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A legnagyobb
ajándék
„Hála legyen az Istennek
kimondhatatlan ajándékáért!”
Szeretettel köszöntöm az Örömmondó
minden kedves olvasóját, és kívánom, hogy
karácsonyeste mindannyiunk szívét az a túláradó öröm és hála töltse majd be, amit Pál
apostol akkor érezhetett, mikor a közénk
jött Jézus Krisztusra gondolva levelében leírta a fenti szavakat. Kívánom, hogy miként
az apostol, mi is lássuk meg Isten egyszülött Fiát, azt a legcsodálatosabb ajándékot,
amivel, vagy inkább Akivel Isten ajándékozott meg bennünket az első karácsonyon.
Karácsony és az ajándékozás elválaszthatatlanul összekapcsolódott egymással a
keresztyén világban. Ajándék nélkül nem
számít karácsonynak a karácsony. Hogy a
bölcsek ajándékozásától milyen út vezetett
a mára kialakult gyakorlatig, talán csak a
kultúrtörténészek és néprajzkutatók tudnák elmondani. Azt azonban tapasztalataink alapján mi is látjuk, hogy az utóbbi
évtizedekben valóságos kultusza alakult ki
a karácsonyi ajándékozásnak. Ez a változás
azonban rossz iránynak bizonyult. A túlzásba vitt ajándékozás gondot jelentő kötelességgé, a készülődés roskasztó teherré
lett. Az ünnephez tapadó külsőségek egyre növő tömege lavinaként temette maga
alá a karácsony igazi lényegét, a Megváltó
megszületése fölötti örömet.
Ezen a külsőségekbe fulladt, örömtelen
ünneplésen csak az változtathat, ha a magunk ünnepi sürgés-forgása helyett annak

csodálata töltene be, amit Isten tett értünk, mikor Fia elküldésével beteljesítette
öröktől való üdvözítő tervét. A pásztorok
és bölcsek öröme akkor lenne a miénk, ha
azzal a hittel tekintenénk a jászolban fekvő Gyermekre, mint ők, akik hittek Isten
róla adott ígéretében. Hálával akkor telne
meg csordultig a szívünk, ha a mi csillogásukban is szegényes ajándékaink helyett
Isten igazi ajándékára tekintenénk. Arra a
legnagyobb ajándékra, akinek méltatására
még Pál apostol sem talál szavakat. Isten Fia
azok számára a bűnösök számára lett ilyen
kimondhatatlanul csodálatos ajándék, akik
bűneik és tehetetlenségük láttán maguk is
kiáltották már, amit Pál apostol: „Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem
a halálnak testéből?” Akik látták látták már
magukat kétségbeejtően elveszett embernek, de aztán megértették, hogy Isten
nekik adta ajándékba legdrágább kincsét,
a saját Fiát. Akik felismerték, hogy Őbenne adta meg számukra mindazt, ami nélkül
szegények maradnának minden külső karácsonyi pompa ellenére is.
Halljuk meg a karácsonyi evangéliumot,
amely azt hirdeti, hogy Istennek ez a kimondhatatlanul nagy ajándéka nekünk is
adatott. Kegyelemből, ingyen. Ne feledjük:
sokan, sokféleképpen készülnek erre a karácsonyra, de igazi ünnepük most is azoknak lesz, akik Jézusban ismerik fel a legnagyobb Ajándékot.
Molnár Sándor lelkipásztor
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„Nekem a gyülekezetünkben a helyem”

Mohácsy István,
a leendő gondnok
Ha a gyülekezet gazdálkodásáról vagy a
templomépítésről van szó, sokakban az elsők között merül föl Mohácsy István neve.
Nem is csoda, hiszen az elmúlt években
ő volt a pénzügyi gondnok, novemberben
pedig a gyülekezet hat évre gondnoknak
választotta.
– Édesanyád, idős Mohácsy Istvánné Eta néni
még Szarka Miklós lelkészsége alatt lett a gyülekezet pénztárosa, és azóta hűséggel végzi a
pénzügyi adminisztrációt. Nálatok tehát többgenerációs szakma a könyvelő, ráadásul férﬁ ágon
öröklődött.
– Anyu évekig a pátyi téesz főkönyvelő helyettese volt, apu a vasúton dolgozott, de a
nyugdíjba vonulása óta ő is könyvel. Gyerekkoromban sokszor adogattam össze berregős számológéppel a hazahozott naplófőkönyvekben a
számokat, persze, csak ceruzával. Később már
vezethettem a vevők és szállítók nyilvántartását.
Tehát belenőttem a szakmába, és a nem éppen
kitűnő bizonyítványom sem engedett nagyon
más utat számomra, így viszont amikor a könyvelést tanultam, jóval előrébb tartottam, mint az
osztálytársaim, hisz én már javában dolgoztam.
Elég gyorsan haladtam, mert miután 21 évesen megnősültem, rövid időn belül önálló, saját
könyvelő irodát nyitottam, ami 2012-ben lesz
húszéves. Anyutól rengeteg szakmai támogatást
kaptam amíg rászorultam, most pedig sok-sok
segítséget, apu például a „B” irodánk munkatársa anyu irányítása alatt.
– A gyülekezeti kötődésed is ilyen „belenövősen” indult?
– Azt hiszem, igen. Régóta vagyok itthon a
bai gyülekezetben, Istennek hála a gyermekeim
is lelki otthonra találtak itt. Igazán nem is tudom
elképzelni, hogy máshova tartozzak. Ahogy szívesen utazom bárhova, de egy hét múlva haza
kell jönnöm, úgy a gyülekezetből se tudnék elmenni. Nagyon ﬁatalon, 23 évesen lettem pres-
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biter, az első ciklusom végén gondolkodtam is,
hogy nem vállalom tovább, hiszen nem vettem
részt annyira a szolgálatban, ahogy az elvárható
lett volna. Persze másként fogja föl az ember a
presbiterséget is, ha Isten személyesen beleszól
az életébe.
– Nálad ez hogyan, mikor történt meg?
– 2002 nyarán, egy iharosi csendeshéten.
Nagy mélységeket és nagy magasságokat éltünk meg a házasságunkban Tündével, és egy
erősebb ajtócsapkodás után a feleségem összecsomagolt… Én szerettem a végsőkig feszíteni
a húrt, a konﬂiktuskezelést százalékokban fogalmaztam meg, de azt nem hittem, hogy ez
megtörténhet. Nagyon összetörtem. Mert alapvetően akkor is szerettük egymást, a származásunkból, a neveltetésünkből sok ellentét adódott
közöttünk, de magam többet tettem ebbe a viszályba. Aztán éppen akkor volt egy férﬁ csendeshét az Iharosban, és becsatlakoztam. Ebben
a térdre kényszerített helyzetben megláttam
Jézus Krisztus bűnbocsátó hatalmát. Nekem Isten léte sose jelentett kérdést, de dilemmáztam
azon, hogy vajon a Mennyországba kerülök-e,
vagyok-e olyan jó? Ezen a héten megértettem
Jézus Krisztus szerepét. És nagyon hálás vagyok
Istennek, hogy mindez egy hét alatt végbemehetett. Persze súlyos beszélgetések következtek,
őszinte bocsánatkérések jöttek. Nem mondom,
hogy az eltelt tíz évben soha nem veszekedtünk, de azoknak a konﬂiktusoknak a közelébe
se jutottunk soha, mert mindkettőnk élete Jézus
Krisztusra helyeződött, ugyanis Tünde egy kicsit
később ugyanezt átélte.

– Mennyire változtatta meg a presbiteri szolgálatodat ez az életformáló döntés?
– Alapvetően, hiszen a magam számára is ekkor váltam hitelessé presbiterként. Egyre több
szolgálatot vállaltam, egyre jobban megismertem a gyülekezetet, előbb csak a szakmámból
adódóan a pénzügyekkel foglalkoztam, majd a
családos körben, az iskolabizottságban vállaltam
szerepet. Pénzügyi gondnokként fontosnak tartottam, hogy az egyházfenntartói járulék fogalmával azok a gyülekezeti tagok is megismerkedjenek, akik nem tradicionális egyházban nőttek
föl. Mint ahogy oda kell ﬁgyelni arra is, hogy ne
üres kasszánk legyen nyáron.
– Miért vállaltad a gondnoki jelölést?
– Apránként részleteiben is tájékozódtam a
gyülekezet ügyeiben, sok-sok dologba bekapcsolódtam, de feltettem magamnak is a kérdést: vajon a nagyobb rang, respekt miatt, vagy a nagyobb
szolgálat (a szolga értelmében) miatt, mert óriási
felelősség ez. És nagy megtiszteltetés is. Arra jutottam, hogy akkor szolgálok helyesen, ha az időmet,
a talentumaimat minél inkább a gyülekezet javára fordítom. Egyébként pedig mindig érdekeltek a
közügyek, a városunké is, kacérkodtam már a közéleti szerepléssel, de mindig arra jutottam, hogy
nekem a gyülekezetünkben a helyem.
– Most még egyházmegyei tanácsnoknak is
megválasztottak. Mit jelent ez?
– A 2010-es egyházmegyei közgyűlés egy
megüresedett helyre választott meg három évre,
ugyanis az általános tisztújítást három év múlva
követi az egyházi tisztviselő választás, ami szintén hatéves ciklusokat jelent. Itt a fő feladat a
vizitáció, a gyülekezetek lelki és anyagi életének
az ellenőrzése, amit együtt végez egy lelkészi és
egy világi tanácsnok.
– Milyen gyülekezetet álmodnál Bián?
– Először is: szerintem, nekünk egy jól működő gyülekezetünk van, ahol persze változtatni is kell bizonyos dolgokon. Leginkább azt
szeretném, ha a generációk minél jobban összecsiszolódnának, minél többet tudnának közös
alkalmakon együtt lenni. No, meg egy iskolaműködtető gyülekezetet álmodok, mert az iskolaügy számomra ma is olyan fontos, mint amikor
néhány testvérrel évekkel ezelőtt elkezdtünk
gondolkodni rajta. Ha Isten segít, és túljutunk
a templomfelújításon, igyekszem erőm, időm,
tudásom odatenni a biai református gyülekezet
általános iskolájának ügye mellé.

Túrmezei Erzsébet

Szolgálni, mint a fény
Krisztus, csodálatos vagy,
élő, hatalmas és jelenvaló!
Szavak zűrzavarában
szíven talál a Szó,
halálból életre keltő,
új útra indító.
Sodor, mint a vihar,
győzelmes erővel.
Hívsz, és indulni kell.
Küldesz és menni kell,
szolgálni és tenni kell.
Szereteted parancsa
szívünkben énekel.
Nyomodban új meg új
tanítvány indul el
szolgálni mint a fény,
ízt adni, mint a só.
Hogy bennünk is Te szolgálj,
őbennük is Te légy
élő, hatalmas és jelenvaló.

Szádváriné Kiss Mária

3

Bizonyságtétel

Bizonyságtétel
„Isten előttünk jár és munkálkodik”*

Molnár Sándor húsz éve gondozza a biai református híveket
Nem először járok a Biai Református Gyülekezet lelkipásztorának könyvekkel, iratokkal telezsúfolt, de csöppet sem komor irodájában. Volt, hogy itt kaptam Molnár Sándortól lelki tanácsot,
talányosnak tűnő igék értelmezéséhez segítséget, itt számoltam be az ifjúsági csoport folyó
ügyeiről. Különféle országos egyházi méltóságokkal hírlapíróként számos beszélgetést készítettem már, de saját lelkipásztoromat még sosem interjúvolhattam. Itt a várva várt pillanat,
Molnár tiszteletes biai működésének húsz éves jubileuma.
– Felvidéki származású vagy, de Békés megyében születtél és nevelkedtél. Személyiségedben
melyik falu lenyomata az erősebb: a mátyusföldi
Vágfarkasdé, vagy a viharsarki Nagybánhegyesé?
– Feltétlenül az előbbit említeném, őseim
életterét a Kis-Duna és a Vág folyó találkozásánál, annak ellenére, hogy csak néhányszor jártam ott. Szüleim és nagyszüleim a második világháborút követő lakosságcsere következtében
kerültek Vágfarkasdról Békés megyébe, 1947
őszén…
– Amit szüleid elszenvedtek, kényszerkitelepítés volt, igaz? Annak a szégyenletes akciónak a
része, amely a szomszéd állambeli szlovákosítást,
vagy amint ott hamisan nevezték: a „reszlovakizációt” – visszaszlovákosítást – alapozta meg?
– Úgy van, magukat szlovákoknak vallani
nem akaró őshonos felvidéki magyarok könyörtelen deportálásáról volt szó. Ennek hírére szüleim a tervezettnél hamarabb, még szülőfalujukban egybekeltek, mert fennállt a kockázata,
hogy a „történelem” elszakítja őket. Végül aztán
Vágfarkasd színmagyar lakosságát nagyobb részt
vagonokba terelték. Nem éppen viszonossági
alapon, hiszen a célállomásról, a magyarországi szlovák községből, Tótbánhegyesről csak az
ment, aki akart szüleim falujába – egyébként
sokkal jobb körülmények közé. Ebből a Tótbánhegyesből Nagybánhegyes lett, vegyes nemzetiségű falu. Gyerekkoromban – én 1956-ban
születtem – a felvidéki magyar és a helyben
maradt szlovák elem még nemigen elegyedett
egymással. Ha kimozdultam a szlovákos településrészekbe vagy a szomszédos falvakba, kicsit
mindig idegenül éreztem magam.
– Téged mennyire érintett a szüleidet, nagyszüleidet ért csapás?

– Mi, ﬁatalabbak is tudatosan hordoztuk magunkban, hogy a gyökereink határon túliak, és
hogy óriási méltánytalanság történt velünk. Szüleim és a kihalás szélén lévő nemzedék tagjai
a mai napig úgy beszélnek eredeti falujukról,
hogy „otthon”. Évekig ki se csomagoltak rendesen, reménykedve, hogy a kollektív jogtalanság
orvoslásra kerül, és visszatérhetnek. Ráadásul
Magyarországon is kényszerű bélyeget viseltek
a szocializmus idején, még egyházi vonatkozásban is. Nagybánhegyesen ez a nagy hagyományú felvidéki református gyülekezet nem kapott
egy parasztházat sem istentiszteleti célra. Az
evangélikusok tűrtek meg bennünket a templomukban.
– Néha elejted ﬁatalok előtt: te magad is eleven gyerek voltál.
– Az általános iskolai éveimből erre talán jellemző példa lehet, hogy A walesi bárdok-at a
szekrény és a fal közötti sarokban, a fal felé fordulva kellett felmondanom, mert megnevettet-

* A Barázdák II. – Egy kisváros arcvonásai című interjúkötetben megjelent beszélgetés rövidített változata.
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tem az osztályt. De azért ötöst kaptam. A jobb
tanulók közé tartoztam, az osztályfőnököm
kedvelt. Kedélyes embernek ismertek a középiskolában is, de vidámságaim nem voltak azért
retorzióért kiáltó cselekedetek.
– Semmilyen hited nem volt még akkor?
– Nem volt világos képem a vallásról, de már
kezdettől alakítgatott Isten. Vallásos légkörben
nőttem föl, természetes volt nálunk a templomba menetel, kicsi gyerekként is olvasgattam a
Bibliát, mindez mély nyomokat hagyott bennem. A konﬁrmáció is emlékezetes volt számomra, előzőleg már nagyon vártam, hogy saját
Újszövetséget kapjak ajándékba. Hamar el is olvastam, többször. Az elevenségem mellett azért
nagyon szent dolognak tekintettem Isten létét, a
hitet. Csak éppen nem voltam hitben járó ember – egészen húszéves koromig.
– Nem képzelegtél arról, hogy lelkész leszel?
– Nem, ahogyan igazából a műszaki pálya
sem vonzott. Pedig gépipari szakközépiskolába
jártam Vácott. Sokkal inkább érdekelt a történelem és a régészet. Ám egyszer csak Isten határvonalat húzott elém…
– Valami eseményen keresztül?
– Az előző évben, húsz esztendősen hitre jutottam. Onnantól kezdve egyre inkább vágyakoztam az Isten igéjével kapcsolatos ismeretek
megszerzésére.
– Milyen mozzanat készítette elő a hitre jutásod, megtérésed?
– Az üdvösség kérdése már folyamatosan
foglalkoztatott, pontosabban az a gondolat,
hogy én úgy, ahogy élek, amilyen vagyok, Isten országába be nem kerülhetnék. Ez a tudat koncentrálódott bennem mindinkább, és
a felismerés, hogy egyszer már alapvetően
rendeznem kellene az Isten-kérdést. Előzőleg
bekapcsolódtam a budapesti Szabadság téri
gyülekezet ifjúsági csoportjába. De a döntő
fordulatot egy pünkösd előtti evangelizációs
hét hozta, a Gyulai Pál utcában, Farkas József
gyülekezetében.
– Ahogy mondani szokás, rád nehezedtek a
bűneid?
– Ez nem egyszeri „nyakamba szakadás”
volt, inkább folyamat. De biztos, hogy azon az
igehirdetés-sorozaton szabadultam meg a nyomasztó bűntehertől. Vagyis találkoztam a kegyelmes Istennel.
– Innen egyenes út vezetett a lelkészi pálya
felé?

– A teológiai érdeklődés eleinte
csak úgy általánosan ébredezett bennem. Akkoriban egy bánhegyesi ﬁú,
látva biblia-tanulmányozásomat, rá is kérdezett: „Nem akarsz te véletlenül református lelkész lenni?” Ez érdekesen érintett, de nem ez
indított. Kifejezetten Jézus vezetett; a budapesti
teológiára is.
– Alapító tagja vagy a református egyház tíz
százalékát tömörítő Biblia Szövetségnek. Ez a
csoport is hordoz magában – igaz, csak árnyalatnyi – teológiai különbségeket. De mi a közös?
Az újonnan születés szükségességének, a keresztyénség gyakorlati megélésének a hangsúlyozása,
a Szentíráshoz való hűség igénye?
– Mindez a református hitvallásos gondolkodással, puritánsággal összhangban lévő gondolat. Maguk a reformátorok is újjászületett,
megszentelődésre törekvő személyek voltak; ismerjük Luther, Kálvin megtérési történetét. Átélték, amire Jézus Nikodémust intette: „Szükség
néktek újonnan születnetek.”

– Ha előre láttad volna, mi mindennel jár a
lelkészi pálya, nem hátrálsz meg?
– Lehet, hogy megijedtem volna. Mindenesetre nem láttam előre semmit. A szememben
Jézus hívása volt a döntő, ahogyan döntő ma is:
„Jöjj és kövess engem.”
– Teljes magánéletét felszívja a hivatás?
– Az biztos, hogy ezt nem lehet félgőzzel csinálni. Nincs arra lehetőség, hogy az ember kirekessze alapvető meghatározottságát a magánéletéből; állandó a készenléti állapot. Ettől még
megáll, hogy az Isten rendje szerint igenis van
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Gyülekezeti élet

létjogosultsága a pihenőnek, a nyugalom idejének. Ezt amennyire lehet,
tudatosan igyekszem beiktatni az életembe – bár korántsem mindig sikerül.
– Igehirdetéseid pózmentesek. Nem hergeled, nem andalítod el, nem taglózód le hallgatóságodat.
– Azt hiszem, az igehirdetés ereje nem raﬁnált szónoki fogásokban, pszichikai mesterkedésben van, hanem az üzenetben, a mondanivalóban, az ige hitelesen és szabatosan kifejtett
igazságában. Ezért sem a pátoszos igehirdetők a
példaképeim, hanem például Cseri Kálmán.
– Szinte nyomdakészen fogalmazol, kifogástalanul hangsúlyozol. Megtanulod a prédikációidat?
– Nem, de igyekszem minél részletesebben
kidolgozni. Fontosnak tarom, hogy az üzenetet
előre elkérjem Istentől, s hogy minél tisztábban, egyszerűbben megfogalmazzam sarkalatos
igazságait. Hetvenöt százalékában le is írom, de
a prédikáció a szószéken még alakul. Zavarna,
ha túlságosan kötne az írott szöveg.
– El tudod képzelni, hogy a történelmi egyházak jelenlétében érkezik el a világ vége? Netán
menetközben más kereteket kap a „láthatatlan
egyház”, a Krisztus-követők közösségének élete
Jézus második eljöveteléig?

– Vallom az egyház kontinuitását. Teljesülni
látom a Heidelbergi Káté 54-ik kérdésére adott
válaszban foglaltakat, melyek lényege: Isten Fia
a világ kezdetétől fogva, annak végezetéig gyűjti
Szent Lelke és igéje által a maga kiválasztott népét. Nekünk, egyháztagoknak mindig elsődleges szempont, hogy a Bibliához ragaszkodjunk,
illetve szüntelenül visszatérjünk a szentírási alapokhoz. Ami a külső kereteket, formákat illeti,
azok változásra vannak ítélve az adott kor emberének elérése érdekében.
– E téren mit ismertél fel saját gyülekezetedre
nézve, melynek élén éppen húsz éve állsz?
– Mi sem bízhatjuk el magunkat pusztán
azért, mert egyházközségünk csaknem négyszáz
éve fennáll. Fontosak a hagyományok, de nem
ezek kizárólagos megtartására kell törekedni, kell
rugalmasság is. Ezért fogadunk be liturgiánkba
újabb keletű énekeket, ezért tartunk rendszeres
alkalmakat különféle rétegek, korosztályok számára is, persze a gyülekezeti egység megélése
mellett. Jó ideje nem kis részt olyanokkal bővül
közösségünk, akik itt vagy részben itt jutottak hitbeli meggyőződésre. Nagyon hálás vagyok, hogy
Isten hajdanán beállított itt egy olyan szolgálatba,
amiben ő előttünk jár és munkálkodik, és részesei lehetünk egy épülési folyamatnak.
Joó István

Presbiterválasztás
Az általános tisztújításkor 16 presbiteri és 4 pótpresbiteri, illetve 1 gondnoki tisztségről dönthetett a gyülekezet. A megkérdezett 31 gyülekezeti tag – köztük a jelenlegi presbitérium tagjai
– részéről 16 pozitív válasz érkezett, vagyis 16-an
vállalták a jelölést. Ennek eredményeképpen 16
presbiteri és 1 gondnoki jelölés történt, melyet
a jelenlegi presbitérium egyhangúlag elfogadott.
A választás rendben zajlott le, a gyülekezet megfelelő létszámban adta le voksát.
Elmondhatjuk, hogy a jelölteket a gyülekezet
egyöntetűen támogatta, a legkevesebb szavazatot kapott presbiterjelölt is 83%-os támogatást
tudhat magáénak. Az új presbitérium várhatóan
2012. január 1-én teszi le az esküt.
Hálás szívvel megköszönjük a még hivatalban lévő presbitérium eddigi hűségét, munkáját, és Isten áldását kérjük az új presbitérium
szolgálatára!
Magai Nóra, a választási bizottság tagja
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A PRESBITERVÁLASZTÁS EREDMÉNYE
Barta István

Kemény Péter

Bartha Lajos

Magai István dr.

Bíró Alpár Lehel

Mányoki Krisztián

Bognár István

Mohácsy István ifj.

Cserna Gábor

Nagy Péter

Fűtő Róbert

Suhai Péter

Joó István

Székely Tibor

Kemény József

Tóth Gyula dr.

Mennyire ingyen
kaptátok?
„Csak leveszem a ruhát a fogasról, és el lehet vinni?” Hangzott el nemrég a csodálkozó kérdés. Nem
szoktunk hozzá, hogy egy boltban ingyen kapjunk
valamit. Az ingyenes dolgot nem is becsüljük – hallhatjuk másoktól. Szinte mindenkinek van tapasztalata és véleménye az adományok gyűjtéséről és
szétosztásáról.
A presbiterek 2010 márciusában döntöttek arról, hogy a diakóniai munkát szervezettebben kell
folytatni a gyülekezetünkben. A gondoskodás, más
szóval diakónia, az életünknek számos területét áthatja. Egymás terhét nem csak hordozhatjuk, hanem
jó dolog hordozni! Aki megtapasztalta a jobb adni,
mint kapni igazságot, az keresi a lehetőséget… Az
elmúlt években, évtizedekben időnként voltak alkalmi ruhagyűjtések és -osztások, de most már szervezettebb munkára van szükség.
Egy ilyen lehetőség a gyülekezetünk keretében
megnyílt ingyen bolt. A megürült régi parókia épületében öt szoba áll rendelkezésünkre a ruhák, cipők, játékok, kisebb háztartási eszközök, készülékek
gyűjtésére, és kulturált szétosztására.
Hála Istennek, a szívekben végzett mozgósításának, gyűlik a készlet, és már egyre többen távozhatnak örömmel és ruhával megpakolva.
Bátorítani szeretnénk a testvéreket, hogy nem
szégyen bekukkantani, és a megfelelő, és szükséges tárgyat, ruhát haza vinni! Jó szívvel adták azért,
hogy örömet szerezzenek vele. Aki nem a legújabb
divat szerint öltözködik, az bőven találhat szemre
való holmikat. Vannak gyári új darabok is. (Egy-egy
félre sikerült ajándék, vagy kihízás következménye.)
A gyermekruhák cseréje eddig is megszokott volt a
házaskör tagjai között. Most ezt is lehet szélesebb
körre bővíteni.
Gyűlnek a tapasztalatok. Várunk minden javaslatot. Az ideiglenes szabályzatot a januártól felálló új
presbitérium fogja véglegesíteni.
A gyülekezeti ingyen boltunk szombatonként
10–12 óra között tart nyitva.
Ekkorra kérjük a ruhák és egyéb cikkek leadását, és
ekkor lehet válogatni és vinni a készletből.
Gyűjtünk:
– ruhákat (tiszta, esetleg kisebb munkával javítható)

– játékokat (tiszta, ép, biztonságos)
– sporteszközöket (ép, vagy kis hibával
házilag javítható)
– kisebb háztartási gépek (ép, vagy kis hibával javítható)
– azokat az eszközöket, amelyeket egy ember kézben nem tud hordozni (hűtőszekrény, kerti gép,
bútorok) nem gyűjtjük, de a róluk készült fényképet, vagy hirdetményt kitesszük a hirdetőre)

A gyülekezeti ingyen bolt használatának rendje:
1. Az ingyen boltunkat elsősorban a gyülekezetünk
tagjai számára hoztuk létre. Ha a baráti körünkben vagy az ismerőseink között tudunk érdeklődőkről, kérjük a testvéreket, hogy személyesen
kísérjék el őket a boltba, hogy így ők is részesülhessenek a gyülekezetünk áldozatkészségéből.
2. Egyszerre, egy nap, legfeljebb 10 db cikket vigyünk el személyenként azért, hogy az egyenletes elosztás lehetővé váljon
3. A hozott ruhák, cikkek legyenek tiszták. Kisebb,
házilag javítható hibák lehetnek, de ipari rongyot
ne gyűjtsünk. Az nem baj, ha látszik, hogy használták, de még 30 % élettartam legyen benne.
4. A rezsi költség fedezésére a boltban perselyt helyezünk ki.
5. Kérjük a Testvéreket, hogy a boltba szánt adományokat lehetőleg szombatonként 9-11 óra között
hozzák el a boltba, és adják át Mányokiné Csillának, aki vállalta a bolt irányítását. A nyitvatartási
idő alatt, és a készlet kezeléséhez alkalmanként
2-3 segítőre is szükség van. Erre is várjuk a jelentkezőket.
Bátorítson bennünket a jócselekedetekben János
első levele 4,21: „Azt a parancsolatot is kaptuk tőle,
hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is.”
Adja Isten, hogy a most indult munka az önzetlen szeretetünk megnyilvánulása lehessen!
Magai István – Bartha Lajos
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Gyülekezeti élet

Karácsonyi készülődés
Hadd zengjen énekszó
Árnyjátékkal színesített karácsonyi koncert volt
cédé bemutatóval a Sola Gratia vegyes kar és
Nefelejcs gyermekkórus adventi előadása, amelyet a három helyszínen mintegy 1200 ember
hallgatott meg.
Gyülekezetünk hat évtizedes múltra visszatekintő, néhány éve megújult két kórusa tavaly
lépett föl először egész estét betöltő előadással
a Faluházban. Az élénk érdeklődésre tekintettel,

már akkor két bemutatót tartottak, amelyet idén
kibővítettek egy budapesti fellépéssel, a Kelenföldi
Evangéliumi Gyülekezetben.
A koncerten több hivatásos muzsikus is közreműködött, a kórusokat, összesen nyolcvan főt,
Fűtőné Sipos Tünde vezényélte, aki a rendezője
is volt a produkciónak, valamint ő fordítja a repertoárjukban szereplő angol-amerikai szerzők
dalait. A karácsonyi koncerten a kórus vendége volt a népszerű amerikai protestáns lelkész,
misszionárius és énekes, Randy Maynﬁeld.
A Hadd zengjen énekszó című előadás és a
frissen megjelent Immánuel, velünk az Isten című
lemez úgy nyújt igényes művészi élményt, hogy
közben minden mozzanata a Szerető Isten felé
mutat, aki a betlehemi bölcsőben emberré lett
értünk, hogy „aki hisz Őbenne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.” Ezt az üdvösséget
hozó, el nem múló üzenetet adta tovább a két
kórus 2011. december 11-én 17.30 és 19.00 órakor Biatorbágyon, december 16-án 19.00 órakor
Budapesten. Soli deo Gloria!
(SZKM)

A gyermekcsoportjaink kis műsorral készültek
az ünnepre
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Nem az a lényeges ami látható (milyen a csomagolás), hanem ami benne van?! Mi van a szívünkben?
Hogyan várjuk, mit jelent nekünk a karácsony?
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Beszámoló

Könyvről könyvre

Felújítás után…
Köszöntöm a kedves Testvéreket! Mindig nagy
öröm számomra, ha tájékoztathatom a gyülekezetet a templom felújításról. A templom külső
rekonstrukciója elkészült, vasárnaponként már
nem lehet látni az építési hulladékokat, nincsenek lezárva a kapuk, nincsenek gödrök, amibe
a kisebb gyerekek belemászhatnak. Megszoktuk, olyan, mintha mindig ilyen szép lett volna,
amikor valaki rákérdez, akkor, rávágjuk, igen, a
mi templomunk az! Magam is így vagyok ezzel, eleinte még hiányzott
a napi többszöri látogatás,
egyeztetések, döntések,
néha feszültségek. Én is
megszoktam, hogy ezek
elmaradtak, mert a nagyján túljutottunk. Igaz, még
nem került vissza az új kiskapura a kilincs, amelyet
egy „megtévedt” járókelő
tett magáévá, és nem lett
befestve a lábazati vakolat
sem a templomon, sem a
kerítésen. Nem nagy dolgok, de tavasszal még várnak ránk.
A felújítás pénzügyi
kezelőjeként megosztom
a testvérekkel, hogy mi a
helyzet a felújítás anyagi hátterével. Ismeretes,
hogy a felújítás a tervezett
20 millió forint helyett,
nagyjából 25 millió forintba került. Ez a költségnövekedés nem a hiányos
előkészítésből adódódott,
nem is abból, hogy váratlan pótmunkák keletkeztek volna, hanem abból, hogy a felújítás közben, részben a felújítás
élettartamának meghosszabbítása miatt, részben a templom kibontakozó szépsége kötelezte
a presbitériumot a feladatok körének kiszélesítésére. Ilyenek voltak pl. a komplett vízelvezetés
elkészítése a templom körül, amellyel a most elvégzett homlokzat élettartamát növeltük, vagy
jelentős költséggel bírt a templom előtti tér teljes átgondolása. Hála lehet a szívünkben, hogy

10

Kiadványajánló

ilyen nehéz gazdasági körülmények között az
ÚR engedte nekünk ezt a felújítást. A 25 millió
forintos bekerülési költségből akad olyan számla, amit nem tudtunk kiﬁzetni, mert elfogyott a
pénzünk. Jelen pillanatban van 1,7 millió forint
adósságunk, amelyet megnyugtatóan áthidaltunk, de szeretném a testvérek lelkére helyezni,
hogy továbbra is támogassák anyagilag a felújítást! Mivel a templomot már újra használatba
vettük, ezért kevésbé jut eszünkbe, hogy bár a
munkálatok elkészültek,
de a számláink egy kisebb része még rendezetlen, és ezt nekünk,
gyülekezeti tagoknak kell
kiﬁzetni.
Itt említem meg a gyülekezet áldozatos adakozó készségét, hiszen a
bekerülési költségekből
11 millió forint a gyülekezet saját pénzeszköze
volt, aminek nagy részét
a gyülekezet tagsága adakozta.
Kisebb feladatok átkerültek a jövő évre, amelyeket az időjárás függvényében pótolni is fogunk.
Mindezek mellett szeretnénk jövőre, pünkösd
után a templom teljes
belsejét kifestetni, ha a
mennyezetre pillantunk,
rögtön látjuk ugyanis,
hogy rá is fér a templomunkra. Tájékoztatom a
testvéreket, hogy a templom teljes felújítására, azon belül a festésre elnyertünk egy 3 millió forint összegű támogatást
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól,
amely a festési munkálatok nagy részét fedezi,
így ezt már csak ki kell várnunk türelmesen, további jelentős anyagi áldozatot nem fog kívánni
tőlünk.

gyülekezetünk iratterjesztéséből
Fee, Gordon D.
& Stuart, Douglas:
Kétélű kard
A Biblia olvasása
és értelmezése
A Bibliában olvasottak
’nyilvánvaló
jelentése’
nem is mindig olyan nyilvánvaló. A szerzők rávilágítanak a Szentírás értelmezésének számos buktatójára, és ezeket elkerülendő, laikusok számára is érthető, józan alapelveket adnak közre.
Mivel az értelmezés sokszor lehetetlen a különböző bibliai műfajok sajátosságainak ismerete
nélkül, ezeket fejezetenként tárgyalják. A szerzők arra is tanítanak, hogyan lehet nehezen érthető szakaszok feldolgozásához magát a bibliai szöveget, az abban rejlő összefüggéseket felhasználni, és óvatosságra intenek az olyan részekkel kapcsolatban, amelyek értelmezésénél
csak találgatni lehet. Könyvük felbecsülhetetlen
segítséget nyújt a Szentírás tanulmányozásához
azoknak, akik szeretnének elmélyülni benne,
ugyanakkor nem vaskos teológiai könyveket kívánnak ehhez olvasgatni, vagy túlságosan járatlannak érzik magukat a témában.
A könyv eredeti ára 1500 forint, az iratterjesztésben most az akciós készlet erejéig 400
forintért megvásárolható.
Veritas Kiadó: Újonnan revideált Károli-Biblia egyszerű
A Protestáns Média Alapítvány megbízásából,
a Veritas Kiadó gondozásában 2011 decemberében megjelent a teljes Károli-Biblia legújabb
revíziója. Lényege, hogy a Károli fordítást az
eredeti szöveggel egybevetve mai magyar nyelvre ültették át, így az újfordítású Bibliához hasonlóan könnyedén olvasható, értelmezhető.

15 különböző, ma divatos puha
kötésformában vásárolható meg,
ami alapvetően hat szín (sötétkék,
bordó, zöld, narancs, sárga, olíva) és körülvarrás, élmetszés(ezüst) különböző kombinációit
jelenti. A borítás minden esetben magas minőségű szintetikus bőr.
Jelenleg az iratterjesztésben néhány példány bevezető áron kapható: sima 2500 forint,
élvarrott 3000 forint, exluzív (ezüst szélű) 4000
forint.

Az Immánuel,
Velünk az Isten
karácsonyi cédé a
kórusainkkal megvásárolható 2500 Ft-ért
az irat terjesztésben
vagy megrendelhtő
az istvan@magai.hu
e-mail címen.
Emléklap
a templomunkról
Szeretettel ajánljuk a testvérek ﬁgyelmébe az iratterjesztésünkben kapható
emléklapot. Az ízléses kivitelű lapon templomunk
dombornyomata látható,
szép ajándék vagy ajándékkísérő a gyülekezetünkbe látogatóknak, ismerőseinknek vagy emlék saját magunknak.
Ára 5000 Ft. Támogassuk gyülekezetünket úgy,
hogy örömet szerzünk szeretteinknek is.
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Jézus mondja:
Jöjjetek énhozzám mindnyájan,
akik megfáradtatok és terheket hordoztok,
és én megnyugvást adok nektek.

Áprily Lajos

Karácsony-est
Angyal zenéje, gyertyafény –
kincses kezem hogy lett szegény?
Nem adhattam ma semmi mást,
csak jó, meleg simogatást.
Mi győzött érdességemen?
Mitől csókolhat úgy kezem?
Simogatást mitől tanult?
Erembe Krisztus vére hullt?
Szemembe Krisztus-könny szökött? –
kinyúló kézzel kérdezem.
Áldott vagy a kezek között,
karácsonyi koldus-kezem…

Lelkipásztor: Molnár Sándor
Lelkészi fogadóórák:
Kedd 9.00-12.00
Csütörtök 14.00-18.00
Cím: 2051 Biatorbágy, Nagy u. 28.
Telefon: 06 23-310-310
06 20-417-3311
e-mail: malombya@gmail.com
A gyülekezet honlapja, igehirdetésekkel:
www.biairef.com

Alkalmaink:
Vasárnap
10:00 Istentisztelet (havonta 3. vasárnap
úrvacsora)
Gyermek-istentisztelet,
gyermekmegõrzés
11:00 Kávézó-teázó (havonta egyszer)
17:00 Tanítói alkalom
(havonta kétszer)
Kedd
16:00
Konﬁrmáció 2.
17:00
Konﬁrmáció 1.
18:00
Imaóra a hónap 2. és 4.
keddjén
Hónap 3. keddjén a
B.R.F.K. (Biai Református
Férﬁkör) alkalma
19:00
Hétórai tea a hónap
elsô keddjén
Szerda
9:00
Idősek délelőttje
Csütörtök
9:00
Mamakör a hónap
második csütörtökén
18:00
Bibliaóra
Péntek
17-18:00
Énekkari próba (gyermekek)
18:30
Énekkari próba (felnôttek)
Szombat
14:30-18:30 Foltvarró klub a hónap
2. és 4. szombatján
16:00
Kis iﬁ
18:00
Nagy iﬁ
2011. december 31.
16:00
Óévi istentisztelet
17:00-tól
Gyülekezeti szilveszter
2012. január 1.
10:00
Újévi istentisztelet

