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Ez a mondatrész Pál apostol egyik levelében van
(Gal 4,4). Az idő teljességének hívja azt, amikor Jézus
Krisztus megszületett ebbe a világba. A kommentátorok
sokféleképpen magyarázzák ezt. Olyan ez, mintha Isten
ezt mondaná: „ Itt van az ideje!” De minek van itt az
ideje? Nem kevesebbnek, mint annak, hogy Isten meg-
váltsa az embert! Erre utal a mondat folytatása: „ Isten
elküldte Fiát. . . ” A karácsony egy küldetés kezdete. A
küldetés a megváltás küldetése már az első pillanattól
fogva. Ezért tetszenek annyira a Jézus születése körüli
események. Mind-mind a megváltásról szólnak. Arról,
hogy egy gyermek született, aki a Megváltó! Ünnepel-
jük helyesen a karácsonyt, lássuk meg az Istentől kül-
dött Üdvözítőt, aki éppen jókor, a megfelelő időben je-
lent meg ebben a világban azzal a küldetéssel, hogy a
benne hívőket megmentse. Miért érnénk be azzal, hogy
a karácsony ünnepe alatt ennél kevesebbre gondolunk?

Burján Tamás

„„AAbbbbaann nnyyiillvváánnuulltt mmeegg IIsstteenn iirráánnttuunnkk

vvaallóó sszzeerreetteettee,, hhooggyy eeggyysszzüüllöötttt FFiiáátt

kküüllddttee eell IIsstteenn aa vviilláággbbaa,,

hhooggyyéélljjüünnkk őőáállttaallaa..””

((11JJnn 44,,99))

Szülők sétálnak gyermekükkel karácsony előtt az ut-
cán. Viccelődve kérdik: Mit hoz a Jézuska ezen a kará-
csonyon? Üdvösséget. – válaszolja komolyan a gyerek.

Sokaktól hallom, hogy náluk a Jézuska vagy az an-
gyal hozza az ajándékot. A karácsony az, amit sem üdí-
tőital, sem díszek, sem drága ajándékok nem tudnak
megteremteni. Nem is baj , mert Isten már megteremtet-
te, kitalálta, sőt meg is valósította! A karácsonyi hangu-
latot igyekszünk sokféle dologgal felidézni és megőriz-
ni. Megmenteni egészen pontosan, hogy sokáig tartson,
az ünnepek után is. Hangulatnál, érzésnél többet ment
meg az, akinek születését karácsonykor ünnepeljük. A
legnagyobb ajándékot hozta el a Megmentő. Másként,
mint azt gondolták régen. Másként, mint azt gondolják
ma is sokan. Pedig nem változott semmi a lényegből:
Jézus Krisztus a Megmentő, aki szeretetből jött el kö-
zénk, hogy megmentsen minket.

Isten ment. Minket. Ez a karácsony. Ezért örömün-
nep. Isten megmentő szeretete feletti öröm ünnepe.
Örülj Te is! Isten ment. Másként.

Makay László lelkipásztor

DDee aammiikkoorr eell jjöötttt aazz iiddőő tteell jjeessssééggee,,
II sstteenn eellkküü llddttee FFiiáátt.. .. ..

II sstteenn mmeennttss!! MMáásskkéénntt??



A lassan hagyománnyá váló őszi gyülekezeti ki-
rándulásunkat az idei évben a Dunakanyar fővárosába,
Vácra terveztük. Tettük ezt azért is, mert meglevő baráti
kapcsolatok lehetővé tették a püspöki palotába való be-
jutást. Nagy várakozás előzte meg ezt a kirándulást
mind a szervezők, mind a résztvevők részéről.

2014. október 4-én reggel a gyülekezet 31 tagja in-
dult útnak. Talán már ki is értünk Nagykátáról, amikor
éhes kis csapatunknál előkerültek a legkülönbféle fi-
nomságok, és megkezdték vándorútjukat egyik üléstől a
másikig, vidám beszélgetések, nevetések kíséretében.

Első úticélunk a püspöki palota volt. Már majdnem
odaértünk, amikor a buszunk recsegés-ropogás és némi
füst kíséretében feladta a küzdelmet. Így gyalogosan,
kicsit megcsappant lelkesedéssel értünk be a városba.
Isten szerető gondviselését jelzi, hogy csak néhány száz
métert kellett gyalogolnunk.

A Püspöki Palotában dr. Beer Miklós püspök atya fo-
gadott bennünket. Rövid bemutatkozó után átadta ne-
künk a palotát, mondván: nézelődjünk, sétálgassunk, és
feltétlen menjünk le a parkba is.

Nem kellett kétszer mondani. Mi, nagykátai refor-
mátusok boldogan kószáltuk be a palota termeit, ahol
sok gyönyörűséget láttunk. Innen is köszönjük Püspök
Atyának azt a szeretetteljes bizalmat, amivel fogadott és
„otthagyott” minket.

A nap további részében megnéztük a székesegyhá-

zat, sétáltunk és kávéztunk a Duna partján, közösen
megebédeltünk az Apor Vilmos Katolikus Főiskola
menzáján, majd felültünk a városnéző kisvonatra. Ba-
rangoltunk a belvárosban, és megcsodáltuk Vác főterét.

Mivel buszunk még nem volt, némi programmódo-
sítást kellett végrehajtani, de 15 órára így is nagyon el-
fáradtunk. Az egyre hűvösödő időben éhes és fáradt
csapatunk a buszpályaudvar várótermébe húzódott. A
bátrabbak még megnézték a felújított zsidó zsinagógát,
illetve a felújítás alatt levő vasúti pályaudvart.

Már csak két órát kellett várnunk arra a két kis-
buszra, ami este 8 órára hazahozott minket.

A viszontagságok ellenére összességében kellemes,
tartalmas kirándulásunk volt. Így utólag csapatépítő tré-
ningnek is nevezhetnénk. Sokat beszélgettünk egy-
mással és óriásikat nevettünk. Ja, és láttuk Vácot is!

dr. Gál Jánosné
gondnok

IIrráánnyy VVáácc!!
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2013 novemberében a nagykátai református gyülekezet Terénybe kirándult, és egy évvel később méltóképpen ün-
nepelte meg az ismeretséget az ottaniakkal. 2014. november 15-én délután 4 órai kezdettel a terényi Csak TE (azaz
CSAládi Kórus TErény) egy nagyszerű koncertet és felejthetetlen élményt adott az egybegyűltek számára a nagyká-
tai református templomban. A többekre lelkileg nagy hatást gyakorolt dalok mellett kicsit jobban megismerhettük
„vendégeinket”, hiszen sokat meséltek magukról. Remekül éreztem magam azon az estén, és velem együtt mindenki
csak legekben beszélt az eseményről.

Megkérdeztem gyülekezetünk lelkipásztorát, Makay László tiszteletes urat, hogy milyen benyomást tett rá az al-
kalom: „Nos, a koncert. . . Hogy éreztem magam? Nagyon izgultam és vártam őket. Jó volt újra látni a kórus tagjait,

felidézni a múltkori találkozásunkat.
Több ez, mint egy egyszerű találkozás,
koncert. Remélem, baráti kötődések is
kialakulnak idővel majd köztünk. Ze-
neileg újra nagy élmény volt hallani a
dalokat, a szövegek minden esetben
komoly mondanivalót hordoztak. Terv-
be is vettük, hogy két éneket megtanu-
lunk tőlük a jövő év folyamán, hogy az
istentiszteleteken is énekelhessük. Fel-
frissült az ember, ahogy hallgatta az
éneküket.”

Szabó Ivett

Kicsik és nagyok énekeltek a templomban



Az egyházközségünk presbitériuma legutóbbi ülését
novemberi 10-én tartotta. A késő estébe nyúló tanácsko-
záson számos, az egyházközség életét jelentősen befo-
lyásoló ügyben döntött és hozott határozatot a testület.
Ezek közül a legfontosabbakról az alábbiakban tájékoz-
tatom a testvéreket.

2015 februárjában egyházközségünk 100 éves jubile-
umát ünnepli önálló gyülekezetként. Mint nagykátai
gyülekezet ekkor váltunk le Szentmártonkátáról. Az
esemény méltó megünneplésére egy programsorozatot
tervezünk. Ennek koordinálásával illetve egy munka-
csoport létrehozásával a presbitérium Pintácsi Éva test-
vérünket bízta meg, aki a megbízást elfogadta.

A nagykátai templom fűtési gondjaira keresett meg-
oldást a presbitérium, amikor határozatában megbízta
Kovácsné Bakondi Ilona presbiter testvérünket és
Makay László lekipásztort, hogy keressék meg azokat
az alternatív megoldásokat, melyek a jelenlegi fűtésünk-
nél hatékonyabban, gazdaságosabban látják el a felada-
tot. Ezek ismeretében dönt a presbitérium esetlegesen új
fűtési rendszer kialakításáról.

Nedeczki Istvánné tápióbicskei presbiter testvérünk

beszámolója alapján a testület döntött az ottani templom
ablakainak cseréjéről. Árajánlatok beszerzése után hatá-
rozhatunk a kivitelezőről.

Baloghné Kegyes Éva tápiószentmártoni presbiter
testvérünk beszámolt az október 31 -i névtábla-avatóról
illetve koszorúzási ünnepségről, mely méltó volt refor-
mátus elődeinkhez. Áldozatos munkáját határozatban is
megköszöntük.

Burján Tamás gyülekezeti tagunkat a presbitérium
megbízta az angolklub szervezésével, vezetésével, te-
kintettel tudására és tapasztalatára.

Egyhangú döntés született egy alapítvány létrehozá-
sáról, mely később közhasznúvá válna és az adónk 1%-
át befizethetnénk az alapítvány számlájára. A létrehozás
lebonyolításával Makay Lászlót és dr. Gál Jánosnét
bízta meg a presbitérium. (Az alapítványról teljes rész-
letességgel a következő számban számolunk be.)

A presbitérium nevében is Istentől megáldott, kegye-
lemben, békességben, örömökben gazdag karácsonyi
ünnepet kívánok minden testvérünknek!

Dr. Gál Jánosné gondnok
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Elkészült a bejárati előtető

A létszámbeli és lélekbeni gyarapodás mellett igazán nagy öröm szá-
munkra, hogy az idei évben templomunk is szebbé, komfortosabbá vált.

Augusztusban avattuk a tetőtérben kialakított új gyülekezeti termünket,
mely a közösségi és ifjúsági munka új színtere lett. Novemberre pedig elké-
szült a bejárat feletti előtető.

Hosszú ideje vártunk már erre, hiszen esős, havas időben nagyon veszé-
lyessé válik a lépcsőn való közlekedés, különösen az idősebb gyülekezeti
testvérek számára. Hiába a rendszeres hóseprés, a lefagyott jég eltakarítása,
a csúszósság, síkosság, nedvesség megmaradt.

A fejlesztés eredményeként biztonságosabbá vált a templomnak ez a ré-
sze. Burkus Benedek építési vállalkozó és két munkatársa keze munkáját
dicséri a faszerkezetű, lemeztetős előtető, mely anyagában, formájában jól
illeszkedik a templomunk stílusához. A beruházást a Délpesti Református
Egyházmegyétől igényelt és kapott építési támogatásból valósítottuk meg.

Szabó Krisztián

Immár rendszeressé vált a vasárnapi énektanulás a nagykátai templomban. Az istentisztelet előtt, 9.30 órától vár-
juk közös éneklésre a testvéreket. Énekeink helyet kapnak az istentiszteleten is, kiegészítve a hagyományos re-
formátus énekeket. A dalok a gyülekezet honlapján is megtalálhatóak, meghallgathatóak. Ugyancsak elérhetőek
és hallgathatóak az istentiszteleti igehirdetések is. A gyülekezeti honlap címe: www.reformak.hu



Bizony múlik az idő felettünk,
ha akarjuk, ha nem. Egyszer csak
azt vesszük észre, hosszabb a múlt,
mint a jövő. Amikor erre rádöbbe-
nünk, sokan pánikba esünk. Mi lesz
most? Mi lesz ezután?

Nem kell így lennie! Nem kell
hagynunk, hogy az idő elmúljék, el-
fogyjon, csak „úgy” a kezünk kö-
zül. Töltsük meg tartalommal, érté-
kekkel. Legyen ez „telő” idő!

Ezt a célt tűztük ki magunk elé,
amikor megalakítottuk a Nagykátai
Református Gyülekezet Nyugdíjas
Klubját. Felfedezni az idősödő em-
ber értékét, lehetőségeit. Megtanul-
ni egymásra és Másra odafigyelni,
meghallgatni, elfogadni a másikat.
Elfogadni, és ha kell, kérni a segít-
séget.

Beszélgetünk magunkról, élet-
helyzetekről. Ajánlunk egymásnak
filmet, cserélünk könyveket. Teáz-
gatás közben szorgos kezek kézi-
munkáznak is, mert gazdáik „csak
úgy tétlenül” nem tudnak ülni.

Közben pedig kapcsolatokat épí-
tünk ember és ember, de ami fonto-
sabb ember és Isten között. Mert az
az idő, amit Istennel töltünk, meg-
telik szeretettel, bizalommal, ke-
gyelemmel, hittel. Ezekre pedig
kortól függetlenül mindenkinek
szüksége van.

Ha az öregséget csak emberi
szempontból nézzük, akkor valóban
szomorú a kép. De milyen jó, ha
erre is Isten szemével tekinthetünk.
A zsoltáros azt mondja, azok, akik
az Úr házában vannak plántálva,
azok még öregkorban is gyümöl-
csöznek. Ez azt jelenti, hogy az
öregség nem terméketlen kora az
emberi életnek. Hiszen Isten ke-
gyelme naponként újabb áldásokkal
lepheti meg az embert.

Szeretettel hívunk és várunk
mindenkit csütörtökönként 10.00
órakor a református templom gyü-
lekezeti termébe.

dr. Gál Jánosné gondnok
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BBeemmuu ttaa ttkkoozziikk aa
ggyyüü lleekkeezzeettii

nnyyuuggdd ííjjaa ss kkll uubb
Az ötlet kész volt, a szándék is megvolt, nem kevés tapasztalattal is ren-

delkeztünk, és a végén belevágtunk… Talán így lehetne felvezetni azt a sok-
szor megbeszélt, és sokat átimádkozott témát, hogy miképpen induljon el
egy angol nyelvű alkalom a gyülekezetben. Talán a fogadtatás bizonytalan-
sága, a szervező(k) és résztvevők időbeosztásának átgondolása miatt nem
előbb, hanem október első péntekén, de végül megtartottuk első angolklu-
bunkat. Azóta is szárnyal az alkalom, amit kitartóan tíz fős körüli csoport lá-
togat, és mindig kiderül, hogy lettek volna még többen is, csak a hír nem ju-
tott el hozzájuk, hogy volt. Majd ezen is javítunk!

Az angolklub ötletét mindenképpen összekötném azzal az angolhéttel,
aminek tavaly adott otthont a gyülekezet, és már akkor is sokak jelentkeztek.
Gyülekezeti angolklub lévén pedig ez is egy eszköz arra, hogy bibliai igaz-
ságokat ismerjünk meg kötetlen légkörben egy másik nyelv közvetítésével
úgy, hogy közben azt a nyelvet is egyre jobban megismerjük. Az adott idő-
pontban előre meghirdetett alkalom este hat órakor kezdődik, és olyan fel-
adatokat veszünk elő, amelyek egy adott témához kapcsolódó szavakat is-
mertetnek meg velünk játékos formában. Vannak szókereső játékok, felad-
ványok, klasszikus feladatsorok, amiket lelkesen oldanak meg a fiatalok.

Az angolklub egyik fele a nyelvi ismeretek gyarapítására összpontosít,
míg a másik fele a Bibliára. Elkezdtünk egy sorozatot is A hívő élet ABC-je
(The ABC of Christian living) címmel, kulcsszavakat, azok jelentését és
bibliai igéket tanulunk meg. Az egyik ilyen ige ez volt: „ Valljátok meg azért
egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért…” (Jak 5,1 6) Ezek már
mind az életben is jól felhasználható útmutatást adnak a fiataloknak.

Még nagyon az elején járunk, a „b” betűsek még most következnek. A
feladatokat mind angol kiadványokból állítjuk össze (pl. BBC learning
English honlapja) és afelé tartunk, hogy többet beszéljünk majd angolul az
egy órás foglalkozáson, mint magyarul. Mindenkit szeretettel várunk! A
gyülekezet Facebook oldalán a következő alkalom is fel lesz tüntetve.

Burján Tamás

EMLÉKEZTETŐ

Ez úton hívjuk fel a gyülekezet tagjainak figyelmét, hogy a presbité-
rium korábbi határozata szerint gyülekezetünkben az egyházfenntartói
járulék összege évi 10.000 forint, mely két részletben fizethető.

Kérjük mindazokat, akik a második félévre vonatkozó járulékot még
nem fizették be, tegyék ezt meg mielőbb, hiszen a téli idő beköszöntével
a fűtés, világítás és egyéb fenntartások költségei megemelkedtek.

Természetesen arra is van lehetőség, hogy akinek egész éves elmara-
dása van, azt most egyösszegben rendezze.

Presbitérium



Mint az előző újságban már olvashatták, gyülekezetünk egy fiatal és lelkes tagja megosztotta gondolatait a gyüle-

kezettel kapcsolatban, hogy mióta jár ide és mit szeret benne. Most volt szerencsém megkérdezni a 15 éves Kocsi

Somát, hogy ő vajon mit gondol kis közösségünkről, és mikor kezdett el érdeklődni a gyülekezet iránt.

„Akkor kezdtem ebbe a gyülekezetbe járni, mikor az iskolákban bevezették a kötelező hittant, úgy körülbelül két

éve. Először nem tartottam annyira fontosnak, de aztán elkezdtem vele foglalkozni mélyebben, és megtetszett. Most

itt vagyok, konfirmáltam, és mindig örömmel tölt el, ha itt tudok lenni vasárnaponként az istentiszteleteken, és az

Almighty God Fan Group Ifjúsági Klubban. Nem ismerem még annyira jól a gyülekezet minden tagját, de remélem,

majd erre is sor kerül! ”
Szabó Ivett

AAkkiikk iiddee jjáárrnnaakk.. .. ..
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Tápióbicskén maroknyi református jár templomba,
néha csak hárman vagyunk, máskor többen. Kéthetente
tartunk istentiszteleteket már tíz éve, változó időpon-
tokban. Igyekeztünk mindenkinek megfelelő időpontot
találni, most délután 4 órakor tarjuk az istentiszteletet.

Nedeczki Istvánné Ica néni az, aki presbiterként
csodálatraméltó hűséggel, Isten iránti alázattal és szere-
tettel végzi ezt a nagyon nehéz munkát (hívogatás,
templomfűtés, takarítás, kerti munkák).

Ebben a tanévben van egy alsó tagozatos hittano-
sunk a helyi iskolában. Nagy élmény mindezek dacára,
amikor együtt lehetünk!

A gyülekezetrész fontos terve, hogy hosszú évtize-
dek után végre kicserélhessük az ablakokat a tápióbics-
kei templomon. Ezt önerőből a néhány helyi református
nem képes kifizetni, ugyanakkor a munka mára halaszt-
hatatlanná vált.

Ez úton is kérjük, imádkozzanak az ottaniakért, és az
ablakcsere létrejöttéért!

Makay László
lelkipásztor

Jubileumra készülünk

A nagykátai gyülekezet jövőre 2015 februárjában
ünnepli 1 00. születésnapját. A jövő év első fele ennek a
jubileumnak a jegyében telik majd. Számos rendezvény,
program terve körvonalazódik már. Az évforduló alkal-
mából szeretnénk a gyülekezet múltjáról egy digitális
anyagot is összeállítani, és azt minden érdeklődő szá-
mára elérhetővé tenni, illetve terveink között szerepel
egy gyülekezeti évkönyv megjelentetése. Ezért kérjük,
hogy akinek van bármilyen dokumentuma, emléke (új-
ságcikk, alapító okirat, fénykép, régi levél, írás, vagy
bármi egyéb anyag), bocsássa azt rendelkezésünkre, hi-
szen ez komoly előrelépést jelentene ezeknek az anya-
goknak a létrehozásában és színesítené, tartalmasabbá
tenné azokat. Természetesen mindent visszaadunk tu-
lajdonosának, csupán másolatra van szükségünk.

Kérjük, aki segíteni tudja munkánkat, jelezze ezt a
reformak@reformak.hu e-mail címen, vagy keresse
Pintácsi Évát személyesen illetve a 06-20-294-7209 te-
lefonszámon az esti órákban. Köszönjük!

Egyházközség Elnöksége



Anyakönyvi hírek

KERESZTELÉS
„ Az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom.” (Zsolt 127)

Boross Bálint és Szabó-Czuczi Gergely Zoltán

AKIKTŐL BÚCSÚZTUNK
„Mert én tudom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.” (Jób 19, 25)

Tápiószentmártonban: Csóti László
Tápióbicskén: Erdőháti Tibor

Nagykátán: Barna Péter József és Szűcs József

Győri Katalintól már ajánlottam könyvet lapunk előző számában. Kará-
csonyi témában keresgélve ismét a fiatal írónő könyvére esett a választá-
som: Az első karácsony címmel a Kálvin Kiadónál tavaly megjelent könyv
nyerte el legjobban tetszésemet.

„Jézus Krisztus Isten legnagyobb ajándéka, az ő születéséről szól a ka-
rácsony ünnepe. Angyalok hozták hírét, pásztorok imádták, hatalmasok és
királyok félték, csillag vezette bölcsek ajándékokkal hódoltak előtte. Győri
Katalin elbeszélését Gellén Sára rajzai illusztrálják.” – olvasom a Kálvin
Kiadó ajánlását.

Győri Katalin pedagógus-író: a Baár-Madas Református Gimnázium ta-
nára. Egy nyolcgyermekes debreceni családban nőtt fel: valószínű, ezért is
érti, érzi ennyire a gyermekek, s a kamaszok nyelvét egyaránt. Sok kará-
csonyi témájú könyvet fellapoztam már, de olyat, amelyik ennyire gyer-
meknyelven íródott, nem sokat. A Kálvin Kiadó ajánló szavai teljesen ráil-
lenek: „Ez a könyv úgy vezet végig Jézus születésének eseményein, hogy
hű marad a bibliai történethez, és közel hozza azt a mai gyermekek világá-
hoz.”

A Parókia Portálon egy vele készült, év elej i interjúban olvasható, hogy az írónő „helyteleníti, ha a keresztyén al-
kotók Isten helyett a szeretetről beszélnek, kerüli a ’kánaáni szakzsargont’ , legújabb mesekönyvében, Az első kará-
csonyban például felváltva használja a jászol és az etető szavakat, a bölcseket pedig tudós professzorokként emlege-
ti, hogy az evangéliumban jártas felnőttek számára evidens kifejezéseket a gyerekek is megértsék.”

Háromgyermekes anyaként és gyermekmunkásként én is érzem, mennyire fontos a Biblia történeteit a gyerekek-
hez közel vinni saját szavaikon, kifejezéseiken keresztül, hogy most éppen a világ legszebb történetét elmesélve ők is
megértsék, átéljék, elképzeljék, hogyan is született közénk, hogyan lett emberré értünk Isten Fia, Jézus Krisztus. A
könyvet elolvasva úgy érzem: Győri Katalinnak mindez sikerült.

Középső gyermekemnek a könyvbéli rajzok is nagyon tetszenek. Valóban úgy tűnik, hogy az illusztrátor, Gellén
Sára teljesen tükrözni tudja rajzaival az írónő által leírtakat. Lányom szerint nagyon ötletes, ahogy az illusztrátor ál-
talában kerek formába önti egy-egy oldal történetét. Érdekes, izgalmas ez az ábrázolási mód, megkapó gyermek és
felnőtt számára egyaránt, ahogy a csodálatos színhasználat is az.

Lányommal közös kedvencünk az a rajz, amely Győri Katalin következő mondatát illusztrálja, szinte szóról szóra
megjelenítve azt: „A nyáj úgy vette körbe a szabad ég alatt pihenő pásztorokat, mint egy apró szigetet a tenger.”

Érdemes a könyvbe belelapozni! Hiszen a karácsony gyönyörű mondanivalója mellett a rajzok, képek is nagyon
értékesek, ötletesek.

Ajánlom a szülőknek, nagyszülőknek, hogy olvassák végig ezt a nagyon szép, igényes könyvet, s a képeket gyer-
mekeikkel, unokáikkal közösen nézegetve emlékezzenek a Megváltó születésére.

Nagyné Szatmáry Beáta

Könyvajánló
Győri Katalin, Gellén Sára: Az első karácsony

(Kálvin Kiadó, 2013. )
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Múltunk fényei

Valahonnan nagyon messziről régi karácsonyok illatát
hozza a szél. Emlékek tolulnak elő a semmiből, foszlá-
nyai mindannak, aminek egykor a részesei voltunk.. . A
gyülekezet régi karácsonyainak egyike is előkerül az
emlékek közül, és eszembe jut, hogyan díszítettük a fát
közösen mi, gyerekek, fiatalok Sebestyén Benedek
nagytiszteletű úrral, akkori lelkipásztorunkkal.

Akkor még a kis imaházban gyűltünk össze vasárna-
ponként. Talán nem mindenki emlékszik már erre a do-
hos, kis épületre, amelynek falain tiszteletes úr kezének
munkáját dicsérték a díszítések: középen a bárány vagy
az oldalfalon lévő hal képe. Szintetizátorunk sem volt
még, helyette egy pedálos harmónium állt a padsorok
előtt. Ha jól emlékszem, tíz óra tájban gyülekeztünk a
fenyő díszítésére. A nagyja már elkészült, mire odaér-

tünk, de azért még akadt tennivaló. Egy-egy szaloncukor vagy dísz került fel kezünk nyomán a fára, s azután
következett a karácsonyi műsor főpróbája. Tiszteletes úr nagy gonddal készített minket, időnként csintalan
gyerekeket, az esti „előadásra”. Lassan a helyükre kerültek a hangsúlyok, a karácsonyi dallamok hangjai, és közben
egyre elképzelhetőbbé vált a csoda, karácsony üzenete. Az esti előadáson azután, amikor már világítottak a
karácsonyfa „puha fényei” is – ahogy ezeket tiszteletes úr nevezte – mind ott álltunk a kis dobogón, a fények között.

És ottani, akkori, félő gyermek önmagunk még nem sejthette, hogy az emlékezés szövevényes folyamatában egy-
szer, a karácsonyi sütemények illatát hozó szélben ezek a képek is felrévednek majd bennünk, mint régi, boldog ka-
rácsonyok képei.

Szabóné Horuczi Gyöngyi

Szabó Istvánt választották a Dunamelléki Református Egyházkerület
püspökévé – közölte az egyházkerület választási bizottsága december
elsejei ülése után. A püspök megbízatása hat évre szól. Szabó István
harmadik ciklusát kezdheti meg az egyházkerület élén.

Az év végén lejár a négy magyarországi református egyházkerület, az
egyházmegyék, valamint a zsinatot alkotó és annak vezetői tisztségeit
betöltő egyházi és világi tisztségviselők mandátuma. A választási eljárás
véget ért a Dunamelléki Református Egyházkerületben.

A választáson két püspökjelölt, a jelenleg is hivatalban lévő Szabó
István, valamint Balla Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem rek-
tora indult. Szabó István 220 szavazatot kapott a gyülekezetektől, míg
Balla Péter 88 szavazatot tudhat magáénak.

Az egyházkerület főgondnoki tisztségét a jelenleg is hivatalban lévő Tőkéczki László töltheti be a jövőben is. A
legszorosabb eredmény a főjegyzői poszton volt, amelyre két új jelölt pályázott. Simonfi Sándor 159, Illés Dávid 149
szavazatot kapott. A világi főjegyzői posztot a jelenlegi főjegyző, Veres Sándor töltheti be a következő hat évben.

A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyűlését a törvények szerint 2015. január 31 -ig kell összehívnia az
ügyvivő elnökségnek.

Forrás: www.parokia. hu

Harmadszor is püspök

Szabó István püspök



Túrmezei Erzsébet

Ne menjünk egyedül!

Halk hóesésben karácsony előtt
megyek az úton egyedül.

Mind halványak, ködbeveszők
A városon túli hegyek.

Most Betlehem felé megyek.
Bent a szívemben az öröm
boldog glóriát hegedül.
Fehér utamra hirtelen

árnyék vetődik, vádló kérdés:
A pásztorok is együtt mentek,

a bölcsek is hárman hódoltak…
Mit mond a betlehemi Gyermek,
hogyha senki nem lesz velem,
ha egymagamban érkezem?!
Hát az én szívem nem dobolja

karácsony örök riadóját:
“Menjünk el mind Betlehemig!”?

Kinyújtom kereső kezem:
ráncos, öreg kezek,
kicsiny gyermekkezek

simuljanak belé!
Induljunk együtt Betlehem felé!

Együtt a gyászolókkal,
az egyedülvalókkal!

Hiszen a nagy örömből
mindnyájunknak telik! A jászol mellett
ma mindnyájunkra üdvösség derül!

Halk hóesésben Betlehem felé
ne menjünk egyedül!

Rendszeres alkalmaink

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

Bibliaóra (kivéve a hónap első szerdája) 1 8.00-19.00 óráig
Csütörtök Nyugdíjasok Klubja 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 minden hónap első vasárnapján családoknál
16.00-1 8.00 óráig.

Egyéb programokról a gyülekezet internetes oldalán,
a www.reformak. hu oldalon tájékozódhatnak.
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GYÜLEKEZETI
APRÓHIRDETÉSEK

Gyülekezetünk tagjai számára lehetőséget
biztosítunk ingyenes hirdetés

megjelentetésére. Ilyen igény esetén
keressék szerkesztőségünket.

Házi savanyúságok (főként chili
paprika), paprikakrém, házi lekvárok,
paprika- és paradicsompalánta, fű-
szernövények, cserepes krizantém,
fűszerpaprika kapható. Baloghné Ke-
gyes Éva őstermelő, a tápiószentmár-
toni gyülekezetrész presbitere. Tel. :
06-29-950-315 és 06-30-689-0175,
E-mail: kegyes.eva@freemail.hu

Dióbél kapható 2.000 Ft/kg áron.
Koncz Józsefné Marika, Nagykáta.
Tel. : 444-528

NNééhháánnyy sszzóó aazz eell ssőő sszzáámm ffooggaaddttaattáássáárróóll

Nem is olyan régen, a reformáció ünnepére jelent meg gyülekezeti
újságunk első száma. Hadd említsük itt röviden ennek fogadtatását, ami
amellett, hogy sokaknak örömet szerzett, számos más módon is kihat kö-
zösségünkre.

Hadd kezdjem az újságon dolgozókkal, akik innentől kezdve „hivatalo-
san is” együtt kell, hogy dolgozzanak, gondolkodjanak, megbeszéléseket
tartsanak, imádkozzanak ezért a munkáért is. Ez önmagában hordozza azt,
amit ettől az újságtól remélünk, hogy annak nemcsak készítőit, de olvasóit
is összehozza, összekapcsolja, és így nevéhez méltóan is híd legyen
közöttünk tagok, vendégek és nyitott érdeklődők között. A híd szerepét
talán úgy is betölti újságunk, hogy kézbevétele során valaki, aki még eddig
nem jött el gyülekezetünkbe, felkeres bennünket. S már nem annyira isme-
retlenül lép közénk, hiszen olvasott az itteni emberekről, alkalmakról, s
annyit megértett, hogy Isten őt is hívja. . . .és ezzel elindul az Istenhez vezető
úton, s magával az élő Istennel talál közösséget Jézus Krisztus által.

Az első szám megjelenése előtt vasárnapról-vasárnapra az istentisztele-
tek során a hirdetésekben helyt kapott egy rövid ismertetés is arról, hogy
éppen hol állunk az újsággal. Amikor már kézbe lehetett venni a kinyomta-
tott példányokat, nagyon sokan tudták, hogy milyen munka előzte azt meg.
Éppen ezért sokan el is vitték, és másoknak is készséggel kézbesítették az
ingyenes lap egy-egy példányát. A hirdetésekben, az első példányok egyi-
kével a kezemben, a gyülekezet előtt elmondhattam, hogy ez a „mi” gyüle-
kezeti újságunk. Minket mutat be az olvasóknak, hogy kik vagyunk Isten
népének tagjaiként, és egyszerre megerősítő azok számára, akik idejárnak
közénk, és hívogató azoknak, akik még nem jártak gyülekezetünkben.

Ezzel a reménnyel osztottuk ki az első szám utolsó példányait is az ad-
venti vásárokon, hogy aki még nem olvasta, olvashassa, és kedvet kap-
hasson eljönni közénk.

Burján Tamás


