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Hol kell
a Krisztusnak
megszületnie?
A címben feltett kérdés olvasása bizonyára
sokunkat repít most vissza a távoli múltba,
Heródes jeruzsálemi palotájába, ahol főpapok
és írástudók népes csoportja forgatja buzgón
az írástekercseket, hogy megkeressék azokban
a király kérdésére adandó választ. Izráel tanítói
nem okoznak csalódást sem Heródesnek, sem
a napkeleti bölcseknek, akik pusztán azért
keltek útra távoli hazájukból, hogy tiszteletüket tegyék az előtt az újszülött uralkodó előtt,
akinek születését egy fényes csillag felbukkanása adta tudtukra. A hír hallatára nyugtalanná vált király, és az izgatottan figyelő bölcsek
hamarosan hallhatják is kérdésükre a precíz
igei választ, ahogy azt Mikeás próféta által sok
évszázaddal korábban elmondta már Isten.
„A júdeai Betlehemben” – mondják az írástudó papok – „mert így írta meg ezt a próféta:
Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen
sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi
városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izráelt.”
Miután a kérdésre, hogy hol kell a Krisztusnak megszületnie, elhangzott a válasz, mindenki megy tovább az útján. Csakhogy, milyen
különbözőek ezek az utak! Egyiken jobban
csodálkozhatunk, mint a másikon. A papok és
írástudók, összegöngyölítve tekercseiket elindulnak, de nem Betlehembe, hogy megkeressék a rég megígért Megváltót, ahogy ezt várhatná tőlük az ember, hanem vissza, ahonnan
jöttek. Életük folyásán semmit sem változtatott
a megismert igazság, mert magára a Királyra,
akiről a prófécia szólt, nem voltak kíváncsiak.
Heródesről nem mondható, hogy közömbösen hagyta volna a válasz. Belőle irigységet
váltott ki a Messiás születésének híre, és máris

szőni kezdi gyilkos terveit a vetélytársnak vélt
Királyfi elpusztítására.
Annál nagyobb örömet jelent azonban a
Megváltó eljövetelének híre a napkeleti bölcseknek. Ők annál boldogabbak, minél többet tudnak meg róla, és minél közelebb kerülnek hozzá. Indulnak is rögtön Betlehem
felé. Mikor pedig megtalálják, és imádattal
leborulnak elé, nincs náluknál boldogabb ember a földön.
A különbséget látva önkéntelenül adódik a
kérdés, hogy vajon min múlik, hogy kire milyen hatással van a karácsonyi evangélium?
A különbség azon múlik, hogy hiszünk-e Isten igéjének? Hit nélkül ugyanis csak holt ismeret számunkra még a Krisztus születéséről
szóló evangélium is. Hit által viszont részeseivé leszünk annak, ami karácsonykor történt.
A napkeleti bölcsek örömének magyarázata is
a hitükben van. Mivel hittek, számukra nemcsak Betlehemben született meg a Megváltó,
hanem a szívükben is.
Heródes kérdésére tehát, hogy hol kell a
Krisztusnak megszületnie, a bölcsek példáján
át Isten még valami fontosra tanít minket: arra,
hogy Krisztusnak hit által a szívünkben is meg
kell születnie. „Ha Krisztus százszor is születne
Betlehemben, elvesznél, hogyha nem jönne el
a szívedbe.” – mondja egyik versében Angelus Silesius, a 17. században élt német költő.
Jézus, Krisztus nem csak a betlehemi jászolba
volt kész eljönni, hanem a szívünkbe is.
Isten Fia ma is azok szívében születik meg,
akik az ige egyszerű „jászolbölcsőjében” fekvő
kisgyermekben meglátják hitükkel Krisztust.
Molnár Sándor lelkipásztor

M

ár hagyomány, hogy teltház
előtt és két koncerttel szerepel gyülekezetünk Sola Gratia
és Nefeljcs kórusa ádventben a Faluházban. Idén sem történt ez másképp, sőt,
még fővárosi fellépésük is volt. A kórusok
most is kiegészültek kiváló zenészekkel,
az előadást vetítés színesítette. Az örömhír, Krisztus megszületése, és értünk történő váltsághalála ismét szemet és fület
és szívet gyönyörködtetően hangzott
föl a jól felépített, látványos műsorban,
amelynek megszületése körül Fűtőné
Sipos Tünde karnagy és a kórus apraja
nagyja mellett szinte az egész gyülekezet
részt vállalt. Reméljük, mind többek számára az élmény életté is formálódik. Soli
Deo Glória! Egyedül Istené a dicsőség!

Siklós József

Jézus követése
Jézus azért született,
Hogy kövessük Őt,
Szívességre, jótettre,
Kerítsünk időt.
Soha senkit nem bántott,
Nem lustálkodott,
Soha csúnyán nem beszélt,
Kárt nem okozott.
Amit Jézus sose tett,
Ne tegyük mi se!
Áldott élet útjain,
Haladjunk Vele!
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Minden advent érkezés
(Visszatekintés az iskolában)
Már második gyertyáját is meggyújtottuk az adventi koszorúnak, gyorsan közeledik Karácsony
estéje, s éppen ezért különösen is aktuális a
számvetés, az elmélkedés, a tetteink mérlegre
tevése.
A költő (Ürögdi Ferenc) így írja: „Minden advent
érkezés, átölel egy drága kéz!”
Igen, Isten szerető keze valóban átölelt, és most
is átölelve tart minket.
Képek, események, történések, csodák sorozata
jelenik meg szemem előtt, ha akár az elmúlt hónapokra, akár az eddig eltelt adventi két hétre
gondolok.
Igen, csodák sorozata…
64 év után újra indulhattunk, újra felhangozhat
a reggeli és déli imádság, az áhítatok, folytatódhat a tanulás. És mindez mosolygó, boldog gyermekarcok kíséretében.
A tanulás mellett kiemelt események is színesítették életünket. December 6-án délután
a gyülekezeti terembe érkezett a Mikulás. Az
öröm, a játék öröme és vidámsága, szinte kézzel
fogható volt. A hirtelen beköszöntő, erős havazás még csodálatosabbá tette a hangulatot.
Előtte, december 2-án, adventi műsorral ked-

veskedtünk a minket meghívó, és nagy szeretettel fogadó Torbágyi Református Gyülekezet
családi vasárnapján. A gyermekek színvonalas,
bátor és őszinte szereplésén (szolgálatán) kívül,
csak a felhőtlen vidámság és derű volt erősebb.
Gyülekezetünk október 31-i reformációi ünnepén komoly, bátor és büszke meghatódottsággal tették le gyermekeink, és mi pedagógusok a
fogadalmakat a biai református templomban.
Visszatekintéskor írni kell első osztályosaink két
országos versenyen elért arany minősítésről is:
Varga Dominik a Tiszakécskei Országos Református Mesemondó Versenyen, Leveles-Barta
Zsuzsanna pedig a Karácsony Sándor Országos Zsoltáréneklő Versenyen (Kispest-Rózsatér)
nyert arany minősítést.
Sorolhatnám a sok-sok boldog játékot, örömöt, vidámságot… Az elmúlt hónapok alatt
észrevétlenül közösség formálódott… Közösség,
hitünk szerint keresztyén, Karácsony éjszakáját
váró közösség.
„Minden advent ima is: Uram, fogadj be ma is!”
Ábrahám Ferencné – igazgató

A megelégedettségről
Az egyedülálló nők társ után vágyakoznak.
A házasságban élők a férjükre néznek, és egy
jobb után vágyakoznak. A gyermektelen aszszonyok gyermek után vágyakoznak, az anyák
pedig alig várják, hogy a gyerekek óvodába, iskolába járjanak.
Lehetséges egyáltalán a mai világban, hogy
elégedett legyen valaki a szerepével???
Mitől válik valaki keserűvé, vagy elégedetté?
A Biblia beszél nekünk erről. Egy ember
megelégedett lehet, ha békessége nem a körülményektől, nem az érzéseitől, és nem más emberek véleményétől függ.
A MEGELÉGEDETTSÉG NEM A DOLGOK
ÁLLAPOTÁT MUTATJA, HANEM A SZÍV ÁLLAPOTÁT!
Pál azt mondja, a megelégedettség megtanulható. Ennek forrása Isten.Amikor Isten szava
behatol az életünkbe, átformál bennünket. Átformálja gondolkodásunkat.
A MEGELÉGEDETTSÉG KÉRDÉSE TEHÁT
NEM SOK VAGY KEVÉS KÉRDÉSE, HANEM HIT
KÉRDÉSE. A megelégedettség ugyanis azt jelenti, hogy elfogadom Isten kezéből azt, amit küld,
mert tudom, hogy Ő jó, és amit küld, az is jó!
Ha bízom Istenben, akkor tudom, hogy a tőle
kapott feladat, élethelyzet a legjobb számomra.
Ez a bizalom a megelégedettség alapja. És soha
ne felejtsük el, hogy Isten a ránk bízott feladatok

Füle Lajos: Az elég titka
Az elég több a soknál,
a szépségből,
a tehetségből,
a sikerből, a szeretetből,
az élet édes ízéből.
Sokan szeretnék ezt a többet,
mert a sok – nem elég,
mert a sok – kevés,
mert az elég mértéke más,
és más a lényege.
Neked sokad van már,
de nincs még eleged.
Én ismerem az elég titkát
és elmondom neked.
Mid van, amit nem kaptál volna?
Milyen végtelen sokat kaptál!
S mind az meg is sokszorozódna,
ha érte szívből hálát adnál.
Tedd meg, ha teheted!
Akkor… kinyílik fölötted az ég,
fény hull szívednek minden zegzugába,
és ez – elég.
elvégzésénél nem a sikert, nem a tökéletességet, hanem a hűséget nézi!
(Elhangzott a novemberi mamakörön.)

Ajándékozni öröm – A gyülekezeti bolt sikere
Egy év elteltével szeretnék pár mondattal beszámolni a gyülekezeti bolt helyzetéről.
Isten iránti hálával írom, hogy az év folyamán
egyre növekvő érdeklődéssel járnak a boltunkba
szombatonként a testvérek, illetve azok ismerősei, és a településünkön élő rászoruló családok.
Jó látni, hogy egy bizalmi viszony is kialakult, így
már a kéréseiket, a szükségeiket is merik jelezni.
Nagyon sok szép ruha, gyerekjáték, háztartási
gép, és egyéb tárgy talált gazdára, örömet szerezve annak a családnak, akinek megvásárolni
nincs lehetősége. Több helyről kaptunk új polcokat, szekrényeket, ami még változatosabbá,
rendezettebbé teszi a bolt készletét.
Ezúton is bíztatni szeretnék mindenkit, hogy
most a karácsony közeledtével, nézzem be hoz-
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zánk, vigyen tőlünk, és hozzon olyan dolgokat,
aminek ő is örülne, ha kaphatna.
Továbbra is keresik, és most egy kicsit megfogytunk gyerekjátékból, valamint ami a tavalyi
évben sok örömet szerzett, volt egy- két család
aki tartós élelmiszerrel is hozzájárult a hozzánk
betérők karácsonyához.
Az új rend szerint szombaton 10-12-ig vagyunk nyitva.
Szeretném megköszönni a részvételét, adományát, imádságát, az egész éves együttmüködést azoknak, akik a szívükön hordozzák ezt a
szolgálatot.
Áldott, békés karácsonyt kívánok minden
kedves testvéremnek!!!
Mányokiné Csilla
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Ebédelj a Testvéreddel
Október végén ismét együtt ebédeltünk gyülekezeti testvéreinkkel, immár harmadszor. Mi
most másodszor is házigazdák lehettünk, aminek szívből örültünk, szívesen látunk vendégül
otthonunkban kedves embereket, barátokat,
ismerősöket. Most a Bereczki és a Dózsa családot sorsolta hozzánk a „sorsolási bizottság”,
így az istentisztelet után 13-an ültünk az asztalhoz egy vendég fiúval együtt.
A „szokásokhoz” híven mindenki valami finomsággal járult a többfogásos-kényeztető ebédhez,
alig bírtuk a menüt végigenni. De a lényeg nem is
ez volt – bár így az asztalnál ülve a finom falatok
és a Mária nénivel közösen alkotott Biai Cuvée
között ellazulva nagyon kellemes tud lenni a beszélgetés…
Én a magam részéről – mint egy viszonylag új
gyülekezeti tag – a vendégeink egy részét már
látásból ismertem, volt olyan, akivel már beszélgettem is, de igazán sokat nem tudtam egyik családról sem. S mint kiderült, a másik két család
sem beszélgetett ennyit így még soha. Nagyon
hálásak lehetünk ezért a napért, egymás megismeréséért és a jó kis buliért – ahogy nálunk a
gyerekek mondják.
Nagyon kellemesen telt a délutánunk, ebéd
után a kisebb gyermekek, Zsófika, Editke és
Palika csak a házat szedték szét majdnem, jót
hancúroztak, szaladgáltak, kihasználtak minden
másodpercet az aktív együttlétre. A nagyobb
gyerekek, Orsi, Bercel, Bence és Csabi a patak-

Dunaalmási hírek

partot, a patakot fedezték fel. Hogy is írjam…
elég ALAPOSAK voltak… egyikük – nem túl szerencsés módon – megnézte, valóban olyan mélye s hideg-e a patak, mint mi mondtuk… Volt egy
kis sírás, és persze nagy nevetések, de reméljük,
mára már a vízbe pottyany fiúcskának is vicces
emlék mindez.
Közben az Apukák kint, a kertben egy újabb
„programot” dolgoztak ki: „dolgozz a testvéreddel!” Fát vágtak, a kertet tisztogatták, az ágakat
pakolászták, és persze a boros pincét sem hagyták üresen. S addig-addig ügyeskedtek, míg végül
egy apuka is csatlakozott a patakban megmártózók csapatához, bár őt szerencsére, nem kellett átöltöztetni. J Kissé vizesre sikeredett ez a
délután, de ahogy utólag hallottuk, ez nem csak
nálunk volt így.
Mi, anyukák nagyon sokat beszélgettünk, számomra nagy öröm, hogy jobban megismerhettem Szilvit és Katit. Olyan dolgokról is tudtunk
mesélni egymásnak, amikről nem valószínű,
hogy egy más típusú találkozó alkalmával beszélnénk. Számomra egy lelki feltöltődés is volt ez a
nap a sok vicces-humoros pillanat mellett.
Nagyon hálásak vagyunk, amiért a gyülekezet
ilyen befogadó, nyitott és ezzel az alkalommal
lehetőséget teremt a(z újabb) tagoknak egymás
megismerésére, be- és elfogadására. Már várjuk
a következő alkalmat az újabb együttlétre – talán
addigra a patak is befagy… J
Kolláth Pali és családja

Stresszmentes hét órai tea
A stressz sajnálatos velejárója a modernkori életnek. Mindenkire nyomás nehezedik. Mindenki
feszült.
A Biblia sokat beszél a stresszről, de még
többet az ellenszeréről, a BÉKESSÉGRŐL.
De mi is a békesség, és hogy lehet a miénk?
Erre kerestük a választ az esztendő utolsó
HÉT ÓRAI TEA alkalmán.
„A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm,
békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” - olvassuk Pál apostol Galatákhoz írt levelében (Gal. 5/22 ). Az Úr



Jézus békessége ha velem van, mindenen átsegít. A terhek alatt próbálok türelmes, békés
maradni. Az Úrtól imádságban kérem ezt el. És
jó a testvérekkel megosztani a megtapasztalásaimat.
Alig várom a havi első keddet, ahol feltöltekezhetek, a többiek hite által is épülhetek, és itt,
Isten Igéje közelében megélhetjük együtt, hogy
bár különböző csónakokkal jöttünk, de egy hajóban evezünk, és a kormányos mindannyiunk
számára Jézus Krisztus.
Keményné Edit

„A fűtés korszerűsítése volt az első lépések egyike, amit az új aljzatbetonba kellett lefektetni.
Csak reméltük, hogy a beton időben elkészül,
és a csövek épségben megússzák.
A konyha nem csak álmennyezetet kapott,
hanem „ál” falat is. Ezzel a technológiával látványosabb és gyorsabb volt a munka. Bár a
konyhánk kicsit összement, s a gépek visszahelyezésénél féltünk is kicsit: vajon minden befér
majd?
Mikor már az idegek is feszesek lettek, és a
terhek is egyre nehezedtek, valami csoda történt, és a konyha szerkezet kész lett. A hollandok távozása után még az apróságok beszerelése, ellenőrzése, és az utolsó simítások elvégzése
ugyan ránk maradt, de lassan – lassan lépkedve, Isten nevét segítségül hívva azért mégis van
konyha itt, Dunaalmáson. Soli Deo Gloria!”
(Részlet az Almalevelekből)
Az utolsó simítások elvégzésében gyülekezetünk fiataljai is segítséget nyújtottak, ugyanis
szép számú csapat utazott az otthonba november közepén. A biai ifisek kitettek magukért,
mert szorgalmasan takarítottak.

Imádkozzunk értük!
Szomália

A húsz éve dúló polgárháború alatt rengeteg szomáli vesztette
életét. Az országban álló kevés templom mindegyikét egytől-egyig lerombolták. Az iszlámból megtért keresztyénekre
halál vár, sőt még az etiópiai és kenyai menekülttáborokban
sincsenek biztonságban.

Lengyelország

Lengyelországban az ateista csoportok azon fáradoznak, hogy
keresztyénellenes hangulatot teremtsenek. Több városban
óriási plakátokat függesztettek ki. Kampányuk célja az, hogy
megvonják az egyháztól az állam támogatását, és az iskolákban, óvodákban betiltsák a katolikus hitoktatást. Tíz lengyelből csaknem kilenc a katolikus egyház tagja. Az evangéliumi
keresztyének kisebbségben vannak.
(Forrrás: Liebenzelli Misszió)

„Az imádkozás talpra állít, mert leveszi rólunk a terhet”
(Peter Hahne)
Imádkozzunk más népekért!
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Gyermekoldal

Advent
Az advent szó jelentése eljövetel. A latin Adventus Domini kifejezésből származik, ami annyit
tesz: az Úr eljövetele. Ez Krisztus Urunk kettős
eljövetelére utal. Az első: Jézus megszületése
– ezt ünnepeljük karácsonykor. A második pedig majd újra eljövetele lesz a világ végén – ezt
várja szívében minden keresztyén ember.
Az adventi időszak a karácsony előtti negyedik vasárnappal kezdődik (tehát, ha fogod
a naptárat és karácsonytól elkezdve visszafelé
számolsz négy vasárnapot, megkapod advent
első vasárnapját – ez általában december elejére esik).
Az adventi koszorú készítésének szokása
a 19. század óta terjedt el. Először egy német
evangélikus lelkész készítette el: egy szekér kerekét felfüggesztette és erre 24 gyertyát helyezett el. A vasárnapokra fehér, a hétköznapokra
piros gyertyák jutottak, és minden nap eggyel
többet gyújtott meg.

Gyermekoldal
Íme, néhány gyülekezetünkbe járó gyermek
beszámolója arról, hogyan is telik otthonukban
az adventi időszak:
„Nekem az advent októbertől karácsonyig tart,
mert annyira várom a karácsonyt a testvéreimmel
együtt. Elkezdjük kidíszíteni és teleragasztjuk igékkel a szobám falát. Egyik kedvenc napom, amikor
mézeskalácsot sütünk és közben karácsonyi cédéket hallgatunk. Az advent első vasárnapjára együtt
elkészítjük az adventi koszorút és minden este
gyertyafénynél együtt énekel és imádkozik a családom. Nagyon szeretem az adventet, de legjobban a karácsonyt szeretem, mert akkor az egész
nagycsalád együtt van, a nagyapám elolvassa a
karácsonyi történetet a Bibliából, imádkozunk és
megkapjuk a várva várt ajándékokat is.”
Joó Enikő
„Adventben olyan érzés tölt el, amit nem felejt el
az ember. És nagyon örül.”
Novák Jakab
„Leülünk, meggyújtjuk az adventi koszorún lévő
gyertyákat, imádkozunk és megebédelünk. Ilyenkor Jézusra gondolunk.”
Tóth Enikő
„Számunkra a családban mindenkinek mást jelent. A legkisebbeknek az a fontos, hogy mindjárt
itt a karácsony. Nekem a gyertyák tárulnak a szemem elé és már előre várom Jézust. Nálunk mindig este gyújtunk gyertyát, mert akkor jobban ki
van hangsúlyozva, hogy a gyertyák (vagyis amit
szimbolizálnak) mennyire fontosak.”
Novák Franciska

Ma az adventi koszorú általában fenyőágakkal beborított, kör alakú koszorú, melyre négy
gyertyát teszünk. Ezeket advent egymást követő
négy vasárnapján gyújtjuk meg úgy, hogy minden alkalommal eggyel több gyertya ég a koszorún. Ez a növekvő gyertyafény szimbolizálja
azt a növekvő fényt, reménységet, amit Isten ad
az Úr Jézusban karácsonykor az embereknek.
A legtöbb családban a gyertyagyújtás egy ünnepi alkalom, amikor összegyűlnek a családtagok
az asztal köré, imádkoznak, énekelnek, Bibliát
olvasnak.
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„Számomra az advent Jézus eljövetelének csendes várakozása és Isten dicsőítése. Jézusról való
beszélgetés és a családommal együtt imádkozom.”
Székely Emma
„Az advent nekem azért is emlékezetes, mert
a szülinapom körül kezdődik. Vasárnaponként
meggyújtjuk a gyertyákat a koszorún, amit általában mi szoktunk készíteni. Azért is várom az
adventet, mert egyre jobban közeledik a karácsony.”
Mányoki Dominik

Színezd ki a karácsonyfadíszek közül azokat, amelyeknek megtalálod a párját (vagyis ugyanaz a szó van
beleírva)! A megmaradt szavakat helyes sorrendbe téve
megtudhatod, mi is történt karácsony éjszakáján.


Gyülekezeti élet

Könyvről könyvre

Egyházmegyénkről jelentjük
Mindig megtiszteltetésnek számít, ha valamelyik gyülekezetet felkérik, hogy rendezze
meg a közgyűlést, nem volt ez most sem másképpen, amikor december 8-án a gyülekezeti
házunkban tartott az Északpesti Református
Egyházmegye egy rendkívüli közgyűlést.
Egyházmegyénk az egyik legfiatalabb egyházmegye a Magyar Református Egyházban, 1952ben jött létre Pécelen, éppen 50 évvel ezelőtt.
Jelenleg 52 gyülekezet tartozik hozzá, de ez évről évre növekszik újabb missziós egyházközségek létrejöttével, így a Magyar Református
Egyház egyik legnagyobb egyházmegyéje. A környező egyházmegyékből
csíptek le az egyházunk akkori vezetői egy-egy részt, így jött létre
a jelenlegi közigazgatási határ.
A gyülekezetek között a távolságok nem túl jelentősek, de
a főváros és a Duna a kapcsolattartást megnehezíti. Észak,
észak-keleten Balassagyarmat,
Gyöngyös, délnyugaton Zsámbék és Biatorbágy is ebbe az
egyházmegyébe tartozik.
A gyülekezetünk elnöksége
már fontolgatja egy ideje, hogy
a nemrég elkészült gyülekezeti
ház, illetve a templom felújítását követően adjunk mi is helyszínt egy ilyen
eseménynek. Bár ez a mostani alkalom csak
egy rendkívüli közgyűlés volt, de jó felkészülés,
hogy jövőre, az éves, rendes közgyűlést is mi
rendezzük. Az éves közgyűlés két napig tart, és
az ideérkező vendégek részére ebédet is biztosítani kell.
A mostani közgyűlés hivatalos része Molnár
Sándor áhítatával kezdődött, aki Lukács 15,1-10
alapján hirdette az evangéliumot, az elveszett
bárány és drahma példáján keresztült, „Miért
jött Jézus” címmel. Ezután Sípos Bulcsu Kadosa esperes úr köszöntötte a közgyűlést, majd
Margit István gondnok úr megnyitotta azt, és elkezdődött az érdemi munka. A rendkívüli közgyűlés összehívására azért volt szükség, mert
egyházmegyei vezető tisztségek üresedtek meg,
emiatt az egyházmegye működése nehezebbé
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válhatott volna. A tisztségviselők megválasztására a közgyűlés jogosult legalább kétharmados
többséggel. A zord időjárás miatt kissé kétséges
volt, de hosszas számolgatás és némi vitát követően megállapítást nyert, hogy a kétharmados részvétel megvan. A következő tisztségek
megválasztására került sor: Lelkészi jegyző, lelkészi tanácsos és lelkészi bíró. A bírói posztra
egyetlen jelölés volt, Fuck Lóránt veresegyházi
lelkipásztor személyében. A tanácsosi posztra
két jelölés volt, Gottfried Richárd diósjenői és
Németh Judit salgótarjáni lelkipásztorok személyében. A jegyzői posztra szintén két jelölés
volt, Sebestyén Győző fóti és Márkus
Gábor verőcei lelkipásztorok személyében. A szavazás összesítését követően a bírói posztra Fuck Lórántot, a tanácsosi posztra Gottfried
Richárdot és a jegyzői posztra
Sebestyén Győzőt választotta a
közgyűlés. A szavazatszámlálás
közben, Papp Kornél, a Magyar
Református Egyház zsinatának
oktatási hivatal vezetője tartott tájékoztatást a jövőre bevezetésre kerülő hit és erkölcstan
oktatásról. Felmerült olyan gondolat is, hogy a hit és erkölcstan
oktatásra akár olyan forrásokat is
át kell csoportosítani az egyháznak,
amelyeket egyébként az épületekre fordítanánk. Abban egyetértettek az előadó és
a közgyűlés is, hogy ez történelmi pillanat, az
egyházunknak ki kell vennie a részét ebből a
munkából! Több napirend nem lévén, ezt követően a közgyűlés befejeződött.
Feltétlenül meg szeretném említeni, hogy
gyülekezetünk, köszönhetően főleg néhány aszszonytestvérünknek, a nagyjából 120 résztvevő
vendéglátásából jelesre vizsgázott. A terem berendezése, díszítése, terítés, az ételek és sütemények minden vendégünk elismerését kivívta.
Első sorban az Úrnak szeretnék hálát adni, hogy
ilyen ékes rendben zajlott a közgyűlés szervezése, és megköszönöm minden testvéremnek
a szolgálatát, aki részt vett a vendéglátás körüli
teendőkben.
Mohácsy István gondnok

Kiadványajánló

Kálvin Kiadó:

gyülekezetünk iratterjesztéséből
Ugyan karácsony van, de ilyenkor karácsonyi
könyveket már hiába ajánlunk, ezért néhány
olyan olvasnivalót mutatunk be, amelyeket az
ünnepek után is szívesen vehet kézbe az olvasó:
Harmat Kiadó:
Háztartási túlélőkönyv
– Bianka Bleier, Birgit
Schilling
Van élet a házimunkán
túl?!
Ha úgy érzi, hogy az otthoni teendőknek soha
nincs vége, nem tud megbirkózni a bevásárlással,
a főzéssel, a takarítással,
a mosással, és mindent egyedül kell csinálnia,
akkor ez a könyv Önnek szól! Rengeteg tippet,
ötletet, tanácsot kaphat, hogyan tudja minimális ráfordítással tisztességesen elvégezni a házimunka javát, hogyan tűzzön ki megvalósítható
célokat, és hogyan bízza a családtagokra az otthoni feladatok egy részét.
Ebben a könyvben megtalálhatja, hogyan lehet
3 és fél perc alatt tökéletesen kitakarítani a fürdőt, milyen módokon lehet rendszerbe foglalni
a teendőket, hogy azután a hét napjaira elosztva tudatosan elvégezhesse, nem túltervezve a
napi munkát, és elsősorban, hogyan találja meg
azt a célt, ami alapján háztartását vezetni szeretné, hogy ne tegye saját magának túl magasra
(sőt, fizikailag teljesíthetetlenre) a mércét. Két
háromgyermekes anyuka könyve, akik a kiégés
határán úgy döntöttek, nem engedik, hogy a
háztartási teendők uralkodjanak rajtuk, elvéve
az időt Istentől és a családjuktól is.
Ha első ránézésre furcsa is volt egy ilyen könyvborítót látni egy karácsonyi újságban, az ünnepek végére végletekig kifáradt háziasszonyok
mindenképpen értékelni fogják!

Alkalmazkodó szeretet
– Jakab Miklós
Jakab Miklós vak- és siketmissziós lelkipásztor visszaemlékezései
Az érzékszervi fogyatékos
emberek segítése különleges
alkalmazkodást kíván. Jakab
Miklós (1912–2002) református lelkészként szerezte meg
gyógypedagógiai tudását és gyakorlatát, hogy
vakok és siketek között szolgálhasson. Több
mint fél évszázadon keresztül kísérte siket és vak
gondozottjainak életét. Visszaemlékezéseiből
közelképet kapunk a történelmi fordulatokat átélő egyházról, egy lelkész lelki formálódásáról,
a ma is aktuális missziói és diakóniai szolgálat
mindennapjairól és arról, hogyan fedezik fel vakok és siketek saját értéküket az Istennel való
találkozásban.
„Mindegyik történetem azon embertársainkkal
való közösségvállalásunkra emlékeztet, akik képesek a maguk értékeivel meggazdagítani környezetük életét. Ők bizonyítják társadalmi érettségüket, és hogy semmiben sem alacsonyabb
rendűek, hanem egyenrangú embertársak, méltó küzdőtársak. Csak éppen másságuknak vannak bélyegei és igazoló jegyei, stigmák, amelyek
Krisztus sebeire utalnak.” (Részlet a könyvből)

∏
Biatorbágy Város Önkormányzata elegáns fotóalbumot jelentetett meg karácsonyra, Biatorbágyi séta címmel, a könyvet gyülekezetünk tagjai
készítették, kapható az iratterjesztésünkben.
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Jézus mondja:
Jöjjetek énhozzám mindnyájan,
akik megfáradtatok és terheket hordoztok,
és én megnyugvást adok nektek.

Közeleg az emberfia
„Tudom, hogy közeleg már a jó ember fia,
aki nem tőlem és nem tőled kap életet.
Néhány pásztornak, akik sohasem öltek
nyulat, nem hordoznak emberölő
szerszámot, megjelenik az angyal és
megjelenik a csillag és tele lesz dallal
a decemberi hegyoldal. Csak ránézünk a kisdedre
és tudni fogjuk, hogy Ő az.
/…/
Ő nem ad országot nekünk, hanem otthont,
nem ad fegyvert, hanem kenyeret.
Ma még sirunk,
mert a mosolygás nem én vagyok.
Ma még sötét
van, mert nem jöttem világosságnak,
hanem hogy bizonyosságot tegyek a világosságról.
Már közeledik az éj, mely szüli a Hajnalt.
Eljön Ő, minden bizonnyal eljön.”

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)
16:00
Házaskör
(hónap 2. vasárnap)
Hétfő
15-18 óráig
Pingpong klub
Kedd
16:00
Konfirmációi előkészítő
(haladó csoport)
18:00
Imaóra
18:30
Hónap 3. keddjén a
B.r.F.K. (Biai református
Férfikör) alkalma
19:00
Hétórai tea a hónap
elsô keddjén
Szerda
9:00
18:00
Csütörtök
9:00

Idősek délelőttje
Felnőtt konfirmáció előkészítő

18:00

Mamakör a hónap
második csütörtökén
Konfirmációi előkészítő
(kezdő csoport)
Bibliaóra

Péntek
17:00
18:30

Kóruspróba (gyermekek)
Kóruspróba (felnôttek)

16:00

Szombat
14:30-18:30
17:00

Foltvarró klub a hónap
2. és 4. szombatján
Ifjúsági bibliaóra
(két csoportban)

