
„Mindjárt itt a karácsony, és még nem vagyok ké-
szen.” Ugye ismerősen hangzik? Be kell szerezni a ka-
rácsonyfát, a szaloncukrot, az ajándékokat. Ki kell taka-
rítani, sütni-főzni – meg persze megkeresni a rávalót.
Jönnek az iskolai ünnepségek, a munkahelyi bulik, a ké-
peslapok írása. Olyan, mintha egy soha véget nem érő
listán kellene egymás után kipipálni az osztódással sza-
porodó teendőket.
Sokak számára megváltás december 27., amikor el-

mennek a rokonok, amikor nem kell főzni, mert tele a
hűtő maradékkal, amikor végre kifújhatják magukat és
nincs több készülődés.
Pedig karácsony bizony arról szól, hogy neked is ké-

szen kell állnod. Nem arra, hogy a pénztárcádból szá-
molatlanul repüljenek ki a tízezresek, vagy, hogy a laká-
sod dekorációja tökéletes legyen. Arra kell készen áll-
nod, kedves olvasó, hogy Jézus Krisztus bármelyik pil-
lanatban visszajöhet a földre, hogy magával vigye az
övéit.
Az advent szó a latin „ adventus Domini” (az Úr el-

jövetele) kifejezésből származik. Ha adventre gondolsz,
a földre visszatérő Krisztus fogadására készülsz-e első-
sorban? Hiszen „ Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe,
úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe”
(ApCsel 1 ,11b). A készenlét mértékét nem az elköltött
pénz, a fáradtság vagy az előkészületek mennyisége ha-
tározza meg, hanem a szíved és a hited állapota. A leg-
fontosabb kérdés az, ismét Lukács evangélistát idézve,

hogy „ amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a
földön?” (Lk 18,8b)
Jézus soha többet nem fog eljönni Betlehembe kis-

babaként. Második eljövetele dicsőséges, félelmetes és
lenyűgöző lesz. Győztes királyként, igaz bíróként jön
majd el, mert „ amint felhangzik a riadó hangja, a főan-
gyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alá-
szállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztus-
ban elhunytak, azután mi, akik élünk, és megmaradunk,
velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a
levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk.” (1Thessz
4,1 6-17).
Őt, a hatalmas és dicsőséges királyt várjuk, nem

mindegy, hogy milyen lelkülettel. Akár ma is visszajö-
het Jézus. Talál-e majd hitet benned? Elfogadtad-e már,
hiszed-e kételkedés nélkül, hogy az Isten Fia életét adta
bűneidért a Golgota keresztjén és feltámadt a halálból,
hogy neked egészen biztosan örök életed legyen? S ha
mindezt már hiszed, most tiszta-e a szíved? Vannak-e
benne oda nem tartozó dolgok: titkos bűnök, dédelgetett
hazugságok, harag, panasz, elégedetlenség? Van-e miért
bocsánatot kérni az Úrtól, családtagjaidtól, barátaidtól?
Ha igen, tedd meg, ne habozz! Jézus Krisztus akár ma is
visszatérhet, s Neki nem a lakásod tisztaságáról vagy az
elkészült sütemények mennyiségéről kell majd számot
adnod, hanem a szívedről, a hitedről, az engedelmessé-
gedről, az Isten és embertársaid iránti szeretetedről.

Kádár László

Mert Isten nem azért küldte el

a Fiút a világba, hogy elítélje

a világot, hanem hogy

üdvözüljön a világ általa.

(Jn 3, 1 7)
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Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és
láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya
egyszülöttjének dicsőségét, telve
kegyelemmel és igazsággal.

(Jn 1,14)

ÁLDOTT, BÉKÉS,

BOLDOG KARÁCSONYT!
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Mondd! Mit tegyek még érted?

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit

csütörtökönként a 1 7.30-kor

kezdődő imakörre és 1 8.00 órakor

a bibliaórára.

Helyszín a nagykátai templom

gyülekezeti terme.

Mondd! Mit tegyek még érted, hogy rám figyelj?
Szerintem ezt a kérdést teszi fel Isten, amikor gyüleke-
zetünk hétköznapi alkalmaira tekint. Ő tudja a választ.
Bizonyára meg is tette az Ő részét abban, hogy itt egy
élő gyülekezet legyen, olyan emberekkel, akik Őt szere-
tik, követik, szolgálják; vagyis hisznek benne.
Vannak ilyen testvérek, akik hétről hétre, alkalomról

alkalomra ott vannak bibliaórán, imakörön, ünnepi elő-
készítő áhítaton, istentiszteleten. Ők néhány tucatnyian,
akik akarják, tudják úgy alakítani napjaikat, hogy erre
legyen idejük, mert akkor ez a programjuk. Ők azok,
akik messziről is eljönnek, utaznak pénzt, időt, fáradsá-
got nem kímélve, mert találkozni akarnak Istennel, egy-
mással. És a gyülekezet helybeli tagjai, akik minden
szolgálatban részt vesznek, mert sokszor nincs más, aki
csinálja.
De hol vagy te, Testvérem? Te, aki csak vasárnap –

de akkor se mindig – vagy ott a gyülekezetben. Aki sok-
sok indokot sorolsz, hogy miért nem tudsz jönni. Hol
vagy, mert nem vagy a helyeden! Vajon Istentől csak
arra az egy órára várjuk az áldást? Mi lenne veled, ve-
lünk, ha csak időarányos részt kapnánk Isten szereteté-
ből? Gondold ezt végig.. .
Már hallom a választ: én otthon szoktam imádkozni,

olvasom a Bibliát. Igen, vannak családok, ahol együtt
ezt megteszik, látszik is életükön Isten áldása. Vannak
testvérek, akiket az egyedüllét, betegség kényszerít a
magányos bibliaolvasásra, imádságra.
Kedves Testvérem! Te, aki nem közéjük tartozol, ha

te rendszeresen olvasod, olvasnád a Bibliát, már régen
megértetted volna, hogy mi az Isten akarata. Olyan
mély, kielégítetlen vágy alakult volna ki benned, hogy
jobban megismerd, közelebb kerülj hozzá, tedd az aka-
ratát, amit csak Ő tud betölteni. Nem tartana vissza sen-
ki és semmi, hogy ott legyél a gyülekezeti alkalmakon,
érdekelne, mi van a másikkal, elmennél hozzá megláto-
gatnád. Osztoznál örömében, segítenéd nehézségeiben.
Nem aggódnál és nem aggodalmaskodnál annyit, mert
bíznál Istenben, aki megígérte, hogy gondoskodik ró-
lunk. Tudnád, hogy szeretetéből mindenre telik, kezében

tarja a mádat és a holnapodat is. Letennéd terheidet, bű-
neidre adott bocsánatát pedig mernéd elfogadni, mert
Jézus már kifizette helyetted is a bűnök árát. Miért nem
kell ez neked?
Hívlak, hívunk minden alkalomra, hogy megérezd az

együttlét örömét is, hogy töltekezz Isten kegyelmével,
szeretetével. Igyál az élővízből, mely éltet, frissít, erőt
ad!
Karácsony közeledtével gondoltál-e arra, hogy mit

adsz Jézusnak születésnapjára? Add magadat, életedet!
Nem fogod megbánni! Ő a legjobbat adja cserébe: ke-
gyelmét, szeretetét, megbocsátását, örök életet.
Mi addig is imádkozunk érted, mert hisszük, hogy

imáink meghallgattatnak, és Isten akarata szerint teljesí-
ti azokat.

Dr. Gál Jánosné gondnok

Mikor volt utoljára, hogy...
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A korábbi lapszámokban már gyülekezetünk több
tagjával közöltem interjút, élettörténetükkel kapcsolat-
ban. Most egy régi, viszont mindig visszatérő ifjú tag-
gal, Szűcs Olíviával beszélgettem, akinek a gyülekezeti
terem falán lévő, gyermekeink képével díszített, gyö-
nyörű fát köszönhetjük.

– Hogyan kerültél ebbe a közösségbe?
– Kicsi koromban édesanyámmal sokszor mentem a

templomba, igaz, gyermeki felfogással nem sokat tud-
tam magamévá tenni a lelkész beszédéből, ezért a hátsó
könyvtárban a gyermekeknek szóló képes Bibliák tanul-
mányozásával töltöttem el az időt. Komolyabban akkor
lettem tagja a gyülekezetnek, amikor 15 éves koromban
eldöntöttem, hogy konfirmálni szeretnék, és a felkészí-
tőt elkezdtem Makay László lelkész úr segítségével.

– Hogyan látod a gyülekezetet így, fiatal szemmel?
– Én úgy látom, hogy a gyülekezetünk nagyon sok-

színű. A közösségünkben nemcsak az idősebb korosz-
tály van jelen, hanem a fiatalabbak is. Van, aki a kézmű-
ves dolgokhoz ért jobban vagy éppen a zenéhez, gyer-
mekekkel való foglalkozáshoz, kertészeti munkákhoz,
újságíráshoz, online felületek kezeléséhez. Úgy gondo-
lom, hogy egy szeretetteljes közösségünk van. Amikor
belépek a templomba, istentiszteletkor sok kedves, is-

merős arc mosolyog vissza rám, és ilyenkor persze
mindig váltunk néhány szót egymással.

– Milyen szolgálatokban tudnád a fiatalokat, maga-
dat is elképzelni?
– Amíg tanulnak és nem kerülnek el messzire, addig

a kézműves tárgyak elkészítésébe, karácsonykor a
templom és a fenyőfa díszítésébe, nyáron az angol nyel-
vű, a gyermek és ovis táborokba kapcsolódhatnak be se-
gítőként. Én ezeket – különösen az utóbbiakat – már na-
gyon nehezen tudom megoldani, mivel dolgozom, de a
korábbi években leginkább ebben segítkeztem. Ez egy-
részt nagyon jó tapasztalatszerzés volt, másrészt minket,
fiatalokat is összekovácsolt. Az utóbbi időkben kifestet-
tem a babaszobát, segítettem a templom udvarának fü-
vesítésében, a szomszéd telken lévő veszélyes kút bete-
metésében. Azzal tudtam legutóbb segíteni, hogy amit
Gálné Ildikó gondnok asszony és Nagyné Szatmáry Bea
megálmodott, azt festéssel megvalósítottam. Ez az ötlet
egy fa a gyülekezeti teremben, amire a kicsi, fiatal
gyülekezeti tagok fényképei kerülnek fel, mint gyümöl-
csök. Sajnos az időm sokszor kevés, de ha tehetem,
most is keresem a szolgálat lehetőségét, és amikor időm
engedi, eljárok a gyülekezetbe.

Szabó Ivett

Akik közénk tartoznak...

Advent első vasárnapja Tápiószentmártonban

Idén november 27-én gyújtottuk meg az első gyertyát az adventi
koszorúnkon. Együtt ünnepeltünk a tápióbicskei gyülekezet tagjai-
val. Közös úrvacsoravétel után együtt vonultunk a község fájához,
ahol Makay László tiszteletes úr, Györe László, a település polgár-
mestere és Kollár János alpolgármester közös gyertyagyújtás kere-
tében együtt nyitotta meg az adventi ünnepkört. Gyülekezetünk
tagjai versolvasással színesítették a programot. Kívánunk minden-
kinek örömteli várakozást és áldott karácsonyi ünnepet!

Baloghné Kegyes Éva presbiter

Ünnepi istentisztelet Tápióbicskén

Közös ünneplésben volt részünk Tápió-
bicskén a reformáció kibontakozásának 499.
évfordulóján, október 31 -én.
A presbitérium hagyományteremtő kez-

deményezése jóvoltából a nagykátai és a tá-
piószentmártoni gyülekezetrészeinket láttuk
vendégül, és igazi családi, testvéri közös-
ségként töltöttük meg a tápióbicskei templo-
munkat.
Közösen vettünk részt az úrvacsorában,

és egy szívvel ünnepeltük református hitün-
ket és az Isten megtartó kegyelmét, szerete-
tét.
A tervek szerint jövőre, a reformáció

500. jubileumi évfordulóján Nagykátán,
majd azt követően, 2018-ban Tápiószent-
mártonban tartjuk közös ünnepi istentiszte-
letünket.
Az adventi időszak alkalmaira is min-

denkit szeretettel várunk a tápióbicskei
templomba. Istentől megáldott adventi és
karácsonyi ünnepet kívánunk!

Szita Júlia
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Gyülekezetünk számára a 2015. év a 100 éves jubile-
um jegyében telt. Mozgalmas esztendő volt. És íme, új-
ra itt a számvetés, a visszatekintés ideje. Ha megállunk,
és sorra vesszük a 2016. év történéseit, azt tapasztaljuk,
hogy Isten kegyelme és áldása az idei évben is bősé-
gesen kiáradt ránk.
Megromlott egészségi állapotuk miatt presbiteri

tisztségüktől az idei év elején megvált testvéreink, Vel-
kei Istvánné, Nedeczki Istvánné, Panyik Tóth Lajos és
Panyik Tóth Lajosné munkáját hálás szívvel köszöntük
meg. Lemondásuk miatt jelentősen átalakult a presbité-
rium, új tagokat választottunk.
Rendszeresen megrendeztük a presbiterek, szolgálat-

tevő munkatársak csendesnapjait, melyek során lehető-
ségünk nyílt még mélyebben megismerni Isten igéjét.
Minden hónap második vasárnapján sütivasárnapot

tartottunk, mely alkalmakon nemcsak a sütemények, ha-
nem az együtt töltött idő, a jó beszélgetések is örömöt
szereztek a gyülekezet tagjainak, és erősítették közössé-
günket.
Ünnepeink előtt húsvéti, pünkösdi, reformáció ün-

nepi előkészítő áhítatokat tartottunk, melyek során há-
rom-három este fókuszálhattunk az ünnep lényegére, az
isteni kegyelem és szeretet hatalmasságára.
Élményekkel teli kirándulást tett Debrecenbe a Bár-

ka Nyugdíjasklub.

Pünkösdkor többszörösen is ünnepelt gyülekezetünk.
Négy felnőtt testvérünk részesült a keresztség sákra-
mentumában, és tett konfirmációs fogadalmat. Velük
együtt konfirmált két fiatal gyülekezeti tagunk is.
Júniusban a gyülekezetrészek közötti kapcsolat erő-

sítése szándékával rendeztük meg a tápióbicskei családi
délutánt, a három gyülekezetrész közös beszélgetős, ve-
télkedős, kézműveskedéssel egybekötött programját.

Nagy népszerűségnek örvendett idén is az angolhét,
melyet a brit UFM misszióval közösen szerveztünk
meg. Ennek keretében a nyelvtanulás mellett tradicioná-
lis angol énekekkel, bibliai történetekkel és angol speci-
alitásokkal is megismerkedhettek a résztvevők.

Idén nyáron is megrendeztük hagyományos ovis
napközis táborunkat, mely aktív kikapcsolódást biztosí-
tott a legkisebbek számára, és játékos módon vonta őket
közelebb Istenhez.

Ebben az évben is működtek rendszeres alkalmaink.
Minden csütörtökön bibliaórát tartottunk, szeptember-
ben pedig megkezdte működését a gyülekezeti imakör.
A Bárka Nyugdíjasklub tagjai is heti rendszerességgel
találkoztak. Az idegen nyelv iránt érdeklődők számára
az angolklub alkalmai, a fiatal házaspárok részére pedig
a Gyűrű Kúra összejövetelei biztosítottak alkalmat a kö-
zös együttlétre.
A sorozatos besurranó tolvajok miatt térfigyelő ka-

merákat szereltettünk a templomkert több pontjára, így

ÚÚjjrraa ii tttt aa sszzáámmvveettééss iiddeejjee

A Bárka Nyugdíjasklub Debrecenben

Az idei angolhét résztvevői

Nyári ovis tábor



. . .megtehette volna,
hogy ne istállóba,
– márványpalotába,
pihe-puha ágyba -
küldje a világra.. .

Megtehette volna,
hogy nyomorék, csonka

más utakon járjon,
s ő csak szépet lásson

ezen a világon.. .

Megtehette volna,
hogy gonosztól óvja

s ki rosszat mond róla,
lesújtsa a porba,
rostából kiszórja!

– de ha így lett volna,
tudnának-e róla,
azok a szegények,
akik ma is élnek?
s vele mit érnének?

– de ha így lett volna,
lenne bizodalma

hozzá sok betegeknek?
csúfnak, elesettnek,
akik hozzá esdnek?

– de ha így lett volna,
mind, aki elmondja

hogy bűnökben szenved,
akit nem szeretnek,

– de bűnét megbánta –
kérne-e kegyelmet?

S kapna-e kegyelmet?!
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a kerítésen belüli terület teljes mértékben, folyamatosan
megfigyelhető.

A presbitérium új kezdeményezése volt a gyerekper-
sely bevezetése, mely eredményeként november végéig
több mint 20 ezer forintot adakoztak a legkisebbek. Eb-
ből társasjátékokat és a gyerekmunkát segítő anyagokat,
eszközöket vásároltunk nekik.

Anyagi lehetőségeinket tekintve nehéz esztendőt ha-
gyunk magunk mögött. Elmondhatjuk, hogy a bevétele-
ink nem minden esetben nyújtottak fedezetet a kiadá-
sokra, bár a presbitérium igen szigorú, takarékos gaz-
dálkodást folytatott. Sajnos az év során a korábbi évek
csekély megtakarításából is fel kellett használnunk, de
bízunk abban, hogy az év végi áldozati borítékos ado-
mányok és az egyházfenntartói járulékok befizetése kor-
rigálja ezt a hiányos egyensúlyt. Ez úton is arra kérünk
és buzdítunk mindenkit, hogy az egyházfenntartói járu-
lékot a jövőben lehetőség szerint az év elején és derekán
fizesse meg, ezzel tudjuk ugyanis biztosítani a gyüleke-
zet évközi működését. Bár már sokszor megtettük,
fontos emlékeztetni mindenkit, hogy a gyülekezet napi
működéséhez (takarítás, fűtés, világítás, közüzemi költ-
ségek, stb.) semmiféle állami vagy egyházi támogatást
nem kap egyházközségünk, ezeket ugyanúgy, mint ott-
hon a háztartásban, magunknak kell finanszírozni.

Ugyanakkor nagyon jó volt látni ebben az évben is
azt a gyarapodást, amit Isten kegyelméből megéltünk.
Jó volt megtapasztalni, hogy ha olyat terveztünk el, ami
Isten szándéka szerint való, azt véghez tudtuk vinni,
megadott hozzá az Úr minden szükséges feltételt.

Létszámban és lélekben is gyarapodtunk, erősödtük.

Mélyültek az emberi, közösségi kapcsolatok, figyelünk
egymásra. Zökkenőmentes a presbitérium, a gondnok és
a lelkész kapcsolata, eredményes az egyházközség ve-
zetőségének munkája, amit sajnos nem minden gyüle-
kezet mondhat el magáról.

Minden szolgáló testvérünknek, és mindazoknak,
akik anyagilag, imádságban, vagy egyéb más módon
hordozták gyülekezetünk terheit, hálás szívvel köszön-
jük meg munkájukat. Isten gondoskodó kegyelméért pe-
dig legyen Övé a hála és a dicsőség!

A presbitérium nevében is áldott, békés, családjaik,
szeretteik körében boldogan eltöltött karácsonyi ünne-
pet, és Isten áldásában gazdag új esztendőt kívánok a
gyülekezet valamennyi tagjának!

Szabó Krisztián
presbiter

LLuukkááttssii VVii llmmaa

MMeedd iittáácciióó

Keresztelő és konfirmáció
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Legutóbbi számunkban Cseri Kálmántól ajánlottam
könyvet. Hadd álljon itt újra az ő tollából egy mű, a Je-
lenések könyvének magyarázata, azaz mai üzenete, a
Budapest-Pasaréti Református Egyházközség saját ki-
adásában. A könyv témája sokat foglalkoztat engem – s
talán még sokakat – ebben a felbolydult, zavaros világ-
ban.

„ A Jelenések könyvét János apostol írta az I. század
végén, amikor a Jézusba vetett hite miatt Patmosz szige-
tére száműzték. Ő akkor az efézusi gyülekezet vezetője
(püspöke) volt. Ez a város a mai Törökország nyugati
partján feküdt, Patmosz pedig
ettől délnyugatra az Égei-tenger
egyik kis sziklás szigete volt. Ott
Isten különös módon, látomások
útján adta tudtára az apostolnak,
mi történik majd a történelem
végén, a Krisztus második
eljövetelét közvetlenül megelőző
időben.” – olvashatjuk a beveze-
tőben.

„ Könyve rejtjeles lelkigondo-
zás, amivel a hitük miatt üldözött
keresztyéneket akarta vigasztalni
és bátorítani.” A keresztyének
akkor „ törvénytisztelő polgárok
voltak, de Jézust tartották Úrnak,
és az élő Isten helyett senkit nem
voltak hajlandóak imádni. Emiatt
sokakat kivégeztek… Így a leg-
több keresztyén családban volt
már halott, és minden keresztyén
számíthatott arra, hogy esetleg ő
is vértanúhalált hal. Ezért kellett vigasztalni a
gyászolókat, és bátorítani minden hívőt, hogy meg ne
tagadják Jézust, hanem legyenek hűségesek hozzá!”
Nagyon aktuális a Bibliának ez a könyve! A világ hí-

rei elszomorítanak, megrettentenek bennünket, és na-
gyon kevés a vigasztaló szó ebben a kakofóniában,
hangzavarban. De nekünk, keresztyén embereknek kül-
detésünk van! Ahogy gyerekórán tanítom a gyerekek-
nek: „ kicsiny kis fényünkkel világítanunk kell”, bár tu-
dom, hogy ez egyre nehezebb… Egyre nehezebb, mert a
mi torkunkat is fojtogatják a kérdések: mi lesz, ha ennyi
menekült jön be országunkba; mi lesz, ha befogadjuk
vagy ha nem fogadjuk be őket; kinek higgyünk? Vajon
nálunk is robbantanak majd? Tényleg minden terrorista
a migránsok közül kerül ki?

Fontos, nagyon fontos tudnunk a helyes, Isten sze-
rinti válaszokat: hogy ne csak pislákoljunk ebben a vi-
lágban, ne csak bambán kövessük a tömeget, hanem
tudjunk utat mutatva fényesen, messzire látszóan ra-
gyogni, világítani, másokat erősíteni!
Ne feledjük: amikor János apostollal leíratta a Szent-

lélek a Jelenések könyvét, akkor szinte „ minden hívő
keresztyén folyamatos életveszélyben élt.” Ezért volt
fontos felragyogtatni akkor is és most is „ Jézus Krisztus
egyedülálló nagyságát, a világ urai, sőt a Sátán feletti
hatalmát.” Az akkori keresztyének viszont még értették

a jelképes beszédet: nekünk
sajnos már ezek nem teljesen
világosak. Emiatt a Jelenések
könyvének többféle magyarázata
is létezik: el kell hát fogadnunk,
hogy most még „ tükör által ho-
mályosan látunk” (1Kor 13,1 2).
Ám ez nem jelenti azt, hogy

nem kell igyekeznünk megérteni,
mit is üzen Isten, az akkori ke-
resztyénüldözés korában íródott
sorokon keresztül nekünk, mai
keresztyéneknek. Fontos, hogy ne
legyünk megfélemlíthetők, ha-
nem tudjuk és bármilyen körül-
mények között is biztosak le-
gyünk abban, hogy Mennyei
Édesatyánk a történelem ura, s az
Ő kezében mindig biztonságban
lehetünk.
A Jelenések könyvének ma-

gyarázatát olvasva megtudhatjuk,
ki is az az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda: „ Ő a
Messiás, Jézus Krisztus”. Jézus, az Isten Báránya is,
akinek itt hét szarva és hét szeme van (a hetes itt a tel-
jesség szinonimája). „ A hét szarv az Ő isteni teljhatal-
mát jelenti”, a hét szem pedig „ az Isten hét lelke, arra
utal, hogy a Szentlélek teljességével bír Jézus Krisztus”.
A Bárány Jézus az, aki átveheti „ a hét pecséttel le-

zárt könyvtekercset, ami Isten akaratát, a világtörténel-
met, Istennek az ember megmentésére készített tervét
tartalmazza.”
Kálmán bácsi magyarázatából szinte mai világunkra

ismerünk: mert „ az ötödik és hatodik trombitaszó után
azonban már szellemi támadás következik… Hamis
ideológiák, hazug propaganda kap tágas teret, és az em-
berek azt gondolják, hogy az normális, ami abnormá-

Könyvajánló
Cseri Kálmán

Ami történni fog
A Jelenések könyvének mai üzenete
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A ReFormák Alapítvány a 2015. szeptemberi bejegyzése óta intenzíven dol-
gozik a gyülekezet gyarapodásának elősegítése érdekében.

Egyik fő célkitűzésünk az egyházközség működésének támogatása, a nagy-
kátai, tápióbicskei és tápiószentmártoni református hitélet erősítése.

A gyülekezetrészek segítése, a közösség épületeinek, templomainak felújítá-
sa és bővítése mellett kiemelt feladatunk a közösségi kulturális, vallási hagyo-
mányok, értékek ápolása, művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének, to-
vábbadásának támogatása.

Küldetésünk a hátrányos helyzetű gyermekek egyházi – elsősorban reformá-
tus – intézményekben történő taníttatásának, valamint a hátrányos helyzetű, le-
szakadó társadalmi csoportok, a fogyatékkal élő személyek esélyegyenlőségé-
nek támogatása.

Mindezeken túl alapítványunk célja a természetes és az épített környezet fejlesztése, ápolása, értékeinek meg-
óvása, ami leginkább az egyházi épületek (templomok, gyülekezeti termek) és a hozzájuk kapcsolódó közösségi te-
rek, parkok gondozásában, fejlesztésében ölt testet.

A látványos munka, a fejlesztések, beruházások még váratnak magukra, hiszen jelenleg a tervezési és a forrás-
gyűjtési szakaszban járunk. Tervek, feladatok akadnak bőven, hiszen megújításra vár a nagykátai és a tápióbicskei
templom fűtése, a tápiószentmártoni templom kertje. Járdát, parkolókat kellene építeni. Emellett közösségi progra-
mokat, előadásokat szervezni.

Mindehhez azonban megfelelő anyagi forrásra van szükség, ezért felhívással fordulunk mindazokhoz, akik egyet-
értenek céljainkkal, hogy anyagilag is támogassák civil szervezetünket. A legkisebb adományt is hálás szívvel kö-
szönjük, és minden forint a gyülekezetek javát szolgálja, hiszen a kuratórium valamennyi tagja társadalmi munkában
végzi tevékenységét.

Támogathat minket banki átutalással az OTP Banknál vezetett 11742063-20016870 számlaszámra, vagy adomá-
nyát eljuttathatja hozzánk postai sárga csekken, melyek a templomban találhatóak.

Az alapítványról további információk a www.alapitvany. reformak. hu internetcímen olvashatók. Hálás szívvel kö-
szönjük segítségét.

Szabó Krisztián
a ReFormák Alapítvány kuratóriumi elnöke

lis.” A magyarázat mellett viszont figyelmeztetést is
kapunk: „ … egyszer véget ér az az idő, amin belül még
van lehetősége az embernek visszatérnie Istenhez. Egy-
szer ez az idő befejeződik.”

A könyv fejezeteinek elején mindig bibliai részlet ta-
lálható, s utána jön a magyarázat. Fontos imádkozva, jól
értelmezni azt, amit Isten nekünk, embereknek megvilá-
gított ebben a könyvben Kálmán bácsi által: hogy ki is
az a sárkány, az Antikrisztus és a hamis próféta; vajon ki
lehet a fenevadon ülő asszony; és mit is jelent a harag
hét pohara? De ahogy a szerző is írja: „ legyen alázatunk
beismerni, hogy nem mindent értünk. … Ami viszont az
üdvösségünkhöz szükséges, azt Isten világosan kijelen-
tette.”

Te vajon, kedves Olvasó, tudod-e, hogy mi szükséges
az üdvösségedhez? A Jelenések könyvét olvasva meg-
tudhatod, miért is olyan fontos erre válaszolnod, mert bi-
zony nem mindegy, hogy az élet könyvében a te neved is
benne van-e.

Én szívből kívánom neked, hogy ebben a zavaros,
kusza világunkban halld meg a „ hazahívó szót, a megté-
résre hívó evangéliumot” – te pedig, aki már megértet-
ted, add az örömhírt tovább másoknak is! Kívánom,
hogy minél többen értsük és érezzük azt, hogy „ Isten
bölcsessége és szeretete őrködik felettünk”, hiszen csak-
is az van biztonságban, „ aki Őbenne bízik, aki egészen
Őreá bízza magát.”

„ A körülöttünk zajló, kétségbeejtő eseményeket pedig
szemléljük úgy, mint akik tudjuk, hogy Isten nemcsak tud
ezekről, hanem Ő irányítja végső soron az eseménye-
ket.” És bár „ lehet, hogy sok minden kiszámíthatatlan,
sok ellenség leselkedik rám kívülről, belülről, de Jézus
az, aki poklon, síron egyedüli győztes, és én az Ő győztes
csapatába tartozom.” Mondd ki ebben a félelemmel, ri-
asztó hírekkel teli világban újra és újra: „ az Ő győztes
csapatába tartozom!”

Nagyné Szatmáry Beáta
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Missziói Református Egyházközség. Felelős kiadó: Makay László András lelkipásztor. A szerkesztőbizottság tagjai: Sán-

dor Gábor, dr. Gál Jánosné, Nagyné Szatmáry Beáta, Szabó Ivett, Szabó Krisztián. Korrektor: Kőszeghy Katal in. A szer-

kesztőség 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 ingyenes, de a kiadását szolgáló adományokat köszönettel fo-

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

Heti rendszeres alkalmak:

Csütörtök Bárka Nyugdíjasklub 10.00-11 .30 óráig
Imakör 17.30-1 8.00 óráig
Bibliaóra 18.00-19.00 óráig

Vasárnap Énektanítás Nagykátán 9.30 óra
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:

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.

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
csütörtökönként 10.00-11.30-ig

a nagykátai református templom
gyülekezeti termében.

Dr. Gál Jánosné klubvezető


