
A Szentírás gyakran említi az imádsággal együtt a
böjtöt. Vannak, akik ma úgymond divatból böjtölnek, és
az ilyen böjt értelme is teljesen más. Bár kevés szó és
még kevesebb prédikáció szól erről, a böjt – helyesen
alkalmazva – lelki szemeink éleslátásához vezet, és Is-
tennel való kapcsolatunk válhat általa szorosabbá. „ Kö-
zeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok.” írja
Jakab apostol levelében (Jak 4,8), és ennek eszköze le-
het maga a böjt. De mi a böjt? Mi a helyes böjt?

„ Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint
a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az
emberek böjtölésüket. Bizony mondom nektek: megkap-
ták jutalmukat. Te pedig, ha böjtölsz, kend meg a feje-
det, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az
emberek lássák, hanem Atyád, aki rejtve van; a te Atyád
pedig, aki látja, ami titokban történik, megjutalmaz té-
ged.” (Mt 6,1 6-1 8)

A böjtöt nem kell láttatni, kifelé mutatni. Azzal.
hogy mások „elismerését” és méltatását kiváltja az ilyen
böjt, ezzel egyben a jutalmát is elveszi. Az ilyen böjt
öncélú és nem szolgál mást, mint a szemlélődők félre-
vezetését. De ne így legyen azok között, akik az Úr taní-
tása szerint böjtölnek, nem mint
előírás, hanem mint lehetőséggel
élve vele. Kifelé ebből ne mu-
tassunk semmit! Annak közön-
sége ne az emberek legyenek,
hanem mennybéli Atyánk.

Milyen az a böjt, ami az Úr-
nak tetszik? Az ószövetségi sza-
kaszt az újszövetség felől értel-
mezve joggal mondhatjuk, hogy
az a helyes böjt, amikor Isten
gyermeke a helyes és igaz úton
jár. Ennek persze lehet eszköze
az önmegtagadással járó lemon-
dás valamiről annak érdekében,
hogy jobban odafigyeljük Isten-
re.

„ Nekem az olyan böjt tetszik,
amikor leoldod a jogtalanul föl-

rakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon
bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jár-
mot!” (Ézs 58,6)

Fontos azonban leírni állandóan teljesítményközpon-
tú gondolkodásunk miatt, hogy nem azért böjtölünk,
hogy ezzel Isten tetszését és kegyelmes elfogadását el-
nyerjük. Hisszük és tudjuk, hogy értünk Krisztus meg-
halt a kereszten, hogy bűneinkből megszabadítson, ami-
kor böjtölünk, ennek mélységéből szeretnénk többet
megérteni, ahogyan az Efézusi levél harmadik fejezeté-
ben is olvashatjuk: „ …adja meg nektek dicsőségének
gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék
bennetek a belső ember az ő Lelke által; hogy Krisztus
lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyöke-
rezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden
szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság
és mélység; és így megismerjétek Krisztus minden isme-
retet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó
teljességére jussatok.”

Ebben segítsen minket Isten böjti időszakban is!

Burján Tamás

Mert a bűn zsoldja a halál,

Isten kegyelmi ajándéka

pedig az örök élet Krisztus

Jézusban, a mi Urunkban.

(Róm 6,23)
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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.

Felelős tervezés, tisztességes gazdálkodás, részletes
elszámolás. Ha ez a három feltétel teljesül, akkor mond-
hatjuk, hogy jó gazda módjára bántunk a ránk bízott
anyagiakkal.
Sokakban még él az a téves kép, hogy a gyülekezet

anyagi javai, gazdálkodása, pénzköltése valami miszti-
kus, tőlük távol álló ügy, amihez sok közük nincs. Jön a
pénz, aztán megy a pénz. És sokan azzal sincsenek tisz-
tában, hogy gyülekezetünk működéséhez szükséges
minden forintot nekünk kell összeadnunk. Nincs jóságos
állam, aki fizeti a rezsit, nincs gondoskodó feljebbvaló-
ság, aki kipótolja a hiányzó részt. Kivételt képez ez alól
a hittanoktatásban részt vevők javadalma, mivel ennek
jelentős részét központi forrásból megkapja minden
gyülekezet, továbbá – mivel missziói egyházközség va-
gyunk – a lelkész javadalmához is kapunk csekély ki-
egészítést. De összességében amit mi, gyülekezeti kö-
zösség leteszünk az asztalra, abból gazdálkodhatunk.
Éppen úgy, mint ahogyan otthon nem fizeti ki helyet-
tünk senki a villanyszámlát, vagy a gázdíjat, ugyanúgy a
templomban is akkor van meleg, ha a fűtés díját össze-
adjuk, akkor tudjuk felújítani a templomudvart, ha oda-
tesszük a rávalót. Nagyon fontos, hogy ezt mindannyian
tudatosítsuk magunkban. Közérthető hasonlattal olyan
ez, mint a sütivasárnap: akkor van sütemény, ha hozunk.
Istennek hála, egyre több testvérünk látja ezt, leg-

alábbis a 2016-os esztendő záró számadása erről tesz ta-
núságot. A száraz számhalmaz helyett csak néhány fon-
tos adat álljon itt, hogy mindannyian képet kapjunk, ho-
gyan működött gyülekezetünk az elmúlt esztendőben.
Nagyságrendileg mintegy 6 millió forintos költ-

ségvetésből gazdálkodhatott közösségünk a 2016. esz-

tendőben. A pontos számokat tekintve 6.1 44.1 63 forint
volt a bevételünk és 5.592.470 forint a kiadásunk. Ezek
a számok azt mutatják, hogy jól gazdálkodtunk a bevé-
teleinkkel, hiszen azok fedezték a kiadásokat, még némi
tartalékunk is maradt.
Bevételünkből a legnagyobb részt – közel 4 millió

forintot – a gyülekezet tagjainak hozzájárulása tette ki.
Az egyházfenntartói járulék, a perselypénz, az adomá-
nyok és az év végi áldozati borítékos adományozás a
teljes bevétel kétharmadát biztosította. Ezt ez úton is
köszönjük, hiszen enélkül nem maradhatott volna talpon
a gyülekezet. A fennmaradó összeg a hittanoktatásra ka-
pott óradíjból, az ingatlanjáradékból és egyéb kisebb
összegű bevételekből adódott.
A kiadások legnagyobb részét, több mint felét a

személyi juttatások tették ki. Ide tartoznak a lelkész és a
hittanoktatásban részt vevő személyek javadalmai, va-
lamint az azok után fizetendő járulékok, adók.
Kiadásaink fennmaradó része a mindennapi működés

költségeiből – víz-, villany-, gázdíj , bank- és postakölt-
ség, stb. –, valamint a templom és a parókia karbantar-
tására fordított összegekből keletkezett.
Összességében elmondhatjuk, hogy felelősen és jól

gazdálkodott a presbitérium a gyülekezet anyagi javai-
val, a meglévő megtakarítás pedig jó alapot biztosít a
2017-es esztendőre. Az idei évre a kiadások növekedé-
sével számoltunk, hiszen a lelkészváltás miatt szüksé-
gessé válik majd a parókia festése, kisebb felújítása,
hogy az új lelkész és családja számára is hosszú évekig
kényelmes, biztonságos otthont adjon, valamint idősze-
rűvé vált a templomi ajtók, ablakok mázolása, felújítása
is. Bízunk benne, hogy Isten segítségével és közös aka-
rattal ezekre is meg tudjuk teremteni a fedezetet.
A presbitérium ez úton is megköszöni a gyülekezet

minden tagjának közös anyagi terheink áldozatos hor-
dozását, és külön köszönet illeti meg Magossné Danyi
Szilviát, aki kimagasló gondossággal és precizitással
vezeti gyülekezetük könyvelését.
Reményeink szerint az idei évben is stabil, kiegyen-

súlyozott gazdálkodással, megfelelő anyagi biztonság-
ban működhet a gyülekezet. Ehhez kérjük mindenki
imádságát és támogatását.

Szabó Krisztián
presbiter
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LLeellkkéésszzvváállttááss aa ggyyüülleekkeezzeett éélléénn

Egyházközségünk missziói egyházközség. A lelké-
szek szolgálatáról és jogállásáról szóló 2013. évi I. tör-
vény értelmében a missziói egyházközségben szolgáló
lelkészt az egyházközségbe a püspök a presbitériummal
egyeztetve nevezi ki.
A lelkészváltás előkészítő folyamata megindult, ami-

kor gyülekezetünk lelkésze távozási szándékát bejelen-
tette esperes úrnak és püspök úrnak. Mivel missziói
egyházközségként jóval korlátozottabb a beleszólásunk
az új lelkész kiválasztásába, ezért is különösen fontos,
hogy rendszeresen imáinkban hordozzuk a lelkészváltás
folyamatát.
A Szentírás iránymutatást ad a gyülekezeti lelkész

személyére vonatkozóan. Mielőtt ezt áttekintjük, fontos
megjegyezni, hogy amikor az újszövetség pásztorokról
és tanítókról, presbiterekről, püspökökről ír, akkor
ugyanarról a gyülekezeti feladatról, szolgálatról beszél.
Ma e három elkülönül. A Krisztus utáni első században
viszont, amikor a Szentírás íródott, ugyanannak a fel-
adatnak három megnevezéséről van szó, ami a feladat
három főbb aspektusát hangsúlyozza.
A lelkész feladata az, hogy gyülekezetének afféle

„lelki edzője” legyen. Nem arra hívja őt Isten, hogy ő
csináljon mindent a gyülekezetben, hanem arra, hogy
gyülekezetének lelki vezetőjeként felkészítse és vezesse
a szolgálatot végző testvérek csapatát.

És ő „ adott” némelyeket apostolokul, másokat prófé-
tákul, ismét másokat evangélistákul vagy pásztorokul és
tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzé-
sére, Krisztus testének építésére. (1Tim 4, 11)
A lelkész fizetést érdemel munkájáért, mégpedig

olyan fizetést, ami kifejezi a gyülekezet tagjainak szere-
tetét, megbecsülését és azt, hogy szolgálatát nagyon
fontosnak tartják.

A vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsü-
lést érdemelnek: elsősorban azok, akik az igehirdetés-
ben és a tanításban fáradoznak. Mert azt mondja az
Írás: „ Nyomtató ökörnek ne kösd be a száját”, és „Mél-
tó a munkás a maga bérére”. (1Tim 5, 17-18)
Isten igéje egyértelműen rendelkezik arról is, ki lehet

lelkipásztor. Amikor tehát egy gyülekezet presbitériuma
a lehetséges jelöltekkel beszélget, kötelessége, hogy
meggyőződjön arról, hogy az illető megfelel a Szentírás
kritériumainak. Ezeket két pásztori levélben is hosszabb
szakasz taglalja:

Igaz beszéd ez: ha valaki püspökségre törekszik, szép
feladatra vágyik. Szükséges tehát, hogy a püspök legyen
feddhetetlen, egyfeleségű férfi; megfontolt, józan, tisz-
tességes, vendégszerető, tanításra alkalmas; nem része-
ges, nem erőszakos, hanem megértő, a viszálykodást ke-

rülő, nem pénzsóvár; olyan, aki a maga háza népét jól
vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztes-
ségben neveli. Mert ha valaki a maga háza népét nem
tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni Isten egyházá-
ra? Ne újonnan megtért ember legyen, nehogy felfuval-
kodva az ördöggel azonos ítélet alá essék. Szükséges,
hogy a kívülállóknak is jó véleményük legyen róla, ne-
hogy gyalázatba és az ördög csapdájába essék. (1Tim
3, 1-7)

. . . feddhetetlen, egyfeleségű férfi, akinek gyermekei
hívők, nem vádolhatók kicsapongással, és nem engedet-
lenek. A püspök ugyanis mint Isten sáfára legyen fedd-
hetetlen, nem önkényeskedő, nem indulatos, nem része-
ges, nem kötekedő és nem haszonleső, hanem vendég-
szerető, a jóra hajlandó, józan, igazságos, kegyes, ön-
megtartóztató, aki ragaszkodik a tanítással megegyező
igaz beszédhez, hogy az egészséges tanítással tudjon
bátorítani, és meg tudja győzni az ellenszegülőket. (Tit
1 ,6-9)
Végül fontos, hogy milyen lesz a leendő lelkészünk

hozzáállása a szolgálathoz, a gyülekezetünk tagjaihoz.
A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a

presbitertárs és Krisztus szenvedéseinek tanúja, vala-
mint eljövendő dicsőségének is részese: legeltessétek Is-
ten közöttetek levő nyáját, ne kényszerből, hanem ön-
ként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy,
mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint
akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a fő-
pásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorú-
ját. Ugyanúgy, ti, ifjabbak, engedelmeskedjetek az idő-
sebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek
alázatosak, mert Isten a gőgösöknek ellenáll, az aláza-
tosaknak pedig kegyelmet ad. (1Pt 5, 1-5)

Összállította:
Kádár László
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Négy esztendeje, 2013. február 17-én a nagykátai re-
formátus templomban hagyományteremtő céllal ünnepi
istentiszteletet tartottunk, melyen akkor négy házaspár
újította és erősítette meg évekkel, évtizedekkel koráb-
ban kimondott házassági fogadalmát.
Most, négy év után – a házasság hete keretén belül –

újra lehetőség nyílt erre. Ez alkalommal két házaspár,
dr. Héj ja Imre és Héj jáné Angeli Vivien, valamint Mol-
nár Zoltán és Molnárné dr. Pásztor Gréta erősítette meg
fogadalmát Isten és a gyülekezet előtt. Ebből az alka-
lomból beszélgettem a párokkal.

Miért akarja egy házaspár sok év házasság után újra

elmondani a másiknak, hogy szeretlek, jóban-rossz-

ban együtt, és holtodiglan-holtomiglan...?

Imre és Vivien: Mert szeretjük egymást, és mások előtt
is ki akartuk mondani – ahogy egykor a házasságköté-
sünk alkalmával – nemcsak a döntésünket, hogy téged
választottalak, hanem azt, hogy lehet és kell is vállalni
mindenki előtt újból, hogy örülök annak, hogy te vagy
az én házastársam, boldog vagyok azért, hogy te és én
már a házasságkötésünk óta egyek vagyunk, és hogy kö-
zös az életünk addig, amíg Isten el nem választ minket.
Zoltán és Gréta: Sok év házasság után megerősödött
mindkettőnkben az elhatározás, hogy a másikkal szeret-
nénk folytatni a házasságunkat. Ezt a döntést fel is vál-
laltuk Isten és a gyülekezet előtt. Ez a gesztus a másik
fél számára egy pozitív üzenetet is hordoz: még mindig
úgy gondolom, hogy veled szeretném leélni az életem.

Mennyiben más tartalmilag, érzelmileg kimondani

most azt, hogy veled tűrök, veled szenvedek, hűséges

segítőtársad leszek?

Imre és Vivien: A házasságban eltöltött évek alatt a há-
zastársak kapnak és adnak is egymásnak hideget, mele-
get. Mi is megtapasztaltunk sok mindent, így például azt
is, milyen háttérbe vonulni azért, hogy a másik jobban
érvényesülhessen. Megéltük azt, hogy milyen eltűrni a
másik kedvezőtlen tulajdonságait, amelyek a kapcsola-
tunk elején talán még nem is zavartak. És mégis, a sok
nehézség ellenére, szeretjük egymást, és együtt, egymás
kezét fogva járjuk azt a bizonyos keskeny utat. Ezért volt
más kimondani most az eskü szövegét újból, hiszen most
már tudjuk is tapasztalatból, hogy mire mondunk egy
megerősített igent, mire kérünk újból áldást Isten színe
előtt.
Zoltán és Gréta: Nagyon más, mivel az első eskü idő-
pontjában még nem ismertük egymást (a másikat és ön-
magukat sem) eléggé. Az élettapasztalataink sem olya-
nok, mint most, 11 évnyi házasság és nehéz élethelyzetek

után. Az eskümegújításkor már tudjuk, hogy ki az, akivel
tovább akarjuk folytatni az életünket. Ismerjük egymás
gyengeségeit, erősségeit. Tudjuk, hogy miben segíthet-
jük egymást, vagy hogy hogyan kezeljük nehéz pillana-
tainkat. Mindketten tudjuk, hogyan szeressük a másikat.

Miben érzik annak a súlyát, hogy ismét Isten és a

gyülekezet előtt, eskü alatt vállalták egymást, és az

ezzel járó örömet, felelősséget?

Imre és Vivien: A Biblia úgy kezdődik, hogy Isten meg-
teremti a világot, és nem akármilyen módon, mert az
Atyaisten a szavai által teremtette a semmiből a világ-
mindenséget. Isten azt mondta: „ Legyen!” és lett mind-
az – csak akkor még bűnmentesen – ami a mai napig
körülvesz minket.
A kimondott szónak rendkívül nagy ereje és súlya van.
Ezért, ha tanúk előtt eskü alatt vallunk valamit, annak
komoly jelentősége van. Így volt ez az eskütételünkkel is,
mindenki előtt örömmel és felelősséggel vállaltuk egy-
mást.
Zoltán és Gréta: Részünkről ez nem csupán kettőnk szö-
vetségének a megújítása, hanem az Istennel alkotott
hármas kötelékünk megerősítése is egyben.

EEll jjeeggyyeezzlleekk mmaaggaammnnaakk!!



12 éve kerültünk ide Nagykátára, s azóta renge-
teg nagyszerű élményben volt részünk köztetek,
Nektek is köszönhetően. Ezekre mindig jó lesz
emlékezni. Így is fogunk tenni.
2017 nyarán elköltözünk Nagykátáról, és éle-

tünket máshol folytatjuk. Egerben lesz az ottho-
nunk, én pedig a hevesi Eötvös József Református
Oktatási Központ lelkésze leszek.
Úgy gondoljuk, hogy nekünk és a gyülekezet-

nek is jót tesz majd a váltás, hogy – reményeink
szerint – az új lelkész lendülete, friss látása és sze-
retete sokat adhat majd Nektek. Igyekszünk min-
dent megtenni azért, hogy olyan lelkipásztor kerül-
hessen ide, aki megbecsüli ezt a közösséget, és na-
gyon fog szeretni Titeket is. Megérdemlitek.
Köszönöm, hogy szeretettel voltatok felém és

egész családom felé, sokféle módon támogattatok
bennünket itteni életünk, szolgálatunk során. Ezt
sosem fogjuk elfelejteni. Sokszor példát adtatok
nekem hitből, szeretetből, így kipótoltátok hiá-
nyosságaimat. Köszönök minden kedves szót, jó-
ízű nevetést, türelmet, segítséget, imádságot, bizal-
mas beszélgetést, meglepő felfedezést.
Még nyár végéig együtt leszünk, addig is

igyekszem olyan lelkészetek lenni, akire jó szívvel
gondolhattok vissza. Kiváltság a ti lelkészeteknek
lenni, ezt tudnotok kell.

Makay László
lelkész
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Hogyan érvelnének a mai fiataloknak a házasság in-

tézménye mellett, illetve miért tartják szükségszerű-

nek, hogy Isten törvényei alapján működjenek ezek

a kapcsolatok?

Imre és Vivien: A kérdésfeltevésben már benne is van a
válasz, mert Isten így rendelte el: két ember – férfi és nő
– kapcsolatát a házasságban áldja meg igazán az Úr.
Sajnos a mai világ sok mindenben kínál az embereknek
félmegoldásokat. Így van ez a házasságon kívüli, tehát
élettársi kapcsolatokkal is, könnyen lehet felelősség nél-
kül bennük élni. De valójában mivel hiányzik az eskü
alatt kimondott igen a másik fél számára, egy gyengített
kapcsolatban fognak mindaddig élni, amíg meg nem há-
zasodnak. A családok voltak és lesznek is mindig társa-
dalmunk építőkövei, a család alapja pedig nem más,
mint az Isten színe előtt megkötött és megáldott házas-
ság. Társadalmilag ezért fontos házasságban élni.

A fiataloknak pedig hogy lehetne a házasság intézménye
mellett érvelni? Sokkal jobb, ha itt inkább Isten szava
áll az miénk helyett: „ Jobban boldogul kettő, mint egy:
fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek,
föl tudják segíteni egymást … Ha az egyiket megtámad-
ják, ketten állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el
egyhamar.” (Préd 9, 10, 12)
Zoltán és Gréta: Isten az embereknek a legjobbat akar-
ja, ezért alkotta meg a házasságot, mint a mai napig is a
legmegfelelőbb együttélési formát. Mint mindenben, el
lehet térni Isten előírásaitól a házasság kapcsán is, de
ez nem szokott boldog életet eredményezni.

A gyülekezet minden tagja nevében Isten gazdag ál-
dását kérem közös életük további éveire.

dr. Gál Jánosné

KKeeddvveess GGyyüülleekkeezzeett!!
Reményik Sándor

A kereszt fogantatása

A Szentlélek nagy fergeteg-köpenyben
A Libanonra szál lott.

A Libanon csúcsán egy cédrus ál lott.
Törzse obel iszk, feje korona.

A Szentlélek ráharsogott: Te fa!
Máriától, a Szűztől most jövök,
Csirázik immár az Isten fia,

És áldott ő az asszonyok között.
Most rajtad a sor: im, vihar-kezemmel
Megáldalak: légy terhes a kereszttel !
Légy te is áldott minden fák között,
Érezd, hogy nő benned a feszület,

Éveid: a Megváltó évei,
Míg utatok egykor összevezet.

Rajtad csorogjon végig Krisztus vére,
Kidöntve majd magányod vadonából

Ál l ítsanak a világ közepébe.
Ott ál l j majd minden árva faluvégen,

Ott függj a cel lák kietlen falán,
Ős-fádnak ezer apró másaképen.
Forgácsolódj szét mil l ió darabra,
A Szabadító tekintsen le rólad
Mil l ió megbil incselt életrabra,

A Szentlélek nagy fergeteg-köpenyben
Tovazúgott a Libanon felett,
Zúgásában ezer fa reszketett,

Ordító erdőn ment harsogva át,
Csak egy fa értette meg a szavát, -

Lehajlott óriási koronája:
Kereszt-sorsának megadta magát.
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A könyv írója OlafHallesby (1 879–1961 ), a norvég
evangélikus egyház kiemelkedő teológusa, aki ebben a
könyvben nagy tapintattal és szeretettel szólítja meg ol-
vasóit, különös tekintettel a kételkedőkre és a tanácstala-
nokra.

Az író egyszerűen, világosan mondja el hitre jutását
és gyakorlati útmutatót ad az igazi keresztyén élethez.
„Ha számot kellene adnom miért lettem hívő keresz-

tyén, ezt röviden, legegyszerűbben és legvilágosabban
így fejezném ki: azért, hogy ember legyek.” (Hallesby)

Az ember az egyetlen élőlény, amelynek a fejlődése
nem mehet végbe saját tudata és akarata nélkül. Az em-
bert Isten kettős természetűnek teremtette: a föld porából
formált neki testet és leheletéből le-
helt belé szellemet (1Móz 2,7), hogy
a földhöz is és a mennyhez is tartoz-
zék. A földön uralkodjék, a menny-
nek engedelmeskedjék; hogy Isten
természetét hordozza az anyagi vi-
lágban és a szellemi világ akaratának
végrehajtója legyen a földön. Az em-
ber sem nem anyag, sem nem szel-
lem, hanem kettős természetet
(anyagi és szellemi) hordozó élő lé-
lek, azaz személyiség. Az ember testi
érzékei és tagjai útján a testi világban
tájékozódik és tevékenykedik; szelle-
mi érzékei és tagjai, azaz lelkiisme-
retén és az imádságon keresztül a
szellemi világból kap értesüléseket és
abban tesz vallást hálájáról vagy há-
látlanságáról. Az ember vagy csator-
na ég és föld között, amelyen áldás
ömlik alá, vagy ennek az áldásnak a
feltartója, átok, ki a földet megrontja. Az ember felelős
azért, hogy mit cselekszik a földön. Istenhez épp az teszi
hasonlóvá, hogy felelős. Ezért kerül ítéletre. A felelősség
tudata teszi az embert személyiséggé. A tudat a lélekben
van. A tudatot másként szívnek is nevezzük. Ez a
felelősség vagy a legnagyobb boldogságnak, vagy a leg-
nagyobb boldogtalanságnak a forrása. Az ember akkor
boldog, ha szíve tiszta tükrében Isten képét látja. A tudat
– azaz a lelki szív – ha tiszta, olyan, mint egy tükör, s
ebben a tükörben Isten képe látszik. Ez azt jeleni, hogy
az ember tud Istenről, ki őt a maga hasonlatosságára
teremtette. Emiatt gyönyörködött az Isten az emberben
jobban, mint a többi teremtményében.

„ Az emberek keresték az élet értelmét és időnként
előállt egy ember, aki állította, hogy megtalálta. El-
mondta a többieknek, s ha elhitték neki összeálltak és
vallást alapítottak. Így ment ez évszázadokon és évezre-
deken át, egyik vallás váltotta a másikat. Ekkor jött Jé-
zus. Ő megmutatta nekünk mit jelent embernek lenni.
Amikor Jézus eljött akkor ismertük fel először itt a föl-
dön, hogy mi az igazi ember. Ő Ember Fiának nevezte
magát.”

Hallesby rámutat egy mozzanatra Jézus életéből: A
galileai nagy ébredés idején történt. Összesereglett a
nép, Jézus elgondolkozva áll és nézi őket: „Vajon meg-
értettek ők engem?” Hozzájuk fordul és odakiáltja ne-

kik: „Ha valaki közületek le nem
mond minden vagyonáról, nem lehet
az én tanítványom” (Lk 14,33).
Valaki, aki így beszél a néppel, az

nem várja, hogy másokat magához
vonjon, csak olyanokat, akik lelkiis-
meretükben szavairól és életéről
meggyőződtek, és ezért belsőleg el-
kötelezve érzik magukat, hogy kö-
vessék Őt bármi áron.
Jézus soha nem tapogatódzott,

hogy megtalálja az élet értelmét.
Minden tévedés nélkül egészen ma-
gától értetődően élte azt.
A legjellemzőbb Jézusnál az Atyával

való bizalmas és szüntelen együttélés
volt. Ő maga tudta, hogy ez képezi
élete titkát; ragyogó tisztaságának,
csendes boldogságának és emberfe-
letti erejének titkát. Egész élete Is-
tenben gyökerezett, az Ő akaratát

cselekedte. A földön járt, de a mennyben élt. Egy alka-
lommal közölte, hogy semmit sem cselekedett, mielőtt
ne „látta” volna az Atyát cselekedni. Soha egy szót sem
szólt, mielőtt azt az Atyától ne „hallotta” volna.

Jézus így szólt egyszer: „Aki az igazságból van, hall-
gat az én szómra”. Hallesby tudta már, hogy Jézusnak
igaza volt. Aki találkozik vele és nem hajol meg előtte
az csaló és önámító. Ekkor azt látta, hogy hívő keresz-
tyénné kell válnia, ha nem akarja legszentebb meggyő-
ződését megcsalni. Mikor meghozta a döntést, hogy Jé-
zus követője lesz, minden félelem és kétkedés eltűnt az
életéből. Derűs nyugalom és boldog bizonyosság töltötte
be lelkét nemcsak néhány pillanatra, hanem maradandó-

Könyvajánló
OlafHallesby

Hogyan lettem

hívőkeresztyén
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Ebben a hónapban ismét egy fiatal gyülekezeti tag-
gal, Jakab Ádámmal készíthettem interjút, aki igazán
sokat tesz annak érdekében, hogy Istenhez közelebb
„csalja” a fiatalokat és időseket egyaránt.
Néhány évvel ezelőtt mi találkoztunk az egyik Élet

Szava táborban Tóalmáson. Mesélj kicsit az ottani mun-
káról! Mióta szolgálsz ott? Milyen önkéntes munkalehe-
tőségek vannak? Most hogy mennek a dolgok, min vál-
toztatnál?
Hivatalosan 2016 áprilisa óta vagyok a WOL Élet

Szava munkatársa, de ez a „ kapcsolat” már sokkal ko-
rábban elkezdődött. Önkéntesként 2010-ben vettem elő-
ször részt a táborban. Előtte már sokszor táboroztam itt,
de abban az évben szerettem volna többet tenni, és tud-
tam, hogy mindig szükség van segítségre. Utána rend-
szeresen visszajártam önkénteskedni. Érettségi és egy év
Szegeden eltöltött „ egyetemistáskodás” után, 2013
őszén kezdtem el a Bibliaiskolát, ami két évig tartott.
2015 szeptemberében lettem gyakornok, abban a tanév-
ben különböző gyülekezeti szolgálatokért feleltem, és
emellett táborvezető-helyettesként segítettem Kádár
Laci munkáját a tábori felkészülésben és a táborban.
Tavaly október óta szolgálok a tábori szolgálatok ko-

ordinátoraként, és abban a kiváltságban lehet részem,
hogy egy nagyon lelkes, kreatív és fiatal csapattal együtt
vezethetem az idei tábori felkészülést. Nagyon hálásak
vagyunk Istennek az elmúlt két nyárért, mindkétszer telt-
házunk volt, a táborozók létszáma az ezer főt is megha-
ladta. Éppen ezért idén nyáron egy plusz hetet is hozzá-
adunk a táborhoz, így most már nem 7, hanem 8 tábori
hetünk lesz egészen június végétől augusztus közepéig. A
jelentkezés márciusban indul a www.esztabor. hu olda-
lon. Táborozók mellett természetesen rengeteg önkéntes-
re is számítunk, olyan emberekre, akik a nyári szünetük
vagy szabadságuk egy részében szívesen szolgálnák Is-
tent, és így segítenék a mi munkánkat is. Az alsó korha-
tár 16 év, felső korhatár nincs. A legkülönbözőbb terüle-

teken van szükségünk önkéntesekre pl. : konyhai vagy ét-
kezői segítő, angol tolmács, sportedző (foci, röplabda,
kosárlabda), stb. Ha a testvérek közül valaki szeretne
eljönni táborunkba, keressen nyugodtan, és a részleteket
megbeszéljük.
Az ificsoport ötletről is kérdeznék tőled, hogy ho-

gyan tervezted, mik a kilátások. Valamint a nagykátai
gyülekezettel kapcsolatban is érdeklődnék. Mióta jársz
és hogyan kerültél ide? Min változtatnál, mit tartanál
meg?
Amikor a feleségemmel tavaly télen (akkor még

menyasszonyom) gyülekezetet kerestünk, a két fő szem-
pontunk az volt, hogy egy olyan helyre menjünk, ahol
Isten tiszta igéje szól, és ahol van gyülekezeti közösség,
szolgálati lehetőségek. Így kerültünk Nagykátára, ahova
nagyon szeretünk járni. A tábor és az esküvőnk, vala-
mint az azt követő amerikai támogatásgyűjtő utunk mi-
att 5 hónapig nem tudtunk jelen lenni a gyülekezetben.
Amikor novemberben visszajöttünk az Egyesült Álla-
mokból, a legelső istentisztelet után a gyülekezet vezetői
közül ketten is megkérdezték, segítenénk-e az ifjúság új-
jászervezésében. A kérés meglepett, de szívesen igent
mondtunk rá. Azt elárulom, hogy konkrét terveim még
nincsenek, talán csak ötletek. Az első lépésként azt mon-
danám, kell egy csapat. Szükségünk van olyan emberek-
re, gyülekezeti tagokra, fiatalokra és idősebbekre, akik
szívükön hordják a gyülekezet fiataljainak jövőjét és,
akik készek akár áldozatokat is hozni azért, hogy
Nagykáta fiataljait elérhessük az evangéliummal. Ha ez
meg van, akkor elkezdhetünk tervezni is, és hiszem, hogy
Isten ezt meg fogja áldani!
Arra a kérdésre, hogy mit tartanék meg illetve, hogy

min változtatnék, a gyülekezetben inkább nem válaszol-
nék. Fiatal vagyok még és új, de, ha valamit minden-
képp mondanom kell, akkor azt mondom: Lacit megtar-
tanám.

Szabó Ivett

an. Leírja, hogy hogyan tárult fel előtte az evangélium
titka, a kereszt, hogyan tapasztalta meg a másik nagy
csodát, amit a Biblia újjászületésnek nevez. Azt írja:
„Most látom, hogy ez a láthatatlan világ azelőtt is kö-
rülvett, de hiányzott nálam az az érzék, hogy megértsem
és éljek vele. … Minél inkább átadom magam a látha-
tatlan Megváltómmal való benső együttélésnek, annál
jobban eltölti lelkemet az a boldog érzés, hogy tudha-
tom: helyemre kerültem.”
Mindez csak bevezetés a hívő keresztyén élet titkai-

ba. Az író külön fejezetet szentel Az újjászületés titká-

nak, A megtérés logikájának, a Döntő választásnak és
Azoknak, akik már döntöttek. Mert csak a keresztyén
vallás ajándékozza az Istenben való életet, vagyis az
emberek csak Krisztus által részesülhetnek megváltás-
ban és juthatnak el az Istennel való együttélésre, az örök
életre.
Aki szívesen olvasná vagy megvásárolná Olaf Hal-

lesby könyvét, keressen bizalommal.

Sándor Gábor

Akik közénk tartoznak...
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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

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


