
Ha jól belegondolunk, életet csak attól várhatunk,
aki maga is az élet forrása. Hogyan tudnánk az életről
beszélni, ha a jó hír végén az állna, hogy Krisztus meg-
halt bűneinkért? Ha a Krisztusról szóló evangélium itt
megállna, nem maradna más hátra, mint az, hogy sok
sikert kívánjunk és igyekezetet meg őszinte erőfeszítést
a jobb, Istennek tetsző életre. Sokan így is gondolkod-
nak a keresztyénségről – tévesen.
Ellenben Pál apostol, amikor az Efezusi gyülekezet-

nek ír levelet, elmondja nekik, hogy miért szokott értük
imádkozni: „ …a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a di-
csőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilat-
koztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt; és világosítsa
meg lelki szemeteket, hogy meglássátok: milyen re-
ménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő öröksé-
gének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetet-
lenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön.” (Ef 1 ,1 7-19)
Amikor pedig Isten hatalmáról beszél, azt kiváltképpen
abban látja megjelenni, hogy Krisztust feltámasztotta a
halálból. „ Minthogy hatalmának ezzel az erejével mun-
kálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a ha-
lálból, és jobbjára ültette a mennyekben…” (Ef1 ,19-20)

Mit is mond tehát? Ugyanaz a nagy isteni erő, amely
Krisztust feltámasztotta a halálból, van jelen az Ő hívő
gyermekeiben is! Tényleg? – kérdezzük szinte azonnal.
Honnan látom ezt? Nem inkább úgy van, hogy aki hívő,
az a gyengeségét vallja be ezzel, meg az egyház is in-
kább „gyengélkedik”? Nem, mert helyesen értve elju-
tunk annak lelki felismerésére, hogy az az Isteni csele-
kedet, hogy „ Titeket is életre keltett, akik halottak vol-
tatok vétkeitek és bűneitek miatt…” (Ef 2,1 ) azt jelenti,
hogy Isten nagy ereje kellett ahhoz, hogy a bűnben el-
veszett és lelkileg halott ember igazából elkezdjen élni!
Ehhez Isten feltámasztott bennünket, Őbenne hívőket a
lelki életre. Talán nem meglepő, hogy Isten eme nagy
erejének munkáját felismerve Pál apostol egy kicsit
előre is rohan, és úgy beszél, mint akik már haza is
értünk, mert nem lehet kétség, hogy ez az isteni erő
véghez viszi, amit elkezdett: „ De Isten, gazdag lévén
irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket
szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt,
életre keltett a Krisztussal együtt – kegyelemből van
üdvösségetek! – és vele együtt feltámasztott, és a
mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy

megmutassa az eljövendő korszakok-
ban kegyelmének mérhetetlen gazdag-
ságát irántunk való jóságából Krisztus
Jézusban.” (Ef 2,4-7) Mit üzen ne-
künk Krisztus feltámadása? Azt, hogy
Isten hatalmas ereje kell ahhoz, hogy
üdvözüljünk, de Ő ezt már bizonyítot-
ta, hogy meg tudja tenni akkor, amikor
feltámasztotta Krisztust a halálból. Ez
az isteni erő váltott meg és tart meg
minket mindvégig az üdvösség kitel-
jesedéséig. Éppen ezért nem mindegy,
hogy mit gondolunk és hiszünk arról,
hogy Krisztus valóban feltámadt-e a
halottak közül.
Áldott Feltámadás ünnepet kívánok

minden Olvasónak!
Burján Tamás

Maradjon velünk, Uram,

szereteted, mert mi is

benned reménykedünk!

(Zsolt 33, 22)
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Az Úr Jézus Krisztus nagyon szereti a gyermekeket.
(Mt18,2-6). Hála Istennek, a mi „sokgyerekes” gyüleke-
zetünkről is elmondható mindez. Tavaly decemberben
figyelmünket azok felé a gyerekek felé fordítottuk, akik
nincsenek olyan jó helyzetben, mint sajátjaink.

A GyűrűKúra csoport házaspárjai bekapcsolódtak a
Baptista Szeretetszolgálat Cipősdoboz akciójába. Kará-
csonyi ajándékokat készítettünk rászoruló, szegény gye-
rekeknek. Üres cipősdobozokat töltöttünk meg játékok-
kal, könyvekkel, csokival, evangéliumi olvasnivalókkal.
1 0 doboz volt a célunk, titokban 15-ben reménykedtünk,
végül 29-et pakoltunk össze. A felajánlásokat ezúton is
köszönjük. A csomagok leadásakor tudtuk meg, hogy
ajándékunk a dévai Szent Ferenc Alapítványhoz kerül
majd. E szervezet vezetője Isten áldott embere, Böjte
Csaba.

S hogy mi lesz idén karácsonykor? A megkezdett
munkát most már az egész gyülekezet bevonásával sze-
retnénk folytatni. Célunk 30 doboz, titokban remény-
kedjünk 50-ben, s az Úristenre bízzuk, hány rászoruló
gyerek karácsonyát tehetjük szebbé. Beszámolómat az
Úr Jézus szavaival fejezem be: „ Nagyobb boldogság
adni, mint kapni”. (ApCsel 20,35b).

Kádár László
a Gyűrű Kúra csoport vezetője

Cipősdobozokkal a gyermekmosolyértCipősdobozokkal a gyermekmosolyért

Köszönetnyilvánítás

2015. december 24-e egy emlékezetes este volt mindazok számára,

akik részt vettek a családi gyertyafényes áhítaton.

Szenteste alkalmából a gyülekezeti kisbárányképző tagjai egy szívekig

ható műsorral készültek. Azonban nem csak a gyermekeknek lehetünk

hálásak, hanem mindazoknak, akik hozzájárultak a 2015. évi karácsonyi

ünnepek megrendezéséhez, ahhoz, hogy ez az év se múljon el ajándékok

nélkül.

Köszönetünket fejezzük ki Pottok Ádámnak és feleségének, akik a

csomagokba került almát, mandarint biztosították, köszönjük Kovács Já-

nosnak a Káta Épszöv Kft. vezetőjének és családjának, akik a szaloncuk-

rot adományozták gyülekezetünknek.

Hálásak vagyunk Hriczu Mihálynak és Hriczu Mihálynénak a csodá-

latos fenyőfáért, melyben hetekig gyönyörködhettünk az ünnepek idején.

Köszönjük a gyermekek műsorát, és köszönet mindazoknak, akik a

műsort betanították, abban szerepeltek. Végül, de nem utolsó sorban kö-

szönjük Makay László tiszteletes úrnak és családjának a gyermekeknek

szánt ajándékokat.

Szabó Ivett
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A ReFormák Alapítvány hírei
Eredményesen zárta első évét a ReFormák Alapít-

vány. A 2015 szeptemberében bejegyzett civil szervezet
2015. évi bevételei összesen közel 400 ezer forintot tet-
tek ki. Ez a 100 ezer forintos alapítói vagyon mellett
269 ezer forint adománybevételből és 30 ezer forintos
önkormányzati támogatásból tevődött össze.
Bevételeiből 110 ezer forinttal támogatta az alapít-

vány a nagykátai református gyülekezet működését és
30 ezer forintot fordított a városi adventi rendezvénye-
ken való részvételre. Így közel 260 ezer forintos tarta-
lékkal zárta a tavalyi esztendőt.
Az idei év elején egy pályázatot is benyújtott a szer-

vezet a Holdkő Alapítványhoz, melyen egyrészt infor-
matikai eszközöket (tablet, notebook), másrészt a gyüle-

kezeti programok, rendezvények lebonyolításához
anyagi támogatást igényelt.
Továbbra is várjuk mindazok támogatását, akik sze-

retnének hozzájárul a civil szervezet működéséhez, cél-
jainak eléréséhez.
A szervezetről további információk olvashatóak a

www.alapitvany.reformak.hu internetes oldalon.
Sajnos az idei évben még nincs lehetőség a személyi

jövedelemadó 1%-ának fogadására, de az anyagi támo-
gatásokat köszönettel fogadjuk az OTP Banknál vezetett
11742063-20016870 számú számlánkra.

Szabó Krisztián
a kuratórium elnöke

Gyermekek karácsonya

Nagyon szeretem az ádventi időszakot több
okból is. Először is azért, mert sokkal hosszabb,
mint a karácsony és mégis azt hivatott előkészíte-
ni. Másodszor pedig élvezem, hogy jut idő kita-
lálni, milyen legyen a szenteste meg az azt követő
pár nap. Jó és ünneplésre elegendő is ez a négy
hét; a magam részéről ehhez már nem akarok
hozzátenni semmit.

Így volt ez idén a gyerekmunkában is. Ádvent
első vasárnapja előtt kiválasztottuk, és nagy vo-
nalakban összeállítottuk a karácsonyi műsort,
majd az első gyertyagyújtás után (mi magunk
készítjük a koszorút) kiosztottuk a szerepeket,
illetve a gyerekek maguk választották ki, hogy ki
milyen szerepet vállaljon el.

A kiscsoportban mindenki kedvére választhatott az angyal, a pásztor, Mária, gyerekek és a narrátor szerepe közül.
Persze mondanom sem kell, hogy melyik volt a legnépszerűbb a lányok körében, de azért nagyon szépen helyt állt a
többi szereplő is! A próbákat sikerült besűríteni a 4 ádventi vasárnapra, délelőttönként, az istentiszteletekkel párhu-
zamosan. A megszokott gyermek-istentiszteletek helyett, énekekkel, színdarabbal és kézműves foglalkozással ké-
szültünk december 24-re. Volt vendégünk is, Kádár Laci segített a gitáros éneklésben, ezt ezúton a sok kisgyerek ne-
vében is köszönjük neki. Köszönet illeti még azokat az adományozókat is, akik lehetővé tették, hogy minden gyer-
mek egy ajándékkal is gazdagabb legyen. Köszönjük a sok gyümölcsöt, mogyorót, szaloncukrot, hócsúszkát stb. Né-
hány vasárnapon egyéb kicsi, apró ehető formájú meglepetések vártak a gyerekekre. Éljen a mézeskalács, köszönjük
Scsavniczki Ildikó! Apropó, Ildikó, az hogyan lehet, hogy pont ugyanazt a rövid kis darabot sikerült kiválasztanunk a
kiscsoportnak meg a nagyobb gyerekeknek? A gyülekezet vajon mire gondolt, amikor meglepően hasonló szöveget
adott elő a két csapat… persze teljesen más feldolgozásban. A darab nagyon egyszerű volt, de az előadás annál
nagyszerűbben sikerült! Nem bántuk meg, hogy rábíztuk a gyermekekre, hogy kedvükre öltözzenek szerepük szerinti
jelmezekbe, hiszen olyan gyorsaan felnőnek ők is, akár csak a kis Jézus. Most már a gyermek istentiszteleteken is a
felnőtt Jézusról tanulunk, ugyanolyan lelkesedéssel, kreatívan és örömteli várakozással mint karácsony előtt. Mert
Jézussal lenni jó!
Köszönöm, hogy taníthatlak benneteket kedves kis gyermekek.

Kádár Szandra



Az egyházi illemmel, szokásokkal kapcsolatban rit-
kán tudjuk, kihez kell fordulni, ki az, aki megfelelő tájé-
koztatást tud adni.
Sokszor hallom idősebb gyülekezeti tagoktól, hogy

„abban az időben, amikor még fiatal voltam, a férfi és
nőtestvérek bizony ellenkező oldalon ültek, még akkor
is, ha házastársak voltak”. Bizony, ez ma már nem így
van. Napjainkban a rendszeresen templomba járóknak
általában megvan a kialakult ülőhelyük. Kortól és nem-
től függetlenül ülünk egymás mellett, és örömmel en-
gedjük át helyünket a vendé-
geknek. Meghatározott helye
csak a lelkésznek és a presbite-
reknek van.

Köszönés
A reformátusok között a kö-

szönés a legmélyebb és legfon-
tosabb jókívánságokat hordoz-
za. Köszöntésünk: „ Áldást, bé-
kességet kívánok!”, vagy rövi-
den „ Áldás, békesség!”. A vá-
lasz így hangzik: „ Istené a di-
csőség!”, bár ez kihalóban van,
és a legtöbbször a felelet meg-
egyezik a köszöntéssel. Más felekezetűek, vagy azok,
akiknek ez teljességgel új és szokatlan, válaszolhatnak a
napszaknak megfelelő jókívánsággal.

Kézfogás
A református egyházban a kézfogással kapcsolatban

az általános szabály érvényes, azaz meghatározó a kor, a
pozíció és a nem. Természetesen ezt kellő intelligenciá-
val kell kezelni. Illendő, ha a világiak megvárják, míg a
lelkész nyújtja nekik a kezét. Ez vonatkozik a gyüleke-
zet asszony és férfi tagjaira is.

A virág szerepe és a díszítés
Tekintettel arra, hogy a legtöbb férfi lelkész nős, és a

lelkipásztor felesége általában kulcspozíciót tölt be a
gyülekezet közösségépítésében, ünnepélyes alkalmak-
kor nem a „pap, hanem a papné” kapja a virágot. Ha a
lelkész nő, akkor természetesen még intenzívebb a vi-
rágajándékozás, mint egyébként. Azt is fontos megje-
gyezni, hogy miután a református lelkipásztor családos,
a férfi mivoltát nem terheli papi hivatása. Társadalmi,
családi kapcsolataiban ő maga is nyugodtan ajándékoz-
hat virágot.
A református templomok vagy teljesen díszteleknek,

vagy nagyon korlátozottan díszítettek. Ezért fontos,

hogy minden istentiszteleten virág díszítse az Úr aszta-
lát.

Házi istentisztelet, betegek úrvacsorája
A református felfogás szerint Isten jelenléte semmi-

vel sem provokálható, és semmivel sem korlátozható.
Templomban és bárhol máshol csakis az Ő kegyelmén
múlik jelenléte. A templom nem garancia, és semmilyen
más hely nem kizáró. Ennek értelmében fontos esemé-
nye lehet egy gyülekezetnek a házi istentisztelet. Leg-

többször az ágyhoz, lakáshoz
kötött beteg számára tartjuk.
Ilyenkor fontos, hogy a család
tagjai – még ha nem is járato-
sak, gyakorlottak az istentiszte-
letek rendjében – vegyenek
részt ezeken. A lelkész kifeje-
zetten kéri és várja, hogy mind-
azok, akik a közelben vannak,
ne zavartan meneküljenek,
vagy egyéb tevékenységgel
foglalatoskodjanak, hanem ve-
gyenek részt ezeken a házi is-
tentiszteleteket olyan aktivitás-
sal, amilyennel tudnak. Ilyen-

kor az egyszerű liturgikus formák még inkább egysze-
rűsödnek. Külsőségekben csak a papi palást jelzi a szent
cselekedetet, de ettől még nagyon bensőséges és ma-
gasztos lehet.

Étkezési szokások
Nem kötelező jelleggel, de általában az a gyakorlat,

hogy akik úrvacsoráznak, azok előtte nem fogyasztanak
ételt.
A hitüket gyakorló reformátusok általában nagypén-

teken általános böjtöt tartanak. Vannak, akik ilyenkor
semmi állati eredetű ételt – még tojást vagy tejet sem –
fogyasztanak.
Az ünnepekhez kötődő tradicionális étkezési szoká-

sokat a reformátusok is tartják. Ha más nem szól ellene
(egészség, anyagiak, ízlés), mi is halat eszünk kará-
csony szenteste, kocsonyát, lencsét, babot az esztendő
fordulóján, húsvétkor pedig sonka, tojás és bárány van
az asztalunkon.

Öltözködés
A református egyház egyszerűsége a templomdíszí-

tés mellett a lelkipásztor liturgikus öltözékében is meg-
nyilvánul. Egyes felfogások szerint akadémikus jellege
van a palástnak, hiszen a református lelkész felkészülé-

Egyházi protokoll
avagy mi illik, és mi nem
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sében mindig kiemelkedő szerepet töltött be a tudomá-
nyokban való jártasság megszerzése. A palást tehát nem
az egyházi méltóságot, hanem a szolgálatra való felké-
szültséget hivatott kifejezni. Mintájában, anyagában le-
het eltérő, de minden palást fekete, sujtásokkal gombol-
ható, de nem gombolandó csak a nyaknál. Ebből követ-
kezik, hogy „alá kell öltözni”. Ez férfiaknál ha nem is
fekete, de sötét öltönyt, fehér inget, fekete vagy szolidan
mintás nyakkendőt jelent. Nőknél fekete vagy sötét
kosztümöt.
Az istentiszteleten résztvevők ruházata legyen egy-

szerű, a helyhez és az alkalomhoz illő.
Sajnos már kihalóban van a templomba járók köré-

ben is az a szép szokás, hogy az új ruhát és az új cipőt
először a templomba vesszük fel.
A rendszeresen gyülekezetbe járók magukkal hozzák

saját énekeskönyvüket és bibliájukat, de ezek általában
minden gyülekezetben fellelhetők.

Cukorka és mobiltelefon
Gyakori jelenség istentiszteleteken a cukorka bonto-

gatás, ami erőteljes figyelemelterelő zaj jal jár. Tehetünk
ellene úgy, hogy az alkalom előtt kibontogatjuk a cuk-
rot, amire szükségünk van.
A megcsörrenő telefon is tud kellemetlen pillanato-

kat okozni, miközben lázasan keresgetjük táskánkban,
zsebeinkben az egyre hangosabban, erőszakosabban
zengő készülékünket. Ezért már az épületbe érve kap-
csoljuk ki, némítsuk le. Egy kis figyelmesség, de így
nem zavarjuk sem az ige szólóját, sem annak hallgató-
ját.
Templomunkban a gyülekezeti alkalmakkor mindig

egy ajtónálló testvér fogadja és köszönti a belépőket,
aki szívesen ad bármiben felvilágosítást, segít eligazod-
ni helyi szokásainkban.

Összeállította: Dr. Gál Jánosné gondnok
Forrás: www.egyhaziprotokoll. hu

Az idei év változást hozott a presbitérium összetételében. Megromlott egészségi állapota miatt 2015. december
31 -ével lemondott presbiteri tisztségéről Nedeczki Istvánné tápióbicskei és Velkei Istvánné nagykátai testvérünk.
Helyükre Szabó Krisztián és Szűcs József póttagok léptek. Az új összetételű testület 2016. január 28-án tartotta idei
első ülését.
A közös imádság és tiszteletes úr köszöntő szavai után a 2015. évi zárszámadást és a 2016. évi költségvetést tár-

gyalták meg a presbiterek. Mindkét előterjesztést egyhangúlag elfogadta a testület. Egyben döntött arról, hogy a
költségvetést félévkor felülvizsgálja. Az eddigi gyakorlattal szemben azért láttuk ezt indokoltnak, hogy szükség
szerint a költségek átcsoportosíthatók legyenek a teljesítés arányában. A lelkészsegély végleges összegéről is ezen
felülvizsgálatkor dönt a presbitérium. Az eddigi gyakorlat szerint a már megszavazott összeg bármikor a lelkész ren-
delkezésére áll.
Mozgalmas esztendőt tudhatunk magunk mögött, hiszen tavaly ünnepeltük a gyülekezet 100 éves évfordulóját.

Az elmúlt esztendőről szóló lelkészi jelentést a presbitérium elfogadta, ugyancsak döntés született a 2016. évi
missziói munkatervről is.
A választói névjegyzéket megvizsgálva, a törvényi előírásoknak megfelelően új tagokat vettünk fel, illetve

töröltük a névjegyzékből azokat, akik elhunytak vagy már második éve nem fizetik az egyházfenntartói járulékot. A
választói névjegyzék a templomban levő hirdetőtáblán megtekinthető.
A pénzügyi bizottság megújításáról is határozatot hoztunk, továbbá döntés született a bizottság feladatának és

szakmai munkájának megerősítéséről. Az elhangzott javaslatok alapján Makay László fogja felkérni az új tagokat a
feladat ellátására.
Határozatot hoztunk egy gyermekpersely létrehozásáról, elkészítésére Magoss Valériát kértük fel, aki kézműves

munkáival rendszeresen támogatja a gyülekezetet. A persely célja, hogy gyermekeinket már kicsi koruktól
rászoktassuk az adakozásra, a terhek közös viselésére. A perselyt havi egy alkalommal ürítjük majd, és az így össze-
gyűjtött összeget mindig a gyermekek által közösen eldöntött célra fordítjuk. (Például játékvásárlás, vagy beteg,
rászoruló gyermek támogatása.)
A megüresedett helyek betöltésére pótpresbiteri választás kiírásáról döntött a testület. Az elhangzott javaslatok

alapján Makay László kéri fel a testvéreket a szolgálatra, akik ezután mutatkoznak be a gyülekezetnek. A választás
időpontját később jelöljük ki.
Ez úton is köszönöm mindazok támogatását, akik az elmúlt évben segítették a presbitérium munkáját.

Dr. Gál Jánosné
gondnok
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Engedd meg, kedves Olvasó, hogy figyelmedbe ajánljam tinikorom meghatározó
olvasmányát, melyet idősen újraolvasva megint nagyszerűnek találtam, mert
örökérvényű eszmék fogalmazódnak meg Henryk Sienkiewicz Quo vadis című
regényében.
Az író a lengyel irodalom élvonalába tartozik. A lengyel nép nemzeti felszabadító

törekvéseit tolmácsolta műveiben. (Tűzzel-vassal, Wolodyjowski úr, Kereszteslo-
vagok.)
Világhírnevét a Quo vadisnak köszönheti. A könyv 1896-ban jelent meg, 40

nyelvre fordították le, nagy siker volt Amerikában és Angliában. Szerzője 1905-ben
megkapta az irodalmi Nobel-díjat.
A Quo vadis érdeme, hogy a régmúlt események kapcsán korához szólott. A ke-

resztyénség diadala az örökszilárdnak hitt római császárság fölött a feltörekvő len-
gyel nemesség és nép harcának diadala volt.
A regény Néró uralkodásának utolsó éveiben játszódik Rómában, ahol Pál és Pé-

ter apostol végzi hittérítő munkáját. A cselekmény kerete egy szerelmi történet,
mely által a római hadvezérből is keresztyén lesz. Sok mindent megtudsz az ókori Róma mindenapjairól, a császár,
nemesek, rabszolgák,valamint az első keresztények életéről.

A könyvet szeretettel ajánlja: Csathó Ilka

Könyvajánló

Programnaptár 2016. I. félév

Március
6-án Presbiteri csendesnap

13-án Sütivasárnap bizonyságtétellel
24–25–26-án Húsvét előtti esti áhítatok
27-én Húsvéti ünnepi istentisztelet

Április
10-én Sütivasárnap bizonyságtétellel

1 7-én Közös istentisztelet Tápiószentmártonban
23-án Munkatársi csendesnap

Május
5-én Mennybemenetel ünnepe

8-án Sütivasárnap bizonyságtétellel
1 2–13–14-én Pünkösd előtti esti áhítatok
15-én Pünkösdi ünnepi istentisztelet

1 6-án Konfirmáció
21 -én Gyülekezeti kirándulás

Június
12-én Sütivasárnap bizonyságtétellel
1 9-én Közös istentisztelet Tápióbicskén

További részletes információk a gyülekezet Facebook oldalán és a www.reformak. hu oldalon.

Húsvét előtti esti áhítatok gyülekezetünkben

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit március 24-én, 25-én és 26-án 1 8.00 órakor

a nagykátai református templomba, ahol Mező Istvánné jászberényi református lelkész

„Három tanítvány arcképe a szenvedéstörténet tükrében”

címmel tart igehirdetés-sorozatot. Készítsük lelkünket közösen a húsvétra!

Henryk Sienkiewicz

Quo vadis
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Elhívottan az öröm hirdetésére

Ökumenikus imahét Tápiószentmártonban

A Krisztus-hívők egységéért meghirdetett országos
ökumenikus imahét 2016. január 17-24. között került
megrendezésre, melybe a tápiószentmártoni felekezetek
is bekapcsolódtak.

Községünkben nagy hagyománya van ennek a hétnek,
hisz hétfőtől vasárnapig megszokott rend szerint zajlanak
az alkalmak a különböző felekezetek templomaiban,
imaházaiban.

Képviselteti magát a római katolikus, az evangélikus,
a pünkösdi és a református egyház. Hétfőn nálunk, a re-
formátus templomban kezdtük a programsorozatot,
Kustra Csaba evangélikus lelkész szolgált közöttünk. Az
idei téma „Elhívottan az öröm hirdetésére” volt. Mint
minden évben, idén is megtelt templomunk a közel egy
órás istentisztelet idejére. Reméljük, 2017-ben is hasonló
együttműködésben lesz részünk testvéreinkkel.

Baloghné Kegyes Éva
presbiter

Túrmezei Erzsébet

Húsvét után

HÚSVÉT ELŐTT… nehéz, szomorú léptek.
Húsvét előtt… zokogó, bús miértek.

Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak.
Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak.

Húsvét előtt… szívek, üres-szegények.
Húsvét előtt… kihamvadott remények.
Húsvét előtt… egy nagy „Minden hiába!”

Bús eltemetkezés az éjszakába.

De húsvét lett! Feltámadott a Mester!
HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, könnyekkel!

Húsvét után… futni a hírrel frissen!
Húsvét után… már nem kérdezni mit sem!

Húsvét után… új cél és új sietség!
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!

Húsvét után… erő, diadal, élet!

Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,
Akik még mindig húsvét előtt élnek.

KKöözzööss aa ffeelleellőőssssééggüünnkk

Megdöbbenve tapasztaltuk az elmúlt időszakban, hogy egyre
gyakrabban járnak besurranó tolvajok a templomkertben és a paró-
kián. Szörnyű érzés az, amikor az ember hazatérve azt veszi észre,
hogy távolléte alatt idegenek jártak az udvarán vagy házában.

A lelkész a gyülekezet szolgálatában áll, mindannyiunkat szol-
gál, ezért közös feladatunk és felelősségünk, hogy biztonságos és
méltó körülményeket biztosítsunk az ő és családja számára, megte-
remtsük a személy- és vagyonvédelem feltételeit.

Szakember segítségét kértük, aki az udvar és a templomkert ka-
merákkal történő felszerelését, valamint a riasztórendszer korszerű-
sítését javasolta. Ezzel nemcsak a parókia, hanem a templomkert
(gépkocsik, kerékpárok) védelme is biztosítható. A feladat összefo-
gást kíván, hiszen a teljes beruházás közel 250 ezer forintba kerül,
és ezt az összeget a gyülekezetnek kell előteremtenie. Ezért célada-
kozásra buzdítjuk közösségünk minden tagját. Kérjük, hogy a fel-
adat fontosságára való tekintettel mindenki lehetősége szerint járul-
jon hozzá a költségekhez.

Keresztyén ember számára a templom a második otthon. Ennek
tudatában kell hogy vállaljuk a megoldás terheit.

Szabó Krisztián gondnokhelyettes
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HÍD - A nagykátai református gyülekezet hírlevele. Megjelenik negyedévente. Kiadja a Nagykáta-Tápióvidéki Misszi-

ói Református Egyházközség. Felelős kiadó: Makay László András lelkipásztor. A szerkesztőbizottság tagjai: Sándor Gábor,

dr. Gál Jánosné, Kiss Tímea Szilvia, Nagyné Szatmáry Beáta, Szabó Ivett, Szabó Krisztián. Korrektor: Kőszeghy Katalin. A

szerkesztőség címe: 2760 Nagykáta, Ady Endre út 29. Webcím: www.reformak.hu/hid. E-mail cím: reformak@reformak.hu.

Nyomdai munka: boommédia Kft. , Jászberény. A hírlevél díjmentes, de a kiadását szolgáló adományokat köszönettel fo-

gadjuk a gyülekezet Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 65200067-1 0021 969 számú számlájára.

Heti rendszeres alkalmak:

Kedd Konfirmációs óra fiataloknak 17.00-1 8.00 óráig

Felnőtt konfirmációs óra 18.00-19.00 óráig

Szerda Ifjúsági Klub (kivéve a hónap első szerdája) 1 7.00-1 8.00 óráig

Csütörtök Bibliaóra 18.00-19.00 óráig

Péntek Bárka Nyugdíjasklub 10.00-11 .30 óráig

Vasárnap Istentisztelet Nagykátán 10.00 óra

Gyermek-istentisztelet Nagykátán 10.00 óra

Istentisztelet Tápiószentmártonban 15.00 óra

Istentisztelet Tápióbicskén (kéthetente) 16.00 óra

Egyéb rendszeres alkalmak:

Tabitha Női Kör minden hónap első szerdáján 16.30-1 8.00 óráig.

Angolklub előre megbeszélt időpontban (hirdetve a Facebook oldalon).

GyűrűKúra Fiatal Házasok Klubja havonta, előre megbeszélt időpontban.

Egyéb programokról a gyülekezet internetes oldalán,

a www.reformak. hu oldalon tájékozódhatnak.

Rendszeres alkalmaink 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
péntekenként 10.00-11.30-ig

a nagykátai református templom
gyülekezeti termében.

Dr. Gál Jánosné klubvezető

Emlékkönyv

„ Milyen messzire kell a múltba nézni,
hogy lássuk, merre kell ezentúl menni?”
Nemrég nem is gondoltunk volna arra,
hogy centenáriumi ünnepséget, emlék-
könyvet tervezzünk. Mennyi minden tör-
tént azóta, hogy örömmel vettük észre,
hogy mi lehetünk azok, akik elődeink hű-
ségét és Isten szeretetét ünnepelhetjük.
Az utánunk jövő gyülekezet tagjainak er-
ről a minket tenyerén hordozó Istenről
teszünk bizonyságot és arról, hogy sze-
ressék gyülekezetünket, mert nagyon is
szeretnivaló! – Makay László lelkipász-
tor fenti köszöntőjével adta ki gyüleke-
zetünk a centenáriumi emlékkönyvét. A
94 oldalas kötetből megismerhető a gyü-

lekezet története, rég- és közelmúltja, betekintést enged mai életébe is.
Emellett összefoglalja a centenáriumi év rendezvényeit, valamint számos
gyülekezeti tag személyes írásával közelebb hozza az olvasót Istenhez és
hozzánk.
A könyv 1 .000 forintos áron megvásárolható a gyülekezetünkben, illetve
megrendelhető a www.reformak.hu/konyv oldalon.

Hirdetések

Szeretettel hívunk és várunk
minden érdeklődőt a heti

rendszerességű
bibliaóra alkalmaira minden
csütörtökön 18.00 órától.
A sorozatban az imádkozásról
olvasunk, beszélgetünk,

elmélkedünk.
Helyszín a nagykátai református
templom gyülekezeti terme.

A jövőben lehetőséget kívánunk
biztosítani a keresztelős, házasságot

kötő családoknak, hogy az
eseményről készült képek helyet

kapjanak az újságban.
Ez irányú igényükkel
keressenek minket.


