcsendesedsz, érezni fogod simogatását, érezni fogod óvó kezét.
(A. J. Christian: A teljesség hangja)

Számos információ mellett a vasárnapi
istentiszteletek igehirdetései is
megtalálhatóak a gyülekezet honlapján,
a www.reformak.hu oldalon.
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Ne n yugodj bele!
Ha azt látod, hogy lelki életed
örömhiányos, kiüresedett,
fogytán hited és hálád is vele,
ne nyugodj bele!
Ha azt látod, hogy gyülekezeted
tagjaiban is hűl a szeretet,
nagyrésze fásult, közönnyel tele,
ne nyugodj bele!
Ha azt látod, hogy egyházadban is
akad kór, s némely tanítás hamis,
hogy alig látszik KRISZTUS élete,
ne nyugodj bele!
Ha azt látod, hogy fáj e nép, e föld
hogy magad sem vagy senkinél különb,
s nincs újulás itt, bárhogy kellene,
ne nyugodj bele!
Mert könyörögni, sírni lehet itt!
Maga a LÉLEK is esedezik.
S minden megbánt bűn semmivé lehet,
Ha az ÚR veled.
(Füle Lajos)

Hirdetések

Megújult a gyülekezeti teremben az asztal.
Molnár Zoltán közbenjárásával új bútorlap került rá,
mérete is nagyobb lett. Örömmel vettük birtokba,
köszönjük Zoltán munkáját.
A gyermekek perselypénzéből újabb játékot vettünk
nekik. A PISA nevű készségfejlesztő játék nagy
sikert aratott.
Kihelyeztük a gyülekezeti könyvtár szekrényét a
templomtérbe. Benéné Árvai Erika könyvtárosunk
minden vasárnap várja a testvéreket istentisztelet
előtt és után, hogy segítsen a választásban. Számos
értékes könyvvel ajándékozta meg gyülekezetünket
Makay László és Erika. Adományukat ez úton is
hálás szívvel köszönjük.
Önkéntes segítőket keresünk, akik beosztás alapján
ellátják a templomkert nyári fűnyírásának
szolgálatát. Jelentkezni Molnár Zoltánnál lehet.
Fűnyírógéppel rendelkezik a gyülekezet.

E g y h á z m e g ye i
p é n z ü g yi e l l e n őr z é s
Az egyházi törvények előírják az egyházközségek
gazdálkodásának, pénzügyeinek rendszeres vizsgálatát.
Tudjuk, várjuk, készülünk rá, mégis minden tavasszal
nagy izgalom övezi az egyházmegyei ellenőrzést. Nem
volt ez másként az idei évben sem. A vizitáló nagytiszteletű Ács Mihály lelkész személyében ismerőst köszönthettünk, hiszen már sokadszorra találkoztunk vele.
Magossné Danyi Szilvia könyvelőnk precízen előkészítette a dokumentumokat, számlákat, bizonylatokat.
A két éve bevezetett és a gyülekezetünk által is használt
egyházmegyei könyvelőprogram, az Ariadne Egyházközségi Adminisztrációs rendszer könnyebb áttekinthetőséget, egyszerűbb könyvelést tesz lehetővé. Szakértő
szemeknek így pillanatok alatt átláthatóvá válik egész
pénzügyi rendszerünk, költségvetésünk, gazdálkodásunk.
A bevételi és kiadási oldalon is naprakész volt a
nyilvántartás. Házipénztárunkat, illetve a banki elszámolásokat is rendben találta az ellenőr.
Felülvizsgálat és megújítás alatt áll az egyházköség
pénzügyi szabályzata is, igazodva a megváltozott gazdálkodási folyamatokhoz.
Egyetlen problémaként a még mindig nem működő
pénzügyi ellenőrző bizottság hiánya merült fel. Ennek
okáról – miszerint nem tudunk három olyan embert
megnevezni gyülekezetünkben, aki ezt a feladatot elvállalná – tájékoztattuk a vizitátort.
Az ellenőrzési jegyzőkönyvben dicséretesnek minősítették Magossné Danyi Szilvia könyvelőnk precíz,
alapos és lelkiismeretes munkáját. A gyülekezet és a
presbitérium nevében én is hálásan köszönöm Szilvi
hűséges szolgálatát.
Itt köszönöm meg Csathó Ilona testvérünk munkáját
is, aki vasárnapról vasárnapra a pénzbeszedés szolgálatát végzi, hűségesen gyűjti az egyházfenntartói járulékokat, a céladományokat és az Isten dicsőségére befizetett összegeket.
Végül hadd idézzem fel Ács Mihály köszöntő szavait,
melyeket Velkei Istvánné Etikének küldött: „ Szeretettel
gondolok Önre és imádkozom, hogy egészsége javuljon.
Köszönöm a sokévi hűséges munkát, ami mindig nagyon
tiszta, átlátható, mindenre kiterjedő könyvelés volt.”
Mi is köszönjük Etike! Tisztességed, hűséged, odaadásod, Isten és a gyülekezet iránti szereteted ma is
példaértékű.
Dr. Gál Jánosné
gondnok
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Könyvajánló
Timothy Keller: Bálványaink

Nagy érdeklődéssel válogattam a gyülekezeti könyvtár asztalon sorakozó könyvei között. Timothy Keller neve
ismeretlenül csengett számomra, a kötet címe pedig kíváncsivá tett. Bálványaink? Szobrok előtt hajbókoló primitív
törzsek jelentek meg lelki szemeim előtt. A könyv rövid összefoglalója azonban kíméletlenül őszintén feltárja
előttünk az igazságot: bizony mi, modern emberek is áldozunk a bálványoknak, sokan és sokféleképpen.
A pénz talán mindannyiunk számára reális veszélyforrás, mint a Mammon,
de ki gondolná, hogy a szerelem, a politikai nézetek, a siker is bálvánnyá válhat? Az ember nehezen ismeri be saját magának is, hogy áldozatul esik ezen
hamis isteneknek.
Engem sokszor nagyon nyomasztottak politikával kapcsolatos kérdések,
aggódtam személyes jövőm felől. Timothy Keller könyve azonban rávilágított
arra, hogy helytelen ilyen dolgok miatt aggódnom. A könyv ezen felül bibliai
történetekkel támasztja alá az egyes fejezetek mondanivalóját. Rám Jákób története, ezen belül is Lea sorsa volt különösen nagy hatással. Egy asszony, akitől apja szabadulna, férje nem szereti, becsapottnak érzi magát, húga árnyékában kell élnie felnőtt nőként is. Mégis Istennek csodálatos terve van vele, ő
lesz a Megváltó ősanyja, tőle származik Jézus Krisztus.
Timothy Keller könyve olvasmányos, könnyen érthető formában tár fel
előttünk komoly gondolatokat, reális veszélyekre figyelmeztet, alapvető bibliai igazságokkal alátámasztva. Jó szívvel ajánlom gyülekezetünk minden tagjának. A kötet kölcsönözhető a gyülekezeti könyvtárból.

Molnárné dr. Pásztor Gréta

Philip Yancey: Az imádság

Fiatalabb koromban nem szerettem olvasni, néhanapján egy-egy krimi bőven elég volt. Ahogy korosodom, egyre jobban el tudok merülni egy érdekes
olvasmányban. Ezt a fajta fejlődésemet kihasználva kedvenc anyósom (nem
kell megijedni, csak egy van) megajándékozott egy eléggé vastag könyvvel.
Számomra legalábbis az volt, majdnem ötszáz oldal. A téma nagyon érdekelt:
az imádság. Bátortalanul kezdtem el olvasgatni, megrémisztett a nagy
terjedelme. A címe viszont izgatottá tett.
Nagyon megörültem, hogy az író nem félt olyan kényes kérdéseket boncolgatni, mint a meg nem válaszolt imák, a kétségek, a csalódás. Ezekről ritkán
merünk kérdéseket feltenni, nehogy mások azt gondolják, hogy kevés a hitünk.
Kérdései mindenkinek vannak, csak sokan nem mernek velük előhozakodni.
Philip Yancey roppant őszintén taglalja az imával kapcsolatos érzelmeinket.
Többször saját tapasztalatát osztja meg az olvasóval. Van amikor Isten szemszögéből próbálja megvilágítani az imádkozás fontosságát, helyét, idejét, módját.
Rám kimondottan nagy hatást gyakorolt. Több kérdésre is választ kaptam.
Buzgón ajánlom mindenkinek, nem csak hívőknek.

Molnár Zoltán
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Bibliatanulmányozás a Bárka Nyugdíjasklubban
A Bárka Nyugdíjasklub tagjai minden csütörtökön
összejönnek a gyülekezeti teremben, hogy a Biblia egyegy részével ismerkedjenek. Olyan hitmélyítő alkalmakat tartunk, melyek segítenek olyan Krisztus követőkké
válni, akik értik, mit jelent a gyakorlati életben a tanítványság, mi a feladatunk saját személyes életünkben, a
családunkban, munkahelyünkön. Akarjunk és tudjunk
úgy élni, hogy életünkkel tegyünk bizonyságot Megváltónk mellett. Hívjunk egyre több embert arra, hogy a
széles út helyett a keskeny utat válasszák, egyre közelebb kerülve Jézushoz.
A napi bibliaolvasáson és imádságon keresztül olyan
közösségbe kerülhetünk vele, melyben megtapasztalhatjuk szeretetét, gondoskodását, kegyelmét. Kérhetjük, és
ha elfogadjuk vezetését, akkor megértjük, mit kell cselekednünk, hogy tudjunk szeretetet adni, másokon segíteni, és valóban boldog, tartalmas emberi életet élni, felkészülve Jézus második eljövetelére.
Egyre sürgetőbb ez, hisz látjuk magunk körül, merre
tart ez a mai földi valóság. A hitetlen emberiség egyre
gyorsabban rohan a vesztébe, a Sátán egyre nagyobb tömegeket kerít hatalmába. Egy új világbirodalom kialakításán dolgozik, amelyben sokasodik a bűn, az erőszak,
és minden a visszájára fordul. Egyre nagyobb a sötétség, és a keresztyénség még Európában is inkább defenzívába szorul. Egyre nagyobb az igény a tisztánlátásra, a
világosságra. Az elmúlt fél évben ezért vette programjába a klub a Jelenések könyvének részletes feldolgozását.
A Jelenések könyve eredeti görög címe: Jézus Krisztus lelepleződése, vagy maga leleplezése. Ez a leleplezéssel fordított görög szó ma is használatos a magyar
nyelvben: ez az apokalipszis. Ha valamit függöny takar,
s annak elhúzásával láthatóvá válik az, ami addig láthatatlan volt. Ez a leleplezésre váró láthatatlan valóság
maga Jézus Krisztus. A könyv tárgya: Jézus jön!
Leleplezi a szellemi eget, amelyben Jézus él, az ellenségeit, akiket meg fog törni. Leleplezi az égnek a
földdel való egyesülését, amit visszajövetele fog valósággá tenni.
A könyv üzenete a világosság győzelme a sötétség
felett. „ Íme jön a felhőkkel, meg fogja őt látni minden
szem, azok is, akik átszegezték őt, és gyászt ül miatta a
föld minden törzse. Úgy lesz! Ámen!” (Jel 1,7)
Jézus üzenete, amit János apostolnak megmutatott és
vele leíratott, nyolc látomásból áll. Ezekben változnak a
földi és az égi jelenségek. Két földi sors fejti ki egymásba szövődve Jézus hű bizonyságtevőinek és az ellenük
lázadóknak sorsát. Az egyik vonal megmutatja, hogyan
védi, menti meg, bosszulja meg az ég királya övéit. A
másik vonal háromszor hét csapásban mutatja meg az
isteni bosszút, amelynek célja nem az istentelenek szenvedésében való gyönyörködés, hanem a világ megtisztítása a fertőző gonosztól. Mindig gyorsabbak lesznek az

események, mindig tátongóbb a két vonal közti szakadék: mindig vak a bűn támadása a szent ellen, s mindig
kiáltóbb a követelés, hogy Jézus vegye kezébe az uralkodást. És kézbe veszi, győz a Sátán, az Antikrisztus és
a hamis próféta felett, mindent újjáteremt.
Mindezeket megismertük a könyv 22 fejezetének
elolvasásával, versről-versre haladva. A jobb megértésért felhasználtuk Csia Lajos és Cseri Kálmán erről írt
könyveit és kizárólag a Szentírásra szorítkoztunk, mint
ahogy ezt a fenti két bibliamagyarázó református lelkész
is tette.
Idén áprilistól a Tízparancsolat feldolgozásába kezdtünk. Ennél is Cseri Kálmán azonos című könyve a fő
vezérfonal. Igen érdekes megismerkedni azzal a gazdagsággal, amely bemutatja egy-egy parancsolatról,
hogy mennyivel többet jelent, mint amit első hallásra
gondolnánk.
Mindenkit szeretettel hívunk, várunk a Bárkába, ebbe az érdekes szellemi műhelybe minden csütörtökön
délelőtt 10 órakor a gyülekezeti teremben.

Sándor Gábor

M e rt m i n d e n e k a l j á n é s
bel sej ében ott a m u zsi ka …
Vasárnap reggel van. Már régóta fent vagyok.
Szeretni való, ahogyan egyre korábban fényesedik
ki az ég. A kávé gőzölög, és lassan belém kúszik
egy dallam. Így jó kezdeni minden napot: dallal. A
legjobban talán a vasárnapot szeretem, mert ilyenkor közösen is énekelhetünk. Az egész gyülekezettel. Elnézem, ahogy a templom padjai megtelnek, és
ezzel együtt egyre szebbé válik a harmónia. Az ének
azután minden kis szegletet betölt. Lehet-e szebben
imádkozni? Biztosan. Várhatjuk-e érzékenyebb lélekkel Isten üzenetét, mint így, zenével? Aligha.
Mert a zene valóban meg tudja nyitni még a leggondosabban elzárt lélekterületeket is. Nem tudsz hangszeren játszani? Énekelj! Gyengének vagy hamisnak
találod a hangodat? Ugyan! Ez nem az operaház
színpada! A közösség pedig segít megtalálni a te
szólamodat!
Hiszem, hogy mind hangszerek vagyunk egy
nagy zenekarban, ahol az erős és harsány trombiták
mellett fontos helyük van a finom hangú fuvoláknak
is.
Mire vársz még? Gyere hát, és énekelj Te is velünk! Vasárnaponként fél tíztől várunk!

Szabóné Horuczi Gyöngyi
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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
17.00 óra
16.00 óra

Egyéb rendszeres alkalmak:

Sütivasárnap minden hónap második vasárnapján.
Úrvacsoraosztás minden hónap utolsó vasárnapján.
Angolklub 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.

A gyülekezetünk működését,
munkáját segítő

ReFormák Alapítvány

hálás szívvel várja és fogadja a
támogatásokat az
OTP Banknál vezetett

1 1 742063-2001 6870
számú számlájára, vagy a

mellékelt sárga csekken .
További információk az
alapítvány honlapján:

www.alapitvany.reformak.hu

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit csütörtökönként a 1 7.30-kor
kezdődő imakörre és azt követően 1 8.00 órakor a bibliaórára.
Helyszín a nagykátai templom gyülekezeti terme.

ECSETJEGY

HÍD

Az egyházközség presbitériuma a
parókia és a gyülekezeti terem ez évi
teljes körű felújításához, festéséhez
szükséges anyagi források megteremtése érdekében „ Ecsetjegy” kibocsátásáról döntött. A támogató
jegy 1.000, 5.000 és 10.000 forintos
címletekben vásárolható meg.
A templom és a parókia a gyülekezet
tulajdona, fenntartásuk, karbantartásuk közös feladatunk. Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy anyagi lehetőségeikhez mérten támogassák a felújítási munkákat.

- A nagykátai református gyülekezet hírlevele. Megjelenik negyedévente. Kiadja a NagykátaTápióvidéki Missziói Református Egyházközség. Felelős kiadó: Makay László lelkipásztor. A szerkesztőség tag jai: Sándor Gábor, dr. Gál Jánosné, Szabó Ivett, Szabó Krisztián. Korrektor: Kőszeghy Katalin. A szerkesztőség
címe: Nagykáta, Ady Endre út 29. Webcím: www.reformak.hu/hid. E-mail cím: reformak@reformak.hu. Nyom dai munka: boommédia Kft., Jászberény. A hírlevél ingyenes, de kiadása támogatható a gyülekezet Nagykáta
és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 65200067-1 0021 969 számú számlájára történő átutalással.

