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Az Úr
látogatása
„Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki.”
(Lk 1,68.)
Kívánom, hogy ezen az ünnepen az Örömmondó olvasóinak szívét is az az öröm járja át, amely
Keresztelő János apjának, Zakariás papnak szívét
akkor töltötte el, amikor gyermeke megszületésekor elhangzanak ajkáról ezek a prófétai szavak. Bizonyos vagyok abban, hogy ez a kívánság akkor teljesülhet, ha a közelgő ünnep felé mi
is azzal a hitbeli tisztánlátással tekintünk most,
amivel egykor ő nézett a megígért Messiás érkezése felé. Talán szükségtelen is mondani, hogy
a hitbeli látás lényeglátást jelent: a karácsony
lényegének meglátását. Csendesedjünk hát el,
és lelki szemeinkkel próbáljuk meglátni azt, ami
Zakariás Szentlélektől vezérelt szavai nyomán a
karácsony lényegéről feltárulnak előttünk!
Zakariás, Jézus közelgő megszületésének
eseményét úgy látja mint az Úrnak, Izráel hatalmas Istenének látogatását. A karácsony tehát
az Úr látogatásának alkalma. Azoknak fogadása,
akiket szeretünk, és akikről tudjuk, hogy szintén
szeretnek bennünket, sohasem kínos kötelezettséget jelent. Tudjuk ugyanis, hogy az ilyen
látogatók nem vizitálni, hanem találkozni jönnek. Azokat, akiket a szeretet vezérel hozzánk,
sohasem a házunk és a lakberendezésünk, mégcsak nem is a rend érdekli, hanem mi magunk.
Akit szeretete indít látogatásra, azt a hogylétünk
érdekli. Az, hogy egészségesek vagy betegek,
boldogok vagy boldogtalanok vagyunk-e, és ha
ez utóbbi derülne ki, akkor hogyan segíthetne
rajtunk. Aki szeret bennünket, annak a látogatásban a személyes találkozás a lényeg. Isten

mindenkinél jobban szeret minket. Mikor az
első karácsonykor emberként meglátogatta ezt
a világot, miattunk és hozzánk jött. Jézus nem a
külsőségekre kíváncsi, hanem ránk. Minket se a
külső dolgok kössenek le, hanem a Vele való személyes találkozásra való készülés!
Zakariás azt is jól látja, hogy abban a megszületendő Gyermekben, akinek az ő János fia
csupán előfutára lesz, szabadító látogatásra érkezik hozzánk az Úr. Azért jön hozzánk, amiért
egykor Egyiptomba is elment népéért. A Zakariás által használt „váltság” szó különösképpen
is vigasztalóvá válhat számunkra, ha figyelembe
vesszük, hogy a hétköznapi szóhasználatban a
rabszolgák és a hadifoglyok kiváltására szolgáló
váltságdíj megjelölésére szolgált. Mi jelenthetne
számunkra nagyobb örömhírt annál, mint hogy
az Úr hozzánk is azért jött, hogy örökre megszabadítson minket a bűn, a halál és az ördög
kötelékeiből.
Zakariásnak az Úr látogatásáról szóló szavai
azonban nagy döntés elé is állítanak bennünket.
Arra kérdez rá, hogy hogyan fogadod a Látogatót? Aki nem ismeri fel az Úr látogatásának idejét, és nem fogadja hittel Őt, az élete legnagyobb
lehetőségét szalasztja el, akárcsak egykor Izráel.
Nyissuk hát meg szívünket, és hívjuk be alázatos
hittel, ahogy erre az ének szavai tanítanak:
„Ó Jézusom, szegényed kér, vár, epedve hív:
Te készítsd el: tenéked lesz otthonod e szív.
Jer hű szívembe hát! Habár szegény e szállás,
De mindörökre hálás, úgy áldja Krisztusát.”
Molnár Sándor lelkipásztor
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Biblia és közösség

„Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét!”

Kórus-híradó
„Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét!” – csendült fel a közismert igei felhívás kórusmuzsikába ágyazva november 2-án a templomunkban.
A kórus a reformációi ünnepi istentiszteleten
énekelte ezt Gárdonyi Zoltán: 96. zsoltár feldolgozásában. Majd elhangzott még a 27. és
a 84. genfi zsoltár feldolgozása is Kálvin tanítására emlékezve, amely szerint Isten dicsőítésére legalkalmasabbak a zsoltárok. (Egy telefonos „házifelvétel”: https://www.youtube.com/
watch?v=DXpAIvH-23s&feature=youtu.be)
A zenei bizonyságtétel többeket is hívogatott a
kórusba, így az adventi időszakban – már néhány ifjú dalostársat is beleértve – több mint
húszan készülhetünk a karácsonyi dallamok
megszólaltatására. Elsősorban az ünnepi istentiszteleteken szeretnénk szolgálni – időnként a
gyülekezetet is bevonva a közös éneklésbe. Egy
szerény szolgálatra az idei Angyalfia vásár színpadán is számítanak ránk a Fő téren. Januártól
már több idő áll rendelkezésünkre, hogy a húsvéti ünnepkör szolgálataira felkészüljünk.

Gyülekezeti tábor Piliscsabán
Amint zordabbra fordul az idő, egyre kellemesebb emlékezni a nyári napokra. Különösen, ha
lelki-szellemi gazdagodásról számolhatunk be. A piliscsabai Iosephinum kollégiumban töltött
néhány nap pedig jó alkalom volt a testi-lelki feltöltődésre, amelyhez a kollégium impozáns
épületegyüttese, a komfortos elhelyezés, a szép környezet megfelelő hátteret biztosított.

Bátorítunk tehát mindenkit, aki tálentumai
birtokában (kottaolvasási, vagy hallás utáni dallamtanulási készség) örömmel csatlakozna hozzánk. A péntek este fél hétkor kezdődő, másfél
órás próbák nyilvánosak – bárki belehallgathat
mindenféle elkötelezettség nélkül is, s megtapasztalhatja a testet-lelket felüdítő közös éneklést, amely a hálaadás kész lehetősége is egyben: „Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét!”
Nagyné Győrfy Ildikó
kántor-karnagy

Őrá hangolódva
„Az ember szellemi-lelki életének három fő ellensége: a félelem, a magányosság és a bonyolultság. A félelem megbénítja, a magányosság
letöri, a bonyolultság összekuszálja az életet.
Ne védekezzünk szüntelen. Leggyakrabban
az komplikálja az életünket, hogy szüntelenül
védekezünk, magyarázkodunk, kimagyarázkodunk, előre gondolkodva érvelünk, míg bele
nem bonyolódunk még jobban a dolgokba. „Ne
aggódjatok amiatt: hogyan vagy mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok mert a Szentlélek abban az órában megtanít majd titeket arra, amit
mondanatok kell.” (Lk 12,11-12.) Semmi sem cáfol úgy, mint az idő! Mert az idő Isten kezében
van. A Rá-hangolt ember egyszerűen vár és az
idő igazolja, ha igaza volt. Semmi úgy meg nem
cáfolhatja az órákat, mint a napok. A napokat
az évek, az éveket az évtizedek. Mert vannak,
akik azért nem tudnak boldogok lenni soha,
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mert nem mernek boldogokká lenni. Talán csak
akkor boldogok, ha boldogtalanok lehetnek.
A hívő ember nincs biztonságban addig, míg
ki nem bír bármit is! Sőt, míg bármit, ami vele
történik, fel nem tud használni.
Aki egészen Őrá hangolódott, azt már bármilyen irányú szél egy irányba viszi: közelebb
Jézushoz.”
(Gyökössy Endre: A szeretet szimfóniája)

Minden nap összegyűltünk, hogy meghívott előadók tanításai által növekedjünk Isten ismeretében és növekedjünk keresztyén hitünkben. Első
nap Alföldy-Boruss Dezső lelkész bibliai történetekkel példázva fejtette ki a válaszát arra a kérdésre, hogy az Ó szövetség Istene és az Új szövetség Istene vajon ugyanaz az Isten-e? Délután
Dr. Erdélyi Judit keresztyén kardiológus osztotta meg velünk tapasztalatait, melyeket halálos
beteg emberek közelében szerzett. Gondolatai
megerősítették számunkra, hogy Istennek minden fölött hatalma van, és hogy gyakran előfordul, hogy a betegség töri meg az ember gőgjét,
és segít helyreállítani a kapcsolatát Istennel. Dr.
Szalai András, az Apológia Kutatóközpont vezetője is velünk töltött egy teljes napot, melyen két
tartalmas előadását is meghallgattuk: a vallási relativizmusról, valamint a hit és a tudomány viszonyáról. Bölcs mértéktartásra intette a keresztyén
vitatkozókat, hogy hiányos természettudományos ismereteikkel ne tegyék hiteltelenné személyüket és Isten kijelentését.
Dr. Mikolicz Gyulával arról beszélgettünk,
hogy lehet-e sikeres a keresztyén ember. El-

mondta, hogy a megtért bűnös ember Istentől
kapott küldetését felismerve és rendeltetését
betöltve a sikeres ember.
A tanítások előtt, között és után sokat dicsértük az Istent énekekkel, és az ifjúsági bibliacsoport tagjai szolgáltak hangszeres kísérettel.
A tanításokkal gazdagított napok alatt gyűltek a
nevezések a szombatra tervezett sportvetélkedőkre, ahol kicsik és nagyok fociztak, röpiztek,
kosaraztak, tollasoztak, pingpongoztak és futottak. Nemcsak a részvételért (noha az fontos),
hanem csokidíjakért is, ami mindenkinek járt a
küzdelmekben elhasznált kalóriák pótlására.
Elmaradhatatlan kirándulásunk célpontja a
közeli gomba szikla, egyik állomása pedig a kálváriadomb volt, ahol domborművek emlékeztettek minket Krisztus keresztútjára.
Ezek a napok számomra igazi ajándékok
voltak. Hálás köszönet Turi Tamásnak és feleségének, Zsuzsának, a tábor előkészítésében és
megszervezésében végzett szolgálatáért.
Székely Tibor

„Bármikor olvasunk a Szentírásban reformációkról mert volt több a történelem és az egyháztörténet során, vagy ha egy-egy ember személyes
életében látjuk Isten reformáló munkáját, az
mindig alapvetően érinti az embert és a fennálló
elromlott rendet, rendetlenséget, és ott mindig
valami gyökeres, radikális visszaalakítás történik
Isten akaratához,…”
(Cseri Kálmán)
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Iskola
„Ragyogjon a ti világosságotok”

Visszatekintés…
Még most kezdődött el a tanév, és
máris karácsonyra készülünk. Már
meggyújtottuk az első adventi gyertyát, már előre örülünk az eljövendő
ünnep szépségének, meghittségének,
a szeretet megnyilvánulásának. És,
amikor készülünk az ünnepre, az elmúlt néhány hónap eseményei filmkockaszerűen peregnek le előttünk.
A mindennapi komoly munka mellett
sok szép és tartalmas program, vidámság, megmérettetés,… együtt töltött
derűs órák,… versenyek, kirándulások
tarkították napjainkat.
Első osztályosaink már a nyári gyülekezeti gyermektáborban ismerkedtek egymással és leendő tanítóikkal.
Augusztus 23-án színes programmal kezdték
az évet. A gyülekezeti házban tartott évkezdő
áhítatot sok közös játék, majd Herceghalmon
kenyérsütés mellett további játékok, „piknikezés” követték. De szüreti mulatságon is részt
vettünk Etyeken. A citeramuzsika és táncbemutató mellett zajló szőlőszüret, préselés, darálás
és az ezekkel a műveletekkel való ismerkedés
nagy élvezetet nyújtott gyermekeinknek.
Az október 18-ai szombatot kürtőskalácssütés, kézműves foglalkozások, sorversenyek,
diószüret tették emlékezetessé mindannyiunk
számára. Meg kell említenem a kollegáim mellett a kedves, lelkes szülőket, akik igazán jó közösségként
vettek részt és segítettek foglalkozásainkon. Nagyon köszönöm szeretetüket, odaadásukat. A mindennapok
rendszeres munkáját igényes, szép
ünnepélyek színesítették.
Október 6-án a harmadik, október 23-án pedig a második osztály
látta vendégül a többieket. A városi
ünnepélyen és koszorúzáson is részt
vettünk.
Az iskolánkban folyó igényes, fegyelmezett munkát a november 18.,
19. és 21-ei nyílt napokon mutattuk
be a szülőknek, nagyszülőknek és
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A Református Iskolák XI. Országos Mesemondó
Találkozón, Tiszakécskén:
Varga Dominik
ezüst minősítést és
országos második helyezést,
Kontra Dávid
ezüst minősítést és
országos második helyezést,
Hajnóczi Márk
ezüst minősítést és
országos második helyezést ért el a saját
kategóriájában.
A Református Iskolák XI. Országos Meseíró Találkozón, Tiszakécskén:
Székely Mihály István ezüst minősítést és országos második helyezést,
az Országos Szépíró Versenyen, Tiszakécskén:
Kisgergely Csaba
bronz minősítést nyert.

érdeklődőknek. Matematika-, olvasás-, írás-,
testnevelés-, környezetismeret-, angol-, néptáncórákat lehetett látogatni, illetve tájékozódni
iskolánk életéről, gyermekeink tudásszintjéről.
Országos versenyeken is megmérettettük
magunkat, ahol gyermekeink igen szépen szerepeltek.

A Karácsony Sándor Országos Zsoltáréneklő
Versenyen:
Tóth Zsombor Balázs ezüst minősítést,
Bakondi Csongor
ezüst minősítést nyert.
A kunhegyesi Adventi Szavalóversenyen:
Veress Fanni 2.o.
3. helyezett,
Varga Dominik 3.o.
2. helyezett,
Székely Mihály István 3.o. 3. helyezett lett.

A Térségi Versmondó Találkozón, Biatorbágyon (Csendes csodák verseny):
Novák Nóra 1.o.
2. helyezést,
Veress Fanni 2.o.
1. helyezést,
Kálmán Kristóf 2.o.
3. helyezést,
Székely Mihály István 3.o. 2. helyezést
Sípos Bence Márton 3.o. 4. helyezést ért el.
A biatorbágyi Angyalfia vásár programjában
is szerepelünk a Fő téren és a Faluházban kis
műsorral, és készítünk kézműves munkákat is.
Adventi és karácsonyi műsort viszünk az időseknek a Gizella Otthonba, valamint a biai és a
torbágyi református gyülekezetekbe.
Adventi várakozás… Szinte hihetetlen, hogy
ilyen hamar eltelt ez a négy hónap. Továbbra
is szeretnénk választott jelmondatunkat teljesíteni: „Ragyogjon a ti világosságotok!” És továbbra is szeretnénk igényesen végezni munkánkat,
minden területen célkitűzéseinknek megfelelő
nevelő-oktató munkát végezni.
Ábrahám Ferencné
igazgató

A Balatonfüredi Országos Zsoltáréneklő Versenyen:
Leveles-Barta Zsuzsanna arany
Varga Kiara
arany
Tóth Zsombor Balázs
ezüst
Hunyadvári Eszter Kincs ezüst minősítést nyert.
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Templomi gyermekszolgálat – tábori fókusszal
„Örömmondónk” tavaszi száma részletesen beszámolt a vasárnapi gyermek-istentiszteleti munkáról.
A felnőtt istentisztelettel párhuzamosan folyó tanítást korosztály szerint három csoportban (ovisok és
elsősök, további alsósok, illetve felső tagozatosok)
végzi egy-egy tanítói csapat áldozatos odafigyeléssel. A gyermekek előre kidolgozott haladási terv
szerint ismerkednek a Szentírás történeteivel, hallanak és beszélgetnek az Örömhírről, amely során lelki pásztorolásuk is zajlik. Az összességében száz főt
is meghaladó gyermeksereg nagy része vasárnapról
vasárnapra megtölti csoportszobáinkat. Meghatározott időközönként református iskolánk osztályait is
vendégül látjuk, célszerűen összevonva őket a két
fiatalabb csoporttal, amihez a gyülekezeti termet is
igénybe vesszük. A legkisebbeket az e célból kialakított babaszobában „szeretgetik be” a gyülekezeti
életbe hűséges gyermekvigyázóink.
A nebulók gyakran már évközben is kérdezgetik-találgatják, vajon miféle újdonságot rejt számukra az iskolai évzárót követő, ötnapos „bejárós”
tábor. Az idei nyár meglepetése egy kiadós építkezés volt – fizikai és lelki értelemben. Becézhetnénk amolyan hajdani „építőtábor”-nak is, de ez
annál jóval több volt: egy igazi ÉpítÉsz tábor, ahol
a jövő mesterei tanulhatták ki a szakmát. „Építkezz
okosan!”, igazított útba a munkálatokat jelző tábla a kapunál – azt is elárulva, hogy itt, bizony lelki
ház építéséről is szó esik. Elméleti és gyakorlati tanulmányaink vázaként a Titusz Hitéleti Alapítvány
tábori segédlete és kézimunka anyagai szolgáltak.
Minden nap az épület valamely fő részéhez társított
bibliai történetbe ágyazva tanultunk meg egy-egy
nélkülözhetetlen „építési” elvet. Első nap magára, a
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házra figyelve, Zákeus története mutatott rá, hogy
ÉLETÜNKET EGYEDÜL JÉZUS TUDJA MEGVÁLTOZTATNI, miközben szebbnél szebb tervrajzok
kerültek fel gyülekezeti házunk falára. Kedden az
ALAP-ról tanultunk, s felejthetetlen élményt nyújtott a reggelente színpadra álló „ifjúsági színiakadé-

mia” társulata a bölcs és a bolond építő
példázatát megelevenítve: „HALLGASD
ÉS CSELEKEDD ISTEN SZAVÁT!” A harmadik nap már az AJTÓ-ról szólt Rodé és a Péterért
aggódó tanítványi kör történetével kiemelve, hogy
IMÁDKOZNI csak HITTEL érdemes. Csütörtökön
az ABLAK vonatkozásában csodálkozhattunk rá Eutikhosz életben maradására – megállapítva, hogy
ISTENNÉL SEMMI SEM LEHETETLEN. Utolsó nap a
TETŐ is felkerült házunkra, miközben a béna meggyógyításának eljátszott és átbeszélt históriája már
valóságos szolgálatba küldte tanoncainkat: „HOZZ
MÁSOKAT IS JÉZUSHOZ!” Mondom, a tető is ….
mivel az épületet a lurkókkal a valóságban is össze-
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raktuk fő elemeiből; az udvarban felállított bungaló azóta is emlékeztet az ebéd
utáni jókedvű fúrás-faragásra, közös építkezésre, s a kapcsolódó tanításokra. Persze, ez a tábor sem múlt el zeneszó nélkül: mivel a gyülekezeti
termet már kinőtte a 130 fő feletti gyermeksereg és
kísérőik csapata, reggelente a templomteret megtöltve, kántorunk gitárkísérete mellett tanultunk
meg szebbnél szebb új énekeket. A tanítási foglalkozások az izgalmas délelőtti vetélkedők után zajlottak az ízletes ebédig – életkor szerint 7 gyermekcsoportban, összességében 16–18 tanító és segítő
vezetésével. Délután a gyermekek választhattak a
helyben művelt kézműves, vagy az iskolai udvaron
folyó sport foglalkozások között – a szellemi sport

Gyülekezeti élet
kedvelői pedig az idén sem kevésbé népszerű óriás sakk-tábla mentén pallérozhatták elméjüket.
A kisebbek ezután még egy naponkénti missziós

és lebonyolítása volt, amely alatt beláthattuk, hogy
minden eredmény, így a növekedés is valójában Isten adománya: „az sem számít, aki ültet, az sem, aki
öntöz, hanem csak az Isten, aki a növekedést adja.
… Mert mi Isten szolgálatában állunk, ti pedig Isten
szántóföldje, Isten épülete vagytok.” (1 Kor 3,7;9 )
Ezen épületté válást – amelynek alapja csak Jézus
Krisztus lehet (11.) – élhettük át egymáshoz is közelebb kerülve, miközben világossá vált, mennyire nélkülözhetetlen a hit, szeretet, áldozatvállalás
és összetartás adalékaival megerősített „habarcs”,
amely nélkül csakhamar összedőlne az egész épület. Alkotónknak hála az idei bejárós táborunk

lehetőségéért s a hozzá kapott erőért,
Munkatársainknak pedig hatalmas köszönet az áldozatos részvételért!
Nagy Péter
okl. beton- és bajJkeverő
Ui: A fényképeket kedvelők el ne felejtsék felkeresni honlapunkon a táborzáráskor is levetített 5 perces videót, amelyben a nyári élmények peregnek
le újból!
http://biairef.com/piwigo2/picture.php?/1119/category/20

történetet is meghallgathattak, mialatt a kamaszok
külön helyszínen megrendezett és kevésbé kötött napi programja egy-egy filmklubbal záródott.
A tábori hét fénypontja azért mégiscsak a pénteki
megmérettetés volt: addigra épp elkészült faházunk
rögvest egy vizsgaközponttá avanzsált, ahol a kérdésre jól válaszoló tanoncok átvehették a lelki ház
építésére feljogosító Mesterlevelüket (mondanom
sem kell, ilyen oktatás mellett minden tanulónk kitűnően vizsgázott). S hogy a háttérről is szóljak valamit: az 50 főt is kitevő nagyszerű „építőtábor-építő” közösség tanpályája maga a tábor előkészítése
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Gyülekezeti élet
„Jöjjetek és lássátok az Úr tetteit”

Az ifjúság hírei
Gyülekezetünk ifjúsági körei nyár óta számos
közösségi alkalmon vehettek részt. Az elsők
között érdemes említeni a nyári ifjúsági táborokat. Ezekre a hetekre szinte januártól kezdve ifi-tagok és ifi-vezetők egyaránt készültünk.
Mind a kis-, mind a nagy-ifi táborában sok áldást tapasztalhattunk meg. Az ifjú Timóteusnak
írott első levélből igyekeztünk számos gyakorlati
következtetést levonni a magunk életére nézve,
szabad időben pedig kirándultunk, sportoltunk,
bográcsoztunk, és még a kalandparkra is maradt
időnk. A nyári időszakban sem szüneteltettük az
ifjúsági bibliaórákat, az őstörténeteket tanulmányoztuk (1Móz 1-11), ezek mellett volt grillezés,
kerti parti. Úgy láttuk, hogy a szünidőben is van
igénye a fiataloknak az elcsendesedésre és közösségre. Október elején ifjúsági csendesnapot
tartottunk, „Te hová tartozol?” címmel, melyen

több mint harminc fiatal vett részt. Az őszi ifihétvégéken is közel ennyien fordultak meg. Ekkor József történetét állítottuk központba, az
Ószövetség kiemelkedő alakja sokféle gondolatot indított el mindenkiben, hiszen különleges
életútja számos tanulsággal szolgál a mai fiatalok
számára is.
A többnapos együttléteink egyértelműen
jó hatással voltak a rendszeres alkalmainkra is,
a fiatalok sokkal szívesebben jöttek a heti ifire,
nyitottabbak, aktívabbak lettek. Jövőre is szerveznénk hasonló programokat: február végén a
Pilisben szeretnénk majd téli ifihétvégéket tartani, reméljük szép havas, téli környezetben. Jelenleg igyekszünk kifejezetten ifjúságot érintő, vagy
egyéb érdekes témát választani bibliaórákra.
Azért imádkozunk, hogy fiataljaink felszabadult légkörben egyre jobban megismerjék Jézus

Krisztust, emellett élvezhessék Isten nagy ajándékát, a közösséget. Hisszük, hogy a krisztusi közösség megtartó erő az ifjak számára a világban,
és nagy vonzerő lehet, hogy minél többen jöjjenek körünkbe. Hálásak vagyunk Istennek a két
ifjúsági körért, reméljük hogy a jövőben is sok
áldásban részesülhetünk.

Hívunk és várunk minden kedves
fiatalt összejöveteleinkre! „Jöjjetek és
lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos
dolgokat művel a földön.” (Zsolt 46,9)
Virág Balázs, beosztott lelkész

Bódás János:
REFORMÁTUS REFORMÁCIÓ
Megőriztük a Hitvallást s az Igét századokon át,
tisztán és híven.
De csak könyvekbe zárva! – mert szívűnktől nyelve,
szelleme már – már idegen.
Nem éljük, amit vallunk, (mint az ősök)
utunkban a Lélek már nem vezet.
Bár mindnyájunk közös célja a Béke,
de utána a Pénz s az Élvezet.
Üresedik a templom, nincs imádság
asztalnál, ágyban, üzemben, mezőn.
Isten népére nem ismerhet immár
bennünk a világ. Rosszul áll a pör:
vádjait szaporítja ellenünk sok
millió „Minőségi Ellenőr”.
Úszunk az árral, számunkra is sorra
ezrével nőnek az uborkafák, s kapaszkodunk,
mert nagy erővel vonz a
fösvény, úrhatnám kispolgáriság.
A múlthoz képest hol van a minőség?
Hiába van papíron igazunk,
hiába mondjuk tisztán az Igét ha
a cáfolata sokszor mi vagyunk!
Bizony, bizony a „Semper reformari”
ideje jött el s elsősorban ránk!
Nem szekta, „izmus”, Róma most a kérdés:
bennünk lobbanjon újra fel a Láng,
a szent Láng, ami őseinkben égett,
mitől sok fásult szív tüzet fogott
s áldozva szolgálták a hazát s népet,
szerények, tiszták voltak, s boldogok.
Itt az idő, hogy a Lélek vezessen
s azt tegyük, amit az Úr ma ránk kiró:
nékünk kell újjászületnünk, úgy lesz csak
majd református reformáció!

10

11

Gyülekezeti élet

Gyülekezeti élet
„Neveld a gyermeket neki megfelelő módon,
még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.”
(Példabeszédek 22,6)

Suli után jöhet az ovi?
A legtöbben még jól emlékszünk, amikor 2012.
augusztus 31-én, a vasárnapi istentisztelet keretein belül, 64 évnyi kényszerszünet után, újraindult a Biai Református Általános Iskola.
Azóta már a harmadik évfolyamon zajlik az
oktatás és nevelés. Jelenleg hetvennél is több
kisdiák jár az iskolánkba, a templomban alig férünk el, mikor az összes diák és azok hozzátartozói is eljönnek. A hirdetések között gyakran
hangzik, hogy újabb arany, vagy ezüst fokozatú
díjazást érdemeltek ki a diákjaink az ország református iskoláinak megmérettetésein.
A beiskolázási időszakban újra és újra előkerül a kérdés: Hol lesz a következő osztály
tanterme? Nem épít a gyülekezet saját iskolát?
A kérdések teljesen jogosak. És van rájuk megnyugtató válasz? Hála Istennek, vannak válaszok!
2012-ben, az újraindítás évében, az Önkormányzattal egy nyolcéves ingatlanhasználati
megállapodást kötöttünk, melynek keretében
Biatorbágy Város Önkormányzata biztosítja az
iskolánk számára az oktatási tevékenységhez
szükséges tantermeket és kiszolgálóhelyiségeket, de túl ezen, a közüzemi díjakért sem kell
fizetnünk, azt is megkapjuk a várostól. Felmerülhet a kérdés, hogy 8 év az nagyon hamar
elszalad, és mi lesz utána? Természetesen, a
presbitérium a 2012-es indulást követően folyamatosan vizsgálta annak a lehetőségét, hogy
van-e módja a gyülekezetnek önálló iskolaépület létesítésére? A templommal szomszédos területek megvásárlására tettünk kísérletet, de ez
a szűkös anyagi forrásaink miatt nem járt sikerrel. Ezzel párhuzamosan, 2013-ban kezdtünk
részletes egyeztetéseket a városvezetőinkkel,
hogy együtt gondolkozva, a gyülekezet és a város közösségének a javára tudja a gyülekezet az
oktatási fejlesztés érdekében szükséges lépéseit megtenni. Forráshiány miatt nincs lehetőségünk, hogy a szomszédos területeket megvásároljuk, ezért a város vezetésével egyetértésben,
inkább egy óvoda megvalósításán kezdtünk el
munkálkodni. Az iskolánk elhelyezését pedig
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egy újabb ingatlanhasználati szerződéssel biztosítottuk be, amely 20 éves időtartamra szól.
2015. szeptember 1-jétől az állami törvények úgy módosulnak, hogy minden 3. életévét betöltött gyermeknek kötelező lesz az
óvodalátogatás, emiatt az agglomerációban,
de Biatorbágyon még inkább, égető helyhiány
lesz óvodai férőhelyek vonatkozásában, ezért a
presbitérium egyetértésben a városunk vezetésével, egy református óvoda megvalósítása mellett döntött.
„Olyan fiatal vagy, mint reményeid,
olyan öreg, mint a kétségeid. Olyan fiatal, mint önbizalmad, olyan öreg, mint
félelmeid. Fiatal, mint a hited, öreg, mint
a csüggedésed.” (Albert Schweitzer)
A megvalósítás helyszínének a régi parókia
telke tűnt a legalkalmasabbnak, persze csak
úgy, ha meg tudjuk vásárolni a jelenlegi terület mögötti üres telket. Ezzel kapcsolatban két
kérdés merült fel. Milyen forrásból tudjuk megvenni, és a tulajdonos hajlandó-e eladni? A forrás tekintetében újra az Önkormányzat dobta
a mentőövet, mivel felajánlották, hogy megvásárolják a Nagy utca 33. szám alatti ingatlanunkat, abban az esetben, ha a befolyó pénzt
egy leendő óvoda megvalósítására fordítjuk.
Ez a gyülekezetünknek duplán volt jó, mert a
Nagy utca 33. szám alatti ingatlanunk egy helyi építésvédelmi rendelettel védett ingatlan,
emiatt ennek a területnek a további hasznosítása nagyon nehézkes lett volna számunkra.
Másrészt ennek az eladásával, az út másik oldalán az óvoda megépítésére alkalmas területhez juthatunk hozzá. A telektulajdonosok
meggyőzése már keményebb feladat volt, és
sok időt igényelt. Mivel nem volt eladási szándékuk, ezért először meg kellett győzni őket,
hogy a gyülekezetünk és a településünk egész
közössége szempontjából nagyon fontos, hogy
eladják az ingatlant. Ezen a téren az eladó lojális volt, megértette a gyülekezet szándékát,

melyek után az ár kérdésében is sikerült megállapodásra jutnunk.
„Az iskola arra való, hogy az ember
megtanuljon tanulni, hogy felébredjen
a tudásvágya, megismerje a jól végzett
munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál,
és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.” (Szentgyörgyi Albert)
2014. nyár végén jutottunk el odáig, hogy
elkezdjük az óvoda építési terveinek az elkészítését, amelyhez ki kellett választanunk az
alkalmas építészmérnököt. A kiválasztáshoz,
Elek Zsolttól, az Önkormányzat munkatársától
kaptunk önzetlen segítséget, mivel a prózában
előadott igényeinket egy olyan építészeti szempontrendszerbe foglalta, amely alapján összevethető ajánlatokat kaptunk, szám szerint hármat, melyek közül a legolcsóbb ajánlatot tevő
mérnöki irodával kötöttünk szerződést.
Azóta készülnek a vázlatok, illetve több
egyeztetésen vagyunk túl a helyi főépítésszel,

aki támogatja az óvoda megvalósítását. Az építéshatósági eljárás Budakeszin fog lezajlani, de a terveket Tarjáni István
polgármester úrnak véleményeznie kell a főépítész javaslata alapján. Ez a városképi véleményezés jelenleg zajlik. Amennyiben ennek
pozitív kimenete van, úgy beadhatjuk az engedélyezési terveket, és január hónapban számíthatunk az építési engedélyre.
Az óvoda megvalósítására forrásokat a most
kiírás alatt álló pályázatok útján gondoljuk nagyobb részt megszerezni, de minden bizonnyal
szükség lesz a gyülekezet adakozókészségére,
mely téren a biai gyülekezet már oly sokszor
bizonyított! Túl a pályázati lehetőségeken és
gyülekezet adakozókészségén, minden kedves
testvéremet kérek arra, hogy imádságban hordozza az óvoda ügyét, keressük közösen az ÚR
akaratát, hiszen egy óvoda megvalósítása nagyszerű missziós lehetőségeket rejt magában, és
bizonyára évtizedekig, vagy még tovább kihat a
gyülekezet egész életére.
Mohácsy István
gondnok

A szeretet… az erőfeszítés is!
Hisz néha sziklát emel, ki szeret:
Viselni társat, testvért gyereket
Emberfeletti vállalkozás, mégis
Ki KRISZTUS-é és KRISZTUSBAN szeret,
Erős: kimozdít sziklát,
– hegyeket!
(Füle Lajos: Aki Krisztusban szeret)
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Könyvről könyvre

A temető
Egy évvel ezelőtt az Örömmondón keresztül
szólítottam meg a gyülekezeti tagokat a temetővel kapcsolatban. Akkor részletesen bemutattam a temetőt, említést tettem a temetőfenntartás gyülekezetre háruló kötelezettségeiről és
nehézségeiről. Eltelt egy újabb esztendő, szeretném újra a kedves testvéreket tájékoztatni a temetőben történt változásokról és a presbitérium
terveiről a temetővel kapcsolatosan.
Újra szeretném megköszönni, hogy nagyon
sok érintett családtag komolyan vette a sírhely
megváltását, illetve a sírhely újramegváltását.
A temetőgondnokunk a sírhely újramegváltások során rengeteg kéréssel, kérdéssel, esetenként panasszal találkozott. Ezek mindegyikével
foglalkozunk, de szeretnénk kérni a testvérek
türelmét, hiszen egy-egy probléma megoldása
nemcsak anyagi áldozatvállalást igényel a gyülekezettől, hanem többször jogértelmezési kérdések is felmerülnek. Szeretném továbbra is
buzdítani azokat a hozzátartozókat, akik 25 évnél régebben váltották meg a sírhelyet, hogy keressék fel a temetőgondnokunkat, id. Mohácsy
István testvérünket, és egyeztessék az adatokat,
hogy azokat a nyilvántartásban rögzíthessük.
A sírhely újramegváltással kapcsolatban
szeretném felhívni a testvérek figyelmét, hogy
amennyiben valaki nem kívánja meghosszabbítani a sírhely birtoklását, úgy ebben az esetben
erről egy nyilatkozatot fogunk kérni, melyet a
hatályos jogszabály vár el a temető fenntartójától.
A 2013-as évben kísérletet tettünk a temető
elburjánzott részeinek a kitakarítására, melyet
néhány áldozatkész gyülekezeti tagunk kezdett
meg. Sajnos, az irtás nem váltotta be a hozzá
fűzött reményeket, a növények makacssága, és
a munkálatokban részt vevő további testvérek
hiányában. Ezért a következő tavasszal szeretné a presbitérium egy külső vállalkozó bevonásával megoldani a növényzet irtását, hogy
egy-egy nagyon nehezen megközelíthető sírhelyet a hozzátartozók újra könnyebben tudjanak
majd karbantartani. A hatékony irtást követően
pedig szeretnénk az újra kialakított rendet fenn
is tartani.
A sorok széleire ugyanis kihelyeztünk táblácskákat, melyek a parcellákat és az abban ta-
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Kiadványajánló
gyülekezetünk iratterjesztéséből

Kárász Izabella

Iratterjesztésünkben is kapható, megrendelhető a Family, családi és párkapcsolati magazin. Éves előfizetése karácsonyi ajándéknak is
kiváló. A legutóbbi lapszám szerkesztői köszöntőjéből idézünk alább.

Kincs a kezünkben
lálható sorokat jelölik. Sajnálatos, hogy a táblák
jelentős részét megrongálták. Kérek mindenkit,
hogy aki ilyet tapasztal, feltétlenül jelezze azt
a temetőgondnokunknak. Sajnálatos tény az is,
hogy sírrongálás is történt a temetőben. Anyagi haszonszerzés céljából sírhelyek vaskerítéseit
próbálták ellopni, melyet ugyan sikerült részben
megakadályozni, de az elkövető (-k) kiléte ismeretlen maradt. A ravatalozó fedett előterébe térkép került kihelyezésre a könnyebb tájékozódás
érdekében, és ugyanitt megtalálhatók a temetővel kapcsolatos aktuális információk is.
2015. január 1-jétől, az Önkormányzat kérésére, a település többi temetőfenntartó felekezetéhez hasonlóan, mi is a köztemetések
és szociális temetések céljára rendelkezésre
bocsájtunk néhány sírhelyet. Ezek száma nem
jelentős, hiszen Biatorbágyon évente 1-2 ilyen
temetés van jelenleg, és azok is eloszlanak a jelenlegi 3 temető között.
Végül, szeretném tájékoztatni a gyülekezetet, hogy a presbitérium – a gyülekezet anyagi
lehetőségének a függvényében – célul tűzte ki,
hogy a temető gerincén húzódó útszakaszt, a
jelenlegi aszfaltozás végétől a romtemplom irányába a nem aszfaltos feljáróig, szilárd burkolattal lássa el. A jelenlegi murvázás már nem tölti
be a funkcióját.
Kérünk minden testvérünket, hogy a temetővel kapcsolatos szabályokat továbbra is vegyék
komolyan, esetleges kérdéseikkel forduljanak a
temetőgondnokunkhoz, vagy bármelyik presbiterhez.
Mohácsy István
gondnok

H.-val egy osztályba jártunk, de talán ha két-három mondatot váltottunk
egymással a négy év alatt.
Hosszú ideig alig hallottam róla, ám véletlenül
kiderült, hogy az egyik
kedves barátnőm egy
oviba jár a gyermekével.
Innentől kezdve valamelyest nyomon követtem
az életét. Úgy alakult, hogy 2012-ben majdnem egyszerre vártunk babát: ő a másodikat,
én a harmadikat… Aztán egy nap a barátnőm
kétségbeesetten mesélte: H.-nak mellrákja
van, méghozzá rendkívül agresszív fajta. Teljesen megbénított a hír, de pár másodperc múlva szinte egyszerre mondtuk ki: „Imádkozzunk
érte!” Azóta ahányszor csak eszünkbe jut – elalvás előtt, mosogatás közben vagy a játszótéren
álldogálva –, csendben, magunkban hordozzuk
őt. Visszük Isten elé, mint az evangéliumi történetben a bénát a barátok…
És milyen jó tudni azt, hogy van, aki értünk
is imádkozik – akár önszorgalomból, akár a mi
kérésünkre! Gyakran eszembe jut, amit az egyik
olvasónk – ma már állandó szerzőnk – árult
el nekem egyszer. Azt mesélte, hogy minden
egyes lapszámot úgy vesz kézbe, hogy előtte
elcsendesedik, és arra kéri Istent, hogy szóljon
hozzá a cikkek által. Sőt: imádsággal kíséri a
munkánkat is…
Győri Virág főszerkesztő, Family magazin

Advent dala
Kitárja Csend a kapuját,
Beengedi rajta a Hőst,
Kit vár a megváltott világ
Adventben karácsony előtt.
Adventben, karácsony előtt
Boldog, aki várva remél,
Vigyázva néz a napba fel,
Mert minden advent véget ér.
Mert minden advent véget ér,
Jő az, Akit ígér a Csend,
Megdobban minden szív, s dicsőn,
Bíztatón advent dala zeng.
Biztatón advent dala zeng,
S nem érti meg, ki zajban jár,
Csak kit magának tart a Csend,
Aki karácsonyra vár.
Aki karácsonyra vár:
Bízik, remél türelmesen,
És karácsony szent hajnalán
Jézussal az égbe megyen.
Jézussal az égbe megyen,
Örök karácsony várja őt,
S megáll boldogan, győztesen
Advent után, a Csend előtt…
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Jézus mondja:
Jöjjetek énhozzám mindnyájan,
akik megfáradtatok és terheket hordoztok,
és én megnyugvást adok nektek.

Alkalmaink
Nagy Gáspár

Jegyezvén
szalmaszállal
– … mindig és mindig:
bűnökben édesült, iramult napok
habjaiban fuldokló emberek,
egy szalmaszállal, tudjátok-e?
talán a menthetetlent mentitek.
– … kívül és belül:
poklosan örvényült, háborult világ,
de a remény sohasem meghaló,
ha minden utolsó szalmaszál
ABBÓL A JÁSZOLBÓL VALÓ!

Vasárnap
10:00

11:00
Kedd
16:00
17:00
19:00
19:00
Szerda
9:00
18:30
Csütörtök
9:00

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

Istentisztelet (úrvacsora
december 25. és 26.)
Gyermek-istentisztelet,
gyermekmegõrzés
Kávézó-teázó
(hónap 4. vasárnap)
Konfirmációi előkészítő
(haladó csoport)
Imaóra
Hónap 3. keddjén a
B.R.F.K. (Biai Református
Férfikör) alkalma
Hétórai tea a hónap
elsô keddjén
Idősek délelőttje
(hónap 1. szerda)
Hitünk alapjai

19:00

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

Péntek
18:30

Kóruspróba (felnôttek)

17:00

Szombat
14:30-18:30 Foltvarró klub a hónap
2. és 4. szombatján
17:00
Ifjúsági bibliaóra
(két csoportban)

