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2021. Reformáció

LV. szám

(RE)FORMÁLÓDUNK!
Sokat beszélünk alakformálásról és ízlésformálásról, azonban lélek- és
életformálódásról kevesebbet. Egész életünkben formálódunk, változunk. Ma
más vagyok, mint aki régen voltam… - mondjuk sokszor.
De miért? Azért, mert nap, mint nap, a megannyi találkozás és történés
hatással van ránk. A példák, a minták, a pozitív és negatív történések által
alakulunk. Az emberi élet azonban sokkal értékesebb annál, mint hogy csupán
történések, pillanatnyi helyzetek alakítsák.
A Szentírás beszámol a Formálóról, Alkotóról, aki az egész világot
alkotta, és formálja, így bennünket is. Ézsaiás próféta egy fazekasként látja
Istent. Fazekasként, aki vesz egy darab agyagot, és megmunkálva értéket
teremt. Ha pedig valami rosszul sikerül, hiba van, akkor összedolgozza és újra
kezdi a formálást.
Isten a fazekas, az ember a formázott anyag, a hibák pedig a bűneink,
rossz döntéseink. Isten formál, nem mondott le az emberről, ad újrakezdést,
bűnbocsánatot.
„Mi vagyunk az agyag,
A történelemben is megannyi újrakezdést
te a mi formálónk,
láthattunk, amikor az emberi gyarlóság miatt
kezed alkotása vagyunk arra volt szükség. A reformáció idejében Isten
Luther, Zwingli, Kálvin és a többi reformátor
mindannyian.”
által újrakezdést adott. Lehetőséget készített,
(Ézsaiás 64,7)
hogy az ember visszatérjen, formálódjon az
eredeti, a krisztusi alapokhoz.
Számunkra, ma élő keresztyének
számára sincs más út, csupán a Krisztusi
alapokhoz való visszatérés. Formálódjuk
életünk minden területén, Isten dicsőségére!
Gyatyel Péter
lelkipásztor

MI TÖRTÉNIK KÖRÜLÖTTÜNK?
’Mer nem úgy mozgott a világ, ahogy kellett vóna’!
A fenti mondatot az algyői református gyülekezetünkbe járó Farkas
Sándorné, Pannika néni mondta egyszer. Kifejezi azt, hogy olyan fordulatot
vett körülöttünk némely esemény, amit álmunkban sem gondoltunk volna.
Olykor be kell húzni a féket, s megvizsgálni, mi is történik valójában, hogyan
értelmezzük ezeket a változásokat Isten örök Igéje tükrében?
2021. szeptember 26.-án vasárnap nyolcadik alkalommal tartottuk meg
a fenti címmel az Ars Sacra programsorozat keretében gyülekezeti nyílt
napunkat. Gyatyel Péter lelkipásztor igei szolgálata után két előadást
hallgattunk meg. Dr. Zupkó István SZTE-GYTK-dékán, intézetvezető
egyetemi tanár arról tartott igen jól érthető, tudományos kutatásokkal
alátámasztott vetített képes előadást, hogy mi történik a vírushelyzetben? Ezt
követően nagytiszteletű Kotormán István, friss nyugdíjas Makó-Újvárosi
református lelkipásztor és iskolaigazgató beszélt arról, hogy mi történik a
családokban manapság? Jelen volt Hegedűsné Kovács Zsuzsa
zongoraművész, aki több éve szolgál zongorajátékával közöttünk. Színesítette
napunkat Hampel Zsuzsa oboa művész, aki Nyári Lászlóné Dudás-Szabó
Erzsébet megzenésített verseit énekelte. Közülük többnek itt volt az
ősbemutatója. A csodálatos őszi napsütésben melegedve templomkertünkben
két csoportban beszélgettünk arról, hogyan éljük meg a világban történő
változásokat, amelyek nem a keresztyénséget erősítik?
A nap végén az udvaron újonnan épült közösségépítő terünkben
fogyasztottuk el ebédünket. Köszönjük vendégeinknek, hogy önzetlenül
szolgáltak közöttünk, gyülekezetünk
„Ne félj, mert én veled vagyok,
asszony testvéreinek és fiataljainknak
ne csüggedj, mert én vagyok
a vendéglátás körüli segítségüket!
Istened! Megerősítelek,
Ezen az alkalmunkon jó volt
meg is segítelek, sőt győzelmes
meglátni, hogyha nem is úgy mozog
jobbommal támogatlak.”
ez a világ, ahogy kellett volna, akik
(Ézsaiás 41,10)
Istent szeretik, azoknak minden
javukra
van,
mindegyikünk
elmondhatja a gadarai meggyógyult
Ezekben a napokban emlékezünk
emberrel együtt, hogy mindennek
elhunyt szeretteinkre.
ellenére „milyen nagy jót tett vele
Isten vigasztalást és reménységet
Jézus”. (Lk. 8:39)
készít számunkra
Czirokné Botár Éva
ezekben a nehéz napokban is!
lelkipásztor

A 2021-ES HITTANTÁBOR
A hittantábor mindig jól indítja a
vakációt. Ebben az évben a második
Október utolsó napja már.
turnusban vettem részt.
A látóhatár
Reggelente a templomkertben
fénylő napkeltet ígér:
gyülekeztünk, majd a templomban
„Az igaz ember hitből él…”
minden nap egy-egy bibliai történetet
tanultunk meg. Napközben sokat
Az a korszakváltó hajnal
társasjátékoztunk
és
volt
sok
megajándékozta a világot:
csapatjáték, sorverseny, kincskeresés.
Szöget és kalapácsot
Csütörtökön eljött Chicago (egy
adott egy szerzetes kezébe.
németjuhász kutyus) is mutatványozni.
…Amíg a vártemplomhoz ér:
„az igaz ember pedig hitből él…” A meleg miatt jól esett a vízibombázás.
– suttogja, még csak önmagának, Barkácsoltunk működő faliórát és pixel
kulcstartót is. Minden nap volt egy
de az egész világnak
aranymondás, amiket megtanultunk, és
szól attól kezdve az üzenet,
az utolsó napon elmondhattunk, és egy
a kapura kiszögezett hitvallása
kis meglepetést választhattunk.
sok éjszakának…
Vasárnap
az
istentisztelet
A kinyitott szent Bibliának
részeként megnéztük a tábori képeket és
fölismert igazsága beszél:
a tanultakat bemutattuk szüleinknek és
„Az igaz ember hitből él!”
az egész gyülekezetnek.
…mert fújt a Szél
Puskás Mihály 8.osztályos tanuló
azon a kora reggelen,
nem maradt többé rejtelem,
A GEMENCI ÉS BAJAI TÚRA
hogy Isten szereti a világot
A hittantábor folytatásaként,
önmaga adott váltságot érte
Fia halála által!
augusztusban elmentünk kirándulni.
S mert Ő mindent megfizetett,
Két óra buszozás után megérkeztünk a
azért nem lehet elveszett,
Gemenci erdőhöz. Az erdei túra előtt
senki, aki hisz Benne!
meguzsonnáztunk. A tízóraiszünet után
Hisz, szeret és remél…
jött értünk egy kisvonat, amellyel
„Az igaz ember hitből él!”
bejártuk az erdő egy részét. Az erdőben
láttunk vaddisznókat és őzeket is. A
kirándulás után megálltunk egy bajai játszótéren játszani, majd elmentünk
ebédelni egy étterembe. Délután megnéztük a bajai református közösség
templomát. Fáradtan, élményekkel tele érkeztünk haza.
Lukátsi Vilma
WITTENBERG

Puskás Gergely 3. osztályos tanuló

HIRDETÉSEK

ADVENTI
ISTENTISZTELETEK
Az adventi
istentiszteleteken
bizonyságtételek és zenei
szolgálatok is elhangzanak.

ADVENT I. VASÁRNAPJA
NOVEMBER 28. 9 ÓRA
Vox Nova Kamarakórus
szolgálata
ADVENT II. VASÁRNAPJA
DECEMBER 5. 9 ÓRA

2021. november 27-én, szombaton,
15 órakor adventi családi délutánt tartunk
gyülekezeti
házunkban.
Adventi
koszorúkészítés, kézműveskedés, játék és
beszélgetés vár kicsikre és nagyokra!
Rendszeres alkalmaink: Vasárnap 9 óra,
istentisztelet a templomban, párhuzamosan
gyermekistentiszteletet tartunk; Kedd 17 óra
bibliaóra; Csütörtök 18 óra Kékkeresztes
Bibliaóra; Péntek 16:30 Hittanóra alsósoknak,
17:30 Ifjúsági óra.
Istentiszteletek Algyőn és Mórahalmon:
Algyő: november 28., december 26.
Mórahalom: november 14., december 12.

Egyházközségünk honlapján, Facebook
oldalán, valamint gyülekezetünk YouTube
csatornáján, sok érdekes és hasznos tartalom
ADVENT III. VASÁRNAPJA kerül felöltésre rendszeresen. Ezeken a
DECEMBER 12. 9 ÓRA
felületeken lehetőség van az online
Hodossiné Farkas Erna és közvetítések megtekintésére, valamint régebbi
alkalmak felidézésére. (További részletek:
Hodossi Máté
(Első Lépés zenekar tagjai) www.reformatustemplom.net)
szolgálata Debrecenből
Köszönjük az Egyházközség számára
Hegedűsné Kovács Zsuzsa
szolgálata

ADVENT IV. VASÁRNAPJA
DECEMBER 19. 9 ÓRA
Hittanosok zenei
szolgálata

eljuttatott adományokat. Adományainkat az
Egyházközség bankszámla számára utalással is
eljuttathatjuk. Bankszámla szám: 5690006810619881 Takarékbank Zrt.
Köszönjük, hogy a 2021-es évben is
rendelkeztek adójuk 1 %-ról!
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