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Az igazi öröm
forrása
„Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek
nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek,
aki az Úr Krisztus, a Dávid városában…”
(Lk 2,10-11.)
Ezzel az igével köszöntöm karácsony küszöbén az Örömmondó minden kedves olvasóját. Kívánom, hogy az ünnepet övező
külső fények színkavalkádjában se tévesszük
szem elől azt a mennyei fénysugarat, amely
az Úr angyalának szavain keresztül áradhat
be életünkbe. A sokak által vágyott örömnek és békességnek ugyanis ma is az a karácsonykor született Gyermek a forrása, akihez
igénkben az angyal irányította a pásztorokat.
A világ egyre inkább a fejlődés és növekedés bűvöletében él. Boldogságát az egyre
nagyobb gazdasági teljesítményektől, technikai vívmányoktól és a növekvő jóléttől várja. Miközben óriási erőfeszítéseket tesz célja
elérése érdekében, nem veszi észre, hogy ez
az egyre fokozódó tempó éppen azt bizonyítja, hogy amit keres, nem ezen az úton
érhető el. A több utáni lázas igyekezet megelégedettség helyett csak kimerültséggel és
nyugtalansággal fizet az embernek.
Nincs ez másként a világban a karácsony
ünneplésével kapcsolatban sem. Sok ember
él abban a tévhitben, hogy a boldogabb ünneplés titka a fény és pompa fokozásában
rejlik. Vágya akkor teljesül, ha sikerül túlszárnyalni az előző évek csillogását és bőségét.
Az igazi öröm megtalálásához azonban a
legjobb útmutatást ma is a karácsonyi evangéliumban találjuk, amely a betlehemi Gyermekhez irányít minden kereső embert. A
karácsonyi történetben örök érvényű igaz-

ságok ragyognak fel azzal kapcsolatban,
hogy hol és hogyan születik meg az igazi
öröm az emberek szívében.
Igazi öröm és boldogság annak az embernek a szívében születik, akit megragad
a Megváltó születéséről szóló örömhír. Úgy,
ahogy a pásztorokat megragadta az angyal
által hirdetett ige. Isten igéjének erejéhez
semmi sem hasonlítható. Az Istentől lelkileg
legmesszebbre sodródott embert is magához tudja vonni. A pásztorok abban a korban ilyen embernek számítottak. Hatalmas
kegyelem, hogy a karácsonyi evangélium
közöttünk is azért hirdettetik, hogy egész lényünkben megragadjon, és Jézushoz vonzzon bennünket.
Igazi boldogság és öröm azoknak az embereknek a szívében születik továbbá, akik
válaszként maguk is megragadják az őket
megragadó igét. Ez alatt az értendő, hogy
hittel fogadják Isten ígéreteit. Szívükbe rejtik, amiket láttak és hallottak, mint a pásztorok. Azt, hogy Jézus megszületésekor megnyílt fölöttük az ég, és kiáradt rájuk Isten
kegyelme, és körülölelte őket. Mivel nem
vonták kétségbe Isten hozzájuk intézett szavainak igazságát, eltöltötte szívüket annak
boldog bizonyossága, hogy az az üdvösség,
amit Isten nekik megígért, valóban az övéké
lett. Végül, az igazi öröm annak az embernek a szívében születik meg, aki teljes hittel rááll Isten ígéretére, és elindul Jézushoz,
mint a betlehemi pásztorok, hogy imádattal
boruljanak elé. Legyen ilyen áldott és boldog
mindannyiunk karácsonya!
Molnár Sándor lelkipásztor
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Portré
Beszélgetés Ábrahám Ferencnével, a Biai Református Iskola igazgatójával

„Pedagógusként is egy édesanya működik bennem”
– Tisztelt Igazgató asszony, kedves Kati, immár
csaknem három és fél tanévet hagyott maga mögött az újraalapított, alulról építkező Biai Református Általános Iskola. Éppen ezért időszerű a kérdés:
hol tartanak a felső tagozat kialakításával?
– Örömteli hírem van: rendelkezésre áll az
egész felsős tanári gárda, már az előszerződéseket
is megkötöttük a szaktanárokkal. A szeptemberben ötödik osztályba lépő tanulók osztályfőnökét
az iskolai farsangunkon fogom bemutatni. További megnyugtató hír a hívő szülőknek, hogy a majdani felső tagozatos tanárok ugyanazt a lelkiséget
képviselik, mint az alsós pedagógusok. Repül az
idő, mert mintha csak tegnap lett volna az alapítás, amikor előre el kellett készítenem az egész
nyolc évre szóló pedagógiai programunkat a tantárgyfelosztásoktól a tanmenetekig. Az Úristen a
tenyerén hordoz minket.
– Töretlenül folytatódik tehát a nyolcosztályos iskola fokozatos, felmenő rendszer szerinti kiépülése
a Biai Református Gyülekezet fenntartásában?
– Igen, mert töretlenül folytatódik az imameghallgatásaink csodasorozata is. Hiszen csoda volt
– a 64 évi kényszerszünetet követően – az elindulás, a szülők, gyermekek kellő számú jelentkezése,
az anyagi feltételek teljesülése, a helyiséggondok
megoldódása, a külső jóakarat megteremtődése,
évről évre. Illetve most a felsős tantárgyak szakavatott, hívő oktatóinak a megtalálása. Mert nem
én futottam utánuk, maguk jelentkeztek. Közben
az alsós tanári csapat is teljesen kiépült, a legelső
osztályt vivő tanári páros, a Kontra Imre – Kontra Imréné Sipos Réka házaspár ősszel immár újra
egy elsős osztályt fog tanítani. Meg kell mondjam,
nagyon pozitív szülői várakozás mellett.
– Pedig kezdetben felbukkantak itt-ott olyan külső vélekedések is a gyülekezet iskolaprojektje kapcsán, hogy nem komoly és bizonyára be fog fulladni…
– Tény, hogy virágzásnak indult a református iskola. Mindezt Isten után megköszönhetjük többek
között a fenntartó gyülekezetnek és presbitériumnak, a hozzánk pozitívan viszonyuló városi önkormányzatnak és persze az állam egyházi iskolákat
is felkaroló oktatáspolitikájának. Jelenleg – a teljes
alsó tagozat „üzemelése” idején – 96 gyermek jár
ide négy osztályban. A mi csapatunk: délelőttös,
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illetve délutános kollégák, igazgató, gazdasági vezető; összesen tíz főállású dolgozó. „Külsősként”
további szakemberek dolgoznak velünk: angol-,
informatika-, néptáncoktató, logopédus, fejlesztőpedagógus, gyógytornász… Hála Istennek,
összhangban, jó lelkiséggel dolgozhatunk együtt.
Pedagógusainkban azonos hit, értékrend munkál, sőt imaközösségben állnak egymással, és ami
szintén lényeges, szakmai tudásuk is magas fokú.
A különféle országos iskolai versenyeken, kulturális vetélkedőkön előszeretettel veszünk részt,
tanulóink állandóan szép helyezéseket érnek el.
Egymást érik a kreatív foglalkozások, színházi előadásokra járunk – legutóbb 80 gyermekkel voltunk a Művészetek Palotájában –, kirándulunk,
népszerűek az ünnepi rendezvényeink: farsang,
év végi gála…
– Legutoljára advent első vasárnapján adtak istentiszteletbe illesztett műsort iskolánk tanulói. Az
első és negyedik évfolyamosok versmondásai-énekei átéltek és kidolgozottak voltak. E gyermekek
arcán fellépéskor sem szorongás tükröződik, hanem felszabadultság, öröm. Ugyanez mondható el
az iskola keretei között, Nagyné Ildikó gyülekezeti karnagy vezetésével újjászerveződött, rendkívül
tisztán intonáló gyerekkórusról is. Mi ennek a titka?
– Hol valósulhatna meg nagyobb eséllyel, hogy
gyermekeink kibontakozzanak, elfogadó, szeretetteljes légkörben nevelődjenek és fejlődjenek, mint
egy olyan egyházi iskolában, amely a kezdetektől

hívő és lelkes pedagógusokkal rendelkezik? Bizony a hitbeli dimenzió is elengedhetetlenül fontos. Azt tapasztaljuk, a gyerekek eleve fogékonyak
erre, és kifejezetten hozzájárul a belső harmóniájukhoz, hogy itt a heti két órarendi hittan mellett
hétkezdő áhítatok vannak a templomban, sőt, a
hét többi napját reggelente osztályonkénti elcsendesedéssel kezdjük. Az elcsendesedés szó jelentésébe természetesen itt az is beletartozik, hogy a
gyerekek imádságos légkörben elmondhatják nevelőiknek, ami bennük van.
– Pár hónapja fölkerült a gyülekezeti levelezőlistára egy kisﬁlm az ön szakmai pályafutásáról, életútjáról. Tanulmányai tekintetében említésre méltó
például a Veres Pálné Gimnázium, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem és a debreceni Kossuth
Lajos Tudományegyetem. Illetve az, hogy nemcsak
középiskolai biológia-kémia tanár lett, de közvetlenül a rendszerváltozás után, a Károlin elvégezte
a vallástanár-hitoktatói szakot, később a Budapesti Műszaki Egyetemen a közoktatás-vezetői, tanügy-igazgatási szakot is. Középiskolai tanárként
dolgozott többek között a Veres Pálné Gimnáziumban, középiskolai igazgatóként Kunszentmiklóson.

Biai működése előtt egy református általános iskola és óvoda igazgatója volt Verőcén. De igazgatója volt a Református Pedagógiai
Intézetnek is. A Biai Református Iskola immár a harmadik egyházi intézmény, amelynek alapító igazgatója. Honnan ez az olthatatlan szerelem a pedagógia iránt, a nyugdíjkorhatáron is túl?
– Keresztyén embernek lenni önmagában is hivatás. Az én esetemben a pedagógusi hivatás az
előbbinek a „leágazása”, egyik megnyilvánulási
formája. Talán azért lettem éppen pedagógus,
mert ez áll legközelebb az édesanya szerepéhez.
Három gyermekem született, nyolc unokám, három dédunokám is van, mégis úgy érzem, egy
lelkes, elkötelezett „anya” működik bennem az
oktatás-nevelés színterein is. Az indíttatásban
nagy szerepe lehetett annak, hogy édesanyám
is pedagógus volt. Ez a pálya egyébként hasonlít a kertészkedéshez. Most éppen az óvodából
kikerülő gyermekekkel „kertészkedünk”, vagyis
neveljük őket. Meggyőződésem: egy pedagógusnak legalább annyira kell foglalkoznia a neveléssel, mint az oktatással. Az ionos kötést akár önállóan is meg lehet tanulni, ellentétben mondjuk az
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Portré
értékrenddel vagy éppen az embertársainkkal való kommunikációval. Utóbbiakhoz olyan pedagógusok kellenek, akik egész
valójukkal a diák személyiségére koncentrálnak.
Iskolánk jelmondata is az: „…ragyogjon a ti világosságotok” (Mt5:16). Legyenek az iskolából kikerülő fiatalok „útjelző táblákká” mások számára,
közvetítsenek mások felé keresztény-polgári értékrendet, olyat, ami építi, nem pedig rombolja a
társadalmat. Legyenek olyan emberek, akik tisztelik a család intézményét, a szülőket, a gyerekeket.
A környezetüket, lakóhelyüket megbecsülik, Istenhez, az egyházhoz, hazájukhoz, nemzetükhöz
hűségesek. Aki ilyen nevelőmunkával vagy ennek
szervezésével-irányításával foglalkozik, nem egykönnyen fárad el, nem öregszik meg lelkileg.
– Ha már a fáradságnál és a fáradozásnál tartunk,
élete során rendszerint egyszerre több komoly feladatot látott el. Mondjuk középiskolai tanár volt,
de másodállásban az ápolónő-képzésben is részt
vett. Szüntelenül tovább képezte magát. Mostani
munkája is rendkívül szerteágazó, miközben családanya, nagymama, valamint tevékeny presbiter
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Gyülekezeti élet
a Kispest-Rózsatéri gyülekezetben. Hogyan tudja
ilyen hatékonnyá szervezni a mindenapjait? Állandóan fellapozza a határidőnaplóját?
– Hála Istennek, ha egyszer beírtam valamit a
naptárba, azt már meg is jegyeztem. Ez után már
csak arra kell figyelni, hogy idejében hozzáfogjon
az ember az aktuális feladathoz. Kedves igém Jakab apostoltól: „A hit, ha cselekedetei nincsenek,
halott önmagában.” (Jakab 2:17) Otthon egyébként úgy voltunk nevelve, hogy reggel gondoljuk
át a teendőinket, hangolódjunk rájuk, a nap végeztével pedig elemezzük ki magunknak, mi hogyan teljesült, mit tettünk jól, mit rosszul. Ha ez
pietizmus, akkor vállalom, sőt hálás vagyok szüleimnek, mert meghatározta egész eddigi életemet.
– A már említett portréﬁlmben kevés szó esett a
felmenőiről. Erről most megtudhatnák valamit?
– A gyökerek erdélyiek, közelebbről mezőségiek, édesanyám például Marosvásárhelyen született. Olyan családból jöttem, ahol a felmenők közt
jogászt, pedagógust, lelkészt egyaránt találunk.
– Szeptemberben egyaránt megfordult Délvidéken és Kárpátalján. Az említett erdélyi családi szálak miatt olyan erős a határon túli magyarság iránti
érzékenysége?
– Akkor vagyunk teljes emberek, ha nemzeti
azonosságtudattal is rendelkezünk. Magyarságunkhoz hozzátartozik az is, hogy ne feledkezzünk el azokról sem, akik a trianoni határon kívül maradtak. A Kispest-Rózsatéri Gyülekezettel
rendszeresen teszünk gyülekezeti kirándulásokat,
melyek során ezekkel a területekkel is megismerkedünk. Ami az ősz eleji délvidéki utat illeti, iskolaigazgatói minőségemben a kárpát-medencei
református tanévnyitóra mentem Bácskossuthfalvára. Röviddel ez után Kárpátaljára – közelebbről: Nagydobronyba, Biatorbágy egyik testvérvárosába – hívtak meg az ottani magyar líceum
megalakulásának huszadik évfordulója kapcsán.
Kárpátaljai kapcsolataim még az 1990-es évek
közepéről származnak, amikor beindítottuk ott a
katechétaképzést. Két évig, havonta egy hétvégére, én is átjártam tanítani.
– Köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, áldott
ünnepeket, valamint sok további erőt és szép sikereket kívánunk az új évre!
– Én is köszönöm a lehetőséget iskolánk bemutatására, köszönöm a gyülekezet imádságos szeretetét. Áldott, békés, kegyelemteljes karácsonyt
kívánok.
Joó István

Egyházmegyei kórustalálkozó
Nem kevesebb mint félezer vendéget – Istent énekléssel is dicsőítő testvért – látott vendégül gyülekezetünk május 10-én, az Északpesti Református Egyházmegye idei kórustalálkozója alkalmából.
Tizenöt kórus lépett fel a biai templomban, köztük a miénk. A közönség számára az egyik legemlékezetesebb csoport a fóti kórussal érkező, fiatal édesanyákból álló Hála Énekkar volt. A mennyei
egységből élhettünk át valamit, amikor Vizi István pátyi lelkipásztor, az egyházmegye ének-zene
ügyi felelőse vezetésével közösen énekeltük el a záró kórusművet.

Családostábor Piliscsabán
Ismét a piliscsabai egyetemi kollégium tágas épületében zajlott a nyári gyülekezeti tábor (július 8-12. között).
A „zajlott” szó a derűsen csacsogó, a parkban lábhajtásos autókákkal föl-le furikázó kisgyermekek miatt helytálló, akiknek ez a tágas helyszín ideális volt és marad.
Lelki elcsendesedésünkről Marco de Leeuw van Weenen, a magyarul anyanyelvi szinten beszélő holland miszszionárius gondoskodott evangelizációjával. Feltűnően
sok gyermekes család jött el. Összesen 92-en voltunk, a
Kolláth Pál és felesége, Baranovszky Edit szervezésében.
A megjelent fiatal házaspárok azóta bázisául szolgálnak a
novemberben újraalakított Házaskörnek is.
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Tűzoltótábor
Leégés helyett boldog gyermektömeg
Idei bejárós táborunk szokás szerint a vakációzó gyermekek első nyári közössége lehetett
június 29-tól július 3-ig.
Miért éppen Tűzoltó Tábor?
A Bibliában több helyen is megjelenik a tűz,
amely megemészt vagy megtisztít. Ha a tüzet
keressük a Bibliában, talán először Mózes történetei jutnak eszünkbe. Isten égő csipkebokorból
beszélt vele először, és lángoló tűzben jött le a Sínai-hegyre, amikor odaadta népének a Tízparancsolatot. Isten, az Ő tökéletes parancsaival nemcsak arra akarta ráébreszteni a zsidókat, hogy
szükségük van a megváltásra, hanem védeni is
akarta őket általuk. De hogyan hozható mindez
párhuzamba a tűzoltókkal? Istennek a legfőbb
célja az, hogy Önmagát megdicsőítve sokakat
az üdvösségre segítsen, vagyis megmentse a lelküket az örök életre. A tűzoltók elsődleges célja
pedig az, hogy embereket mentsenek ki különböző veszélyes helyzetekből, illetve megelőzzék
azok kialakulását. Ők az emberek testi épségét
akarják megóvni a tűzvédelmi szabályokkal, míg
Isten az emberek testi és lelki jóléte érdekében
adta parancsait.
A keretek a szokásosak voltak: korosztály szerint hat csoportban tanulmányoztuk a gyerkőcökkel a testi és lelki tűzvédelem életbevágó
szabályait. A testi tűzvédelem szabályait a Biatorbágyi Önkéntes Tűzltók odaszánt szakemberei tanították a reggelenkénti közös éneklés
után, a templomtérben. Bemutatóra is sor került,
amely tréfás formája ellenére komoly üzeneteket

hordozott a tűz használatával, az életvédelemmel kapcsolatban. Még kiürítési gyakorlatot is
tartottunk, amit példás rendben és sebességgel,
két percen belül hajtott végre a tanítóik irányította 150 gyermek.
A délelőtti szabadtéri játékos akadálypálya
egyik állomása három napig az udvarra begurult
hatalmas tűzoltóautó volt. Itt aztán közelről vehették szemügyre az érkező csapatok, mi minden belefér, ami a lánglovagok veszélyes munkáját segíti, s hogy ezeket az eszközöket mikor és
hogyan kell használni. Nem csak a fegyelmezett
rendet, és például a tömlőgurítást tanulhatták ki
tanoncaink, de a védőfelszereléseket felpróbálva
az autó belsejében is gyűjthettek tapasztalatokat.

Csapataink persze nem unatkoztak a többi állomáson sem, hiszen menetlevelük szerint számos ügyességi és tudáspróba várt rájuk. Egyik
helyen vizet szállítottak szivaccsal, máshol célba
lőttek vízsugárral, de nem maradt ki a vele hajtott strandlabda gurítás sem. Talán a vízibombák
lepedőkkel átdobálásánál is izgalmasabb volt az
életmentés feladata: tavaly épített faházikónkban
„gázszivárgás lépett fel”. Innen mentettek ki a csapatok a saját készítésű hordágyban egy-egy játékbabát. Versenyzőink összeszedettségét tanúsítja,
hogy egyetlen „potenciális áldozat” sem veszett
oda. A versenyzést nem csak a mintaszerű szervezés, de az állomásokat vezető fiataljaink ügyes
és összehangolt munkája is segítette, akik komoly
szerepet vállaltak a Kastélyiskolában szervezett
délutáni sportfoglalozások levezetésében is.
A csapatvetélkedő végeztével – a megfelelő
előkészítést követően – a „tűzoltóvá” érés elméleti ismereteinek elsajátítására is sor került: ifjaink reggeli színpadi jelenetei mellett, amelyek
már az aznapi igei tanításra utaltak, a gyermekek a Tízparancsolat egyszerűsített szövegét is

tanulmányozhatták egy-egy – a tábor
számára készült – márványtáblába gravírozva!
Csoportszobáikban a gyermekek naponta két-két bibliai parancsolatról tanultak, amelyek értelme leginkább összekapcsolható volt
egymással. Első napunk mottója ez volt: „Csak
egy Isten van” – az 1. és a 2. parancsolat bővebb megismerésével. Kedden erről hallottunk:
„Vigyázz, mit beszélsz.” A 3. és a 9. parancsolat fényében tanultuk nyelvünket az Úr rendelte
kordában tartani. Szerdai tanításunk: „Minden
nap fontos, a vasárnap is” a 4. parancsolat értelmében Isten iránti, az 5.-ében pedig a szüleink
iránti tiszteletünk gyakorlásáról szólt. A csütörtöki tanítás már belső titkaink, a „Gondolat és tett”
összefüggéseire utalt a 6. és 7. parancsolat üzenetével. Pénteken a 8. és 10. parancsolat alapján helyes és helytelen vágyainkra világított rá a
tanítás – egyúttal feltéve a legfontosabb kérdést:
„Lehet-e Isten nélkül élni ?”
Iskolás korú csoportjaink tanítását a digitális
technikát már rutinosan alkalmazó REFI-s tanítóink interaktív eszközökkel, vetítéssel is szemléltették.
A gyermekek a tanultakkal nemcsak a másnap
délelőtti tudáspróbákon, de az aznap délutáni
kézműves foglalkozásokon is találkoztak, ahol a
papírtűzoltó autó, szekerce, tűzoltó palack mellett például gipszből készített „kőtábláikra” vésték
fel a Tízparancsolat szigorán keresztül is átsugárzó
örömteli üzenetet: „Az Isten szeretet 1Jn 4,8.”
S akik ezt mind kitanulták (minden tanoncunk), péntek délben a faházikónkból rögtönzött
„Tűzoltó Parancsnokság” épülete mellett egy igazi tűzoltó tiszttől vehették át jól megérdemelt,
névreszóló tűzoltó igazolványukat.
Köszönet az Önkéntes Tűzoltóknak, szervezőtársaknak, zenei és igei tanítóknak, foglalkozás-vezetőknek, gyermekvizgyázóknak, ellátást
és rendet biztosítóknak a békességes összetartásért, a sok-sok belefektetett munkáért és áldozatért, amely azonban láthatóan nem hiába volt.
S amely gazdagságért az idén is hálát adhatunk
Mennyei Urunknak, aki megszámlálhatatlan
dolga mellett a mi kis táborunkat is szerető figyelmével, törődésével és oltalmával illette, áldásával kísérte.
Nagy Péter
(alias: Pernye Áron, ki tüzet olt mindenáron)
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Gárdonyi kisifitábor, csendsétával
Indulás előtt a szülőkkel együtt imádkoztunk a
táborunk (július 22–26.) lelki alkalmaiért, a jó
időért és hangulatért. Ezek után több autóval
indultunk el Gárdonyba.
Nagyon szép idő volt. Már az autóban éreztem a nap melegét, és még csak a délelőtti órákban jártunk.
Mikor megérkeztünk, elfoglaltuk az emeleten
lévő szobáinkat, majd összeültünk megbeszélni
a tábor szabályait, menetrendjét. Így aztán, ami
a nevelést illeti, nem lett sok dolga Virág Balázsnak, ugyanis ha valaki a szabályoknak nem
megfelelően viselkedett, az mínusz pontot szerzett a csapatának (amit persze senki nem akart).
Így szépen, rendben mehetett minden a tábor
végéig.
A táborban nemcsak testileg, hanem lelkileg is feltöltődhettünk. Reggelik előtt a fiúk Virág Balázzsal, mi lányok pedig Szabó Mónival
csendességet tartottunk, hogy Isten szavával,
megismerésével kezdhessük a napot. Reggeli után közlekedési táblákkal, jelekkel értették
meg velünk a Biblia egy-egy szakaszát. Például
az egyirányú utcából zsákutca lett, de Krisztus
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képes a zsákutcát feloldani. Ez három tábla,
három napra. Nekem sokat segített, hogy megértsem, Krisztus mennyire hatalmas, hogy a reménytelennek tűnő helyzetben is képes olyan
megoldást nyújtani, amire talán nem is gondolnánk. A bűneinktől is megszabadít, pedig azok
fogantatásunktól bennünk vannak, azóta gyűlnek. A délutáni, esti alkalmakon az „Én mondások”-at vettük végig, amelyekből akkor, azon a
héten az „Én vagyok a világ világossága” volt az,
amelyik segített, megerősített és emiatt megmaradt bennem.
A sok napsütés mellett annyiszor mentünk ki
a strandra, amennyiszer csak tudtunk. Nagyon
élveztük a vizet, kicsik és nagyok egyaránt.
Ebédelni egy étterembe jártunk, ahol nap
mint nap finom étel várt bennünket.
Ami nekem még nagyon tetszett, az a csendséta és a tábortűz volt. A csendsétánál kisebb
csoportokra bomlottak a táborozók, és este a
sötétben, gyertyákkal mentünk segítőről segítőre. Négy állomás volt, négy igeszakasz, és
azokhoz mondtak pár szót a segítők: Zsó, Flóra,
Janka és Öcsi.
A tábortűz estéjén nemcsak a tábortűz volt
középpontban, hanem egy pillanatra Székely
Anna (Panni) is, akinek névnapja alkalmából
elénekeltük az „Áldjon meg téged, áldjon az
Úr”-at és utána (mint jó szobatársak) órákig beszélgettünk, hogy mi lesz másként a tábor után,
mi lesz más az iskolában.
Mikor hazaindultunk, Pannival eldöntöttük,
hogy végigénekeljük a zöld énekeskönyvből az
összes ismert éneket. Ez sajnos nem sikerült, de
az erdélyi ifikiránduláson már remélhetőleg végig tudjuk énekelni…
Novák Franciska (15)

Nagyifitábor a Dunakanyarban
A Biai Református Gyülekezet minden nyáron
szervez tábort két csoportban a fiatalok számára. Kiváló alkalom ez arra, hogy kilépjünk a hétköznapok forgatagából, és csendességben töltsünk el egy hetet. Az idei évben Kisorosziban
volt a nagyifitábor, augusztus 4-től 9-ig.
Első nap, a szállás elfoglalását követően egy
rövid sétára indultunk Kisorosziban. Mivel nem
túl nagy település, hamar körbe tudtuk járni.
A napi menetrend általában a következőképp
zajlott: 8 óra körül volt a reggeli, majd egyéni
csendességet tartottunk. Ez jó alkalom volt arra,
hogy erősítsük az Úrral való kapcsolatunkat. Az
egyéni csendesség után a délelőtti áhítat következett, majd a csoportbeszélgetéseken a hallott
igét beszéltük meg. Őszinte és mély beszélgetések alakultak itt ki, egy-egy csoportbeszélgetés
nem egyszer húzódott el az ebédig.
Ebéd után csendespihenő volt, délután pedig
változatos programokban részesültünk. Vacsora
után egy igei alkalom is volt, az esti áhítat után
pedig nagyon izgalmas játékokat játszottunk.
Az egyik legjobb élmény számomra a strandolás volt. Erre a Duna közelségének és a szép
időnek köszönhetően két alkalommal is lehetőségünk nyílt. Az erős sodrás miatt nem volt szabad mélyre bemenni, de így is nagyon kellemes
volt a nagy melegben a hűsítő víz.

A másik nagy élményem a játékokkal kapcsolatos. Egyik este a „mániás család” nevű játékot
játszottuk. A lényege röviden: kiküldünk valakit
a teremből, majd a bent maradó játékosok kitalálnak egy „mániát”. Lehet ez akár mozdulatsor,
de egy szó is. A visszatérő játékosnak kérdéseket kell feltennie a többiekhez, nekik pedig válaszolás közben a megbeszélt mániát kell csinálni. Volt egy másik, másféleképpen csapatépítő
játék is. Itt az volt a lényeg, hogy cetlikre írtuk
fel minden táborozó nevét, majd mindenkinek
húznia kellett egy nevet. Akit húztunk, arról az
emberről kellett három pozitív dolgot mondanunk.
Az egyik délután átmentünk komppal Visegrádra, majd felsétáltunk a visegrádi várhoz. Ezt
a napot az tette számomra emlékezetessé, hogy
a visszafelé vezető úton kaptunk egy kis záport,
ami a nagy melegben felüdítő volt.
Az igei alkalmak is nagyon szívhez szólóak
voltak. A csütörtök délelőtti alkalmat Varga Róbert tartotta, aki a Nagykovácsi gyülekezet lelkipásztora. A téma a szexualitás, házasság volt.
Egy igét kiemelnék ennek kapcsán, ami nekem sokat jelentett: „Mert a szívből származnak
a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások.” (Máté 15,19) A tábor
utolsó napján, vasárnap a helyi gyülekezet istentiszteletén vettünk részt. Nekem ez az Istentisztelet is nagyon sokat jelentett, rávilágított az ige
hallgatásának, olvasásának fontosságára.
Összességében azt gondolom, hogy idén is
egy remek, élményekben dús táborban volt részünk, hitben megerősödve tértünk haza.
Szakács Máté (22)
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Erdélyi ifitúra, élményözönnel
Hatalmas mennyiségű élménnyel gazdagodtunk
október 23–28 között, ezért először is megköszönöm az ifi nevében mindazok fáradozását, anyagi
áldozatát, akik hozzájárultak ahhoz, hogy elmehessünk idén (is) Erdélybe.
Ahogy kell, hajnalban indultunk egy pénteki
napon. Vicces volt figyelni az arcokat a buszon.
Két nagy csoportra lehetett őket osztani: a még
fáradt kialvatlanokra és a máris túlpörgött, lelkes
beszélni-nevetni vágyókra.
Az első úti állomásunk a csodaszép nagyváradi
templom volt. A Király-hágó, majd Csucsa következett, a hajdan Ady által is lakott kastéllyal. Tovább buszozva fölkerestük a bánffyhunyadi templomot, aminek az emlékkönyvében megtaláltuk
azt a bejegyzést, amit a már tavaly itt jártak írtak
az ifiből. A szállásunk első este Zsobokon volt egy
árvaházban. Az ott lakó gyerekeknek láthatóan
megtiszteltetés és dicsőség volt, ha a konyhán
dolgozhattak.
Másnap megcsodáltuk a Tordai-hasadékot, és
Marci jóvoltából papírsárkányoztunk. Később
elmentünk a tordai sóbányába is, ami amellett,
hogy egyszerűen gyönyörű, még szórakoztató is volt volt, mert lehetőség volt bent a sófalak
közt mindenféle játékra, a ping-pongtól a bowlingig. Mi az utóbbit próbáltuk ki, ami pénztárcakímélő választásnak bizonyult, a nagy kavalkádban elfelejtették velünk kifizettetni. Minden
este áhítat is volt (Jakab levele kapcsán az igazi
szeretetről is elmélkedtünk), de vasárnap meghallgattunk a buszon egy Cseri Kálmán-igehirdetést is. E napon tettük különben a legnagyobb
túránkat! Felmentünk Galonyától (szálláshelyünk)
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a Kelemen-havasokban található Isten székére
(1381 méter!), eléggé kalandosan. Egy darabon fehér, hátul nyitott furgon vitt fel minket, amin nem
várt módon rögzítetlen padokon ültünk. A végén
nem volt lezárva, úgyhogy a hátul ülő Balázs, Bercel és Marci vizsgázhatott ügyességből. A sok faág
mindig a legváratlanabbul csapkodott bennünket
arcon. Úgyhogy sokat nevettünk!
De a gyalogtúra is izgalmas volt, medvenyomok, gombák, a fiúk száraz fatönköket döntögettek. Ez a hely valami különlegesen szép volt, kész
meseország. Sétáltunk a felhőkben, mellettünk
egy kis patak csobogott, a kilátásra pedig nem találok olyan szót, ami ki tudná fejezni. Azt gondoltam, hogy mennyire szeret minket Isten, hogy a
paradicsom után sem valami sötét, kietlen helyre
dobott minket, hanem egy ilyen szép környezetben helyezett el bennünket. Mintha ez a táj is egy
meg nem érdemelt ajándék lenne tőle!
Hétfőn aztán elmentünk a Pongrácz-tetőre, a
Gyilkos-tóhoz, sőt, a Békás szoroshoz is. A gyergyói szálláshelyen egyébként hatalmasakat pingpongoztunk a pincében.
Ami a legjobban tetszett a keddi napban, az
a Medve-tó körüli ipiapacs volt. Hatalmasakat
estünk és nevettünk! De voltunk még rengeteg
nagyszerű helyen: korondi vásár, Parajd, ahol az
Áprily Lajos múzeumban is időztünk… Megfordultunk Farkaslakán a Tamási Áron-emlékházban. Este pedig városnézést rendeztünk Székelyudvarhelyen, ahol az utolsó éjszakát is töltöttük,
de előtte bevacsoráztunk egy helyi étteremben.
A zárónapon Segesvárat néztük meg (templom, Drakula háza) és végül Aradon a vértanúk
emlékművét. Utóbbinál abban a megtiszteltetésben lehetett részünk, hogy az ottani polgármester-helyettes tartott ismertetőt az emlékműről.
Sohasem hittem volna, hogy hat nap ilyen gyorsan elröpülhet!
Joó Erzsébet (19)

Kárpátaljai községet segítünk
Örvendetes fejlemény kárpátaljai
kapcsolatainkban, hogy a nagydobronyi magyarok immár nemcsak testvértelepülési keretek
között, hanem testvérgyülekezetünkként is közel állhatnak szívünkhöz. A biai gyülekezet a 2014-15
során kifejlődött ukrajnai háborús
konﬂiktus során felismerte, hogy
célzottan támogatnia kell az itteni
hitbeli és nemzetbeli testvéreinket.
Nagydobrony, ez a nyolcezres
település légvonalban csupán húsz
kilométernyire fekszik a jelenlegi magyar-ukrán határtól. Ez az
a falu, ahol mindenki magyar és
református, még a cigány kisebbség is, amely annak idején Sztálin
kérdésére az ortodox vallás és a
szabadság helyett a magyar reformátusságot és a gulágot választotta. Innen a munkaképes emberek
a munkaalkalom híján vagy a háború elől gyakran külföldre kényszerülnek. Erre tájt az otthon maradottak a háborúban elesett férfi
hozzátartozóik holttestét olykor az
ukrán szervkereskedők által megcsonkítva kapják vissza.
Közvetlenül húsvét előtt, a nagyhétben Szanyi József és Szabó László testvéreimmel Nagydobronyban jártam. Meggyőződhettem arról, hogy nehéz egy gazdasági
bajokkal, korrupcióval is küzdő, polgárháborúval

is sújtott országban nem túlságosan
kedvelt kisebbséginek lenni. Főleg amúgy is szociálisan hátrányos
helyzet mellett. Találkoztunk ilyen
magyarokkal is. Például egy olyan
négygyermekes édesanyával, aki
nyolcvan éves nagyapja igen szerény házában kényszerül meghúzni
magát szülötteivel. Vagy olyan, születésétől testileg korlátozott, idősödő napszámos férfival, aki már
nem kap a helyi gazdálkodóktól
munkát, mert már azoknak sincs.
Nos, őket és a hozzájuk hasonló
nagydobronyiakat segítjük adományainkkal. Mintegy kétmillió forinttal, ez idáig. Ennek egyik része
egyszeri biai gyülekezeti gyűjtés,
a másik része olyan testvéreinktől
való, akik állandósultan is vállalták
a támogatást. Rendkívül örvendetes, hogy ennyi áldozatra kész
testvérünk van a biai egyházközségben. Csakhogy a helyi, állami
támogatás nélküli árvaház, öregek
otthona, valamint a nagydobronyi
Református Líceum, ahol több száz
bentlakásos diák él, szintén nagy
szükségben van, főleg a közelegő
tél szorításában!
Úgy gondolom, őértük vagyunk
mi fokozottan felelősek, a kárpátaljai magyarokért és sorvadó intézményeikért, annak ellenére,
hogy a farizeus világ irántuk nem részvétet. Fontos tudni, hogy az adományok célba jutását közvetlenül tudjuk irányítani és kellően ellenőrizzük.
Összesen tizenöt tartós adakozónk van már a
biai gyülekezetben, akik vállalták, hogy egy éven
át havi olyan összeggel segítik a nagydobronyiakat, amelyet a családi kasszájuk elbír. Az adományozókat illető köszönet mellett szeretnénk buzdítani másokat is, hogy aki teheti, lépjen be ebbe
adakozói körbe. Aki így dönt, keressen engem a
részletekért a 06-30-18-18-478 számomon.
Hordozzuk imáinkban a nagydobronyiakat és
az egész kárpátaljai magyarságot!
dr. Kolláth Pál
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Az Istent válaszd!
Ruth 2,11-12 11Boáz így válaszolt neki: Apróra elbeszélték nekem mindazt, amit anyósoddal tettél férjed halála után: hogyan hagytad el apádat, anyádat, szülőföldedet, és hogyan jöttél egy olyan nép
közé, amelyet azelőtt nem is ismertél. 12Fizessen meg tetteidért az Úr, legyen bőséges jutalmad az
Úrtól, Izrael Istenétől, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni.
Kedves Testvérek! Engedjék meg, hogy egy kicsit távolabbról indítsunk mai igénk felé. Nézzük meg az előzményeit ennek az igeszakasznak, hogy még inkább világossá legyen ezeknek
a szavaknak a súlya, amiket hallhattunk Boáznak
a szájából. Az első fejezetből megtudjuk, hogy
egy férj és egy feleség, akik gyönyörű nevekkel
rendelkeztek, összeházasodtak. A férj Elimelek,
azt jelenti, az én Istenem király és Naomi, Istennek édessége, kedves. Minden bizonnyal két
hívő, egymást nagyon szerető ember kezdi el
együtt az életet. És az derül ki az első fejezetből, hogy jönnek a nehézségek. Betlehemben
éhínség támad. Még Betlehemben is, a kenyerek háza városában is, ezt jelenti a település
neve, még ott is rosszra fordulhat valakinek a
sorsa. Egy gazdag, szokatlanul jó termővidék
volt ez Júda hegyvidékén. Még komoly hívőként is érhetik nehézségek az embert! A családfő, Elimelek úgy dönt, hogy Moábba költöznek,
egy idegen, pogány országba, ahol van kenyér.
Nincs ebben semmi kivetni való, volt már ilyenre
példa Izrael történetében. Azt olvassuk viszont,
hogy ebben az országban a családfő, Elimelek
nemsokára meghal, majd két fia is követi őt a
minden élők útján. Talán az alultápláltság miatt,
a fiak nevéből akár erre is lehetne következtetni, az is elképzelhető, hogy egy örökletes betegségben szenvedtek a család férfi tagjai. Naomi,
Isten édessége, ez az Istennek kedves asszony
két pogány menyével magára marad egy idegen
országban. Egy tragikus életút. Egy döbbenetes
életút. Naomi szép reményekkel indulva, néhány év elteltével a mélyben találja magát.
Testvérek, mi is lehetünk hasonló helyzetben! Lehet valaki úgy, hogy nem tudja, hogyan
tovább. Főleg így karácsony táján szakad rá sokakra a maguk nyomorúsága. Sokakat ilyenkor
fog el valamiféle honvágy. Ez főleg igaz lehet
ránk az agglomerációban. Valaki más átéli azt,
hogy most kell valaki nélkül megélnie először
a karácsonyt. Valaki gyermekként magára maradt, mert válnak, vagy elváltak a szülők. Van,
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aki kudarcot vallott valamiben és bár állnak
mellette, de mégis egyedül érzi magát, mert
csak az ő baja igazán mégis az a kudarc. Valaki elképzelt magának egy életet és nem úgy
alakult. Amúgy is hajlamosak vagyunk a magányosság érzületére. De mikor az embert elérik
a bajok, amikor elérik a nyomorúságok, akkor
lehet csak igazán elmagányosodni. Az első
üzenet, amit szeretnék kiemelni, Naominak
az életéből azt látjuk, hogy bármilyen nehéz
helyzetbe kerültünk, mindig van hová mennünk! Mindig van kihez fordulnunk! Azt látjuk,
hogy Naomi nem roppan össze, nem vet véget az életének, ahogyan teszik sajnos sokan
karácsony tájékán, hanem azt olvassuk, hogy
haza tér az ő népéhez. És ez azt is jelenti, hogy
az ő nyomorúságában közeledik Istenhez! Ott
hagyja Moábnak a földjét, a pogány földet és
hazamegy az övéi közé. Van hová mennie! Az
Istenhez menekül Naomi. Nem rázza az öklét:
legalább az egyik fiamat hagytad volna meg! Jó
volna, ha példa lehetne számunkra ez a Naomi. Isten elvette először a megélhetést, költözni
kényszerülnek, pogány nép közé. Aztán Isten
elvette a férjét, elvette a két gyermekét, az álmait. És ez a döbbenetes, testvérek, hogy Naomi még most is az Istent választja. Neki mégis
az Isten kell! Nem azt mondja, hogy nekem egy
ilyen Isten nem kell. Hanem azt olvassuk, hogy
Naomi az Istent választja. Miért? Azért, mert
Naomi az Istent szereti! Neki Isten maga kell, és
nem az ajándékai. Bizony, testvérek így van ez,
hogy a próbákban derül ki igazán, hogy Istent
szeretjük-e, vagy a tőle kapott ajándékokat. Jó
ezt föltenni magunknak kérdésként adventben,
amikor Isten szeretetének, meg a szeretetnek
az ünnepére készülünk, hogy szeretjük mi ezt
az Istent? S ha elindultunk valamikor a hitben,
Istent szeretjük még a legjobban? Talán ebben
az adventben fontos volna ezt tisztázni, mert
az igazi ajándék: az a Gyermek, a testet öltött
Isten! Kell-e Ő nekünk, vagy csak az ajándékai?
Szeretjük-e magát az Istent?

Ez az Istennek kedves, édes Naomi. Az, aki itt kedves anyósom, ilyen helyzetben, a
anyósként szerepel a fölolvasott igeszakaszban. felfoghatatlan, kimondhatatlan fájdalMivel ő nem akar két reá maradt moábita me- maid közepette is tud erősíteni, azt akarom én
nyéből férjpótlékot csinálni, nem akarja magát is követni! Nem kellenek a pogány istenek! Nem
szerettetni. Van, aki őt szereti, az ő Istene, ezért kell a pogány közösség! Az én családom és az
hazaküldi őket. Menjenek csak, nem várhatja tő- én otthonom az Úrnak a gyülekezete! Testvérek,
lük, hogy vele maradjanak, még akkor sem, ha merünk-e mi ilyen nagyot lépni? Ilyen elképeszidősebb özvegyként Naomira valószínű, hogy tőt lépni? Merünk-e dönteni az Úr mellett, úgy,
koldussors vár. Nem volt szociális segélyezés. hogy az az egész hátra lévő életünket érintse?
A menyei viszont fiatalok, menjenek, ők még Kell-e nekünk Úrként, parancsolóként az Isten?
kezdhetnek újat, nem áll az útjukba. Azt olvas- Bizony, Ruth vállalta ezt a nem szokványos dönsuk az első fejezetben, hogy az egyik haza megy, tést is, és az Urat követő életet is. Következő fejea másik viszont marad. Egy bizonyos Ruth, akizetben olvassuk, hogy nem járkált a szóről a könyvet is elnevezték, akinek a derakozás után, ifjú vágyak után. Mi
rék voltáról, jellemvonásairól olvashogyan döntünk? Ruthnak Isten
hatunk itt. Ő az anyósa mellett
és a hívő élet kellett!
marad. Íme, még egy anyóst is
Itt a fölolvasott igében,
lehet ilyen érthetetlen szereBethlehemben Ruth már
tettel szeretni, és mindjárt
a jövendőbelijével betegyük is hozzá, még egy
szélget. Találomra kianyósnak is lehet érthemegy a mezőre katetlen módón, szerethelászt szedegetni, nem
tően viselkedni. Talán
tolvaj, ez a nincsteleezt is jó végig gondolneknek törvény adta
nunk adventben, hogy
joga volt. Ott megtudjuk-e a mellettünk
szólítja valaki, egy bilévőket ilyen krisztusi
zonyos Boáz, akiről
szeretettel szeretni. Ruth
később kiderül, hogy
sem volt könnyebb
volt férje rokona, ismehelyzetben. Elveszírős. Ez a derék fiatalemtette a férjét. Legber
gyanúsan áradozni kezd
a
c i ój
alább egy évtizeden
róla,
dicséri.
Kiderül, hogy már
sz t r á
u
l
l
i
n
Chemez Istvá
át volt férjnél, de nem lett
hallott Ruthról, meg is jegyezte magyermeke. Fog-e még ő kelleni valakinek?
gának. Aztán az értékeit emlegeti föl, még ha
Ha most elmegy Izraelbe, ki fog vele szóba állni, pogány származású is. Értékeli, hogy moábitahisz pogány származású. És egyáltalán, ha lesz is ként komoly istenfélő. Olyan, aki még a nyári
valaki, az anyós mit szól majd hozzá. De ki fog forróságban is serényen dolgozik és gondját viígy egyáltalán elvenni, hogy a volt anyós ott van seli rámaradt idős anyósának, teljes önzetlena nyakamon? Velem mindjárt két anyósa lehet ségben. Boáz is hívő, aki szintén derék ember
valakinek, főnyeremény. Aztán az is ott lehetett volt, és a későbbiekben ő lesz a férje. Testvérek!
Ruthban, meg Naomiban is, hogy most Betle- Mikor otthon olvastam ezt az igeszakaszt, öszhemben ugyan van gabona, de fogunk-e ott kap- szehúztam a szemöldököm, elkomolyodtam, és
ni valakitől? Számtalan kérdés nehezedhetett rá azt kellett megállapítsam, Isten mindent megold!
Ruthra is. A jövője, és az élete múlik most ezen. Isten megoldotta a kenyérkérdését ennek a két
Az ő egész hátralévő élete múlik azon, hogy szerencsétlenül járt asszonynak. Megoldja egy
most mit dönt. Mégis Naomit választja! Sőt még- özvegyasszonynak az életét. És megoldja ugyanis az Istent választja! Elhangzik korábban (1,16), akkor egy fiatalasszonynak a jövőjét, lesz férj is,
hogy Ruth Naominak az Istenét akarja imádni, lesz gyermeke is. Istennek mindenre van megolkövetni ebben a helyzetben. Azt az Istent, akit dása! Testvérek, hogy ha az ige ezt mondja, akmég ilyen tragikus események után is követ Nao- kor erre álljunk rá a nagy nehézségekben! Nem
mi, én is követni akarom! Azt az Istent, aki téged, biztos, hogy az általunk elképzelt megoldást adja
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Jegyzet

Igehirdetés
Isten, de lesz és az a legjobb lesz a számunkra. Ezzel az Istennel érdemes a
látatlanba is beleugrani, ahogy Ruth tette. Erre az
Istenre érdemes az életemet rábízni. Vele a legkilátástalanabb helyzetből is van kiút! Az a lehető legjobb megoldás a számunkra! A történelem
során pedig kiderül, hogy Isten nem is volt olyan
távol tőlük, hanem végig velük volt. Isten tudta
jól, hogy mit csinál, a tragédiák ellenére is! De
mennyire, hogy tudta!
Ruth nem egyszerűen pogány volt. Ki voltak
zárva a moábita pogányok az Úr gyülekezetéből
tized ízig (5Móz 23,4-7). Azt látjuk ebből a történetből, hogy Istennek ők is kellenek! Korábbi bűneik miatt az Úr gyülekezetéből kizárattak, de az
üdvösségből nem! Olyannyira nem, hogy Ruth
Jézusnak lesz az ősanyja, ezért hozta el Isten
őt Moábból. Tudta jól az Isten, hogy mit csinál.
Mások nyomorúságán át nagy üzenetet közöl, és
nagy jövőt készít az egész világnak. Örömhír ez,
hogy Isten elmegy a pogányokért, Jézus Krisztusban neki mindenki kell! Kellenek a pogányok leghitványabbjai is. És ezekért a pogányokért Isten
föláldozott egy családot. Ezekért a pogányokért
föláldozta egy egész családnak az álmait. Folytathatnánk a sort, hogy mi mindent áldozott oda
Isten a pogányokért. Mi mindent áldozott még
oda Isten az ellene föllázadt emberiségért, mártírok ezreit. Sőt, odaadta még az egyszülött Fiát
is! Jézus életéből is látjuk, hogy kellenek az Istentől legtávolabb lévők is, a házasságtörők, erőszakosak, törtetők, hatalom és pénzéhes emberek,
sorolhatnánk reggelig. És nem csak a bűnösök,
hanem az árvák, özvegyek, kicsinyek is kellenek.
Legistentelenebb népek legelesettebbjei is! De
miért kellenek? Nem pusztán azért, mert szeret
bennünket az Isten! Ez egy korunkbeli, modern
tévtanítás. Rafináltan kikerüli a lényeget! Azért

kellenek Istennek a leghitványabbak is, mert Jézus Krisztus meghalt értünk, nyomorult bűnösökért! A kereszten Jézus elszenvedte bűneink büntetését. Erre a csonka családra, Ruthra, Naomira
a kereszt fénye ragyog, s az eljövendő Messiás,
Jézus csodás személye! A keresztnek olyan ereje van, hogy még a leghitványabbakat is üdvösségbe emelheti! Istennek a teljes bűnbocsánatát
szerezte meg nekünk Jézus Krisztus a kereszten!
Az atyai szeretetet, a paradicsomi szeretetet, a
Vele való kapcsolat lehetőségét szerezte vissza!
Amibe a legtávolabb lévők is visszakerülhetnek.
Kell-e nekünk ez? Istennek a bűnbocsátó szeretete és belénk teremtett létszükségletünk: a közösség Ővele? Jó volna a bűnöknek azt a korábbi fölsorolását nem elengedni a fülünk mellett.
Őszintén kérdezzük meg magunktól, hogy mi
melyikbe tartozunk? Mert azt olyan jól tudjuk,
hogy a másik melyikbe tartozik, de én melyikbe
tartozom? Olyan nincs, hogy egyikbe se. A Biblia azt mondja, hogy mindnyájan vétkeztünk.
Mindannyian a kereszt erejére szorulunk! Ha
be tudjuk már magunkat sorolni valahová, akkor
értjük igazán karácsony fő üzenetét. Kell-e nekünk, föllázadtaknak, Istennel szembeszegülőknek a Jézusban kínált újrakezdés, bűnbocsánat?
Végeredményben kell-e nekünk a lényeg, ami
adventi váradalmunknak középpontjában áll, Jézus Krisztus maga! Akit mindig háttérbe akarnak
szorítani, tévtanok útján megkerülni! Akinek még
csak véletlenül se hangozzon el a neve. Kell-e
Jézus? Merjük Őt választani! Merjünk akár most
egy elképesztő döntést hozni, megtérni! Mindenki előtt nyitva van az ajtó, Isten senkit sem
zár ki az üdvösségből. Jöjj haza! Hív az Úr! Jézusért jöhetsz! Ámen!
Virág Balázs beosztott lelkész
(2015., december 13., Bia)

Sürgés-forgás Dunaalmáson
Idén megújult a Dunaalmási Református Szeretetház ápoló-gondozó otthona. Ez számunkra
különösen fontos hír, hiszen az intézményt anyagilag is, kétkezi munkákkal is támogatjuk. (Az
otthon vezetője, Martonné Lívia a gyülekezetünk tagja, férje, a szintén ott dolgozó Marton József presbiterünk is.) A főépület immár új tetőhéjazattal rendelkezik, napelemek kerültek rá
és színben is megfrissült. A hozzá kapcsolódó nővérszálló épületének tetőfelújítása érdekében
fontos kétkezi háttérmunkálatokat végeztek a kárpátaljai nagyberegi líceum diákjai. Ők nyári
ittlétük során fölkeresték gyülekezetünket is. Utóbb pedig, adventben az értelmi sérült fiatalok
adtak remek műsort a templomban. (Lásd a következő oldalon.)
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Megcsendülés,
összecsendülés

Tulajdonképpen két prédikáció volt egyazon biai istentiszteletbe sűrítve advent
második vasárnapjának délelőttjén. Eljöttek közénk
a Dunaalmási Református Szeretetház és Fogyatékosotthon értelmi sérült ﬁataljai, és a lelkészi igehirdetés előtt ünnepi műsort adtak. Ez az, ami felért
egy külön prédikációval. Félkörben felsorakoztak az
Úr asztala körül. A kezükben csengő volt.
Engem már az is elkápráztatott, hogy többen,
külön-külön, hosszabb verset is elmondtak. Naná,
hogy kívülről. És tökéletes, értelmes hangsúlyozással. Az egyik ilyen hosszabb hívő vers körülbelül
arról szólt, hogy az újjászületett ember Isten iskolájába kezd járni, és ebben az iskolában időnként
pótvizsga is előfordul, például az ellenségszeretet
nevű tantárgyából. Aztán valahányadik pótvizsga
sikeres lesz… A versekkel dicsőítő énekek váltakoztak, boldog ajkakon. Megcsodáltam, hogy az énekeket kísérő fadob megszólaltatója milyen pontosan szedi a negyedeket… S hogy közben még ő is
énekel, szűnetlenül tiszta mosollyal. Lám, a valamilyen, úgymond fogyatékossággal élőknek is menynyi megmaradt képességük van, amivel dicsérjék
az Urat!
Ami szintén – sőt leginkább – a memóriámba
ragadt, az a csengettyűs produkció. Megállt velük
szemben (fejlesztőpedagógusi adottságú) vezetőjük,
és valakire mindig rámutatott. Az, akire rámutattak,
nyomban megrázta a csengettyűt. Az egészből gyönyörű dallam állt össze. Icipicit bicegett a ritmus;
némelyeknek fél másodpercnyivel hosszabb volt a
reﬂexideje. Így azonban valahogy még hitelesebb,
még bizonyságtevőbb-magasztosabb lett a zene.
Gondold el, kedves Olvasó, van egy proﬁ Irányító, az feléd int és te megcsendíted a csengettyűt.
De nem. Úgy pontosabb a megfogalmazás, hogy
te magad csendülsz meg! Aztán egy társad, majd
megint egy. És így lesztek együtt közös Műalkotás!
Hát nem szép volna, ha a világban is így volna? Vagy
legalább – e földi élet idején – a hívők közösségében? A gyülekezetben? Egy személyes és végtelen
Lény, aki ért hozzánk, szeret, megszólaltat minket
külön-külön, és az egyetlen magasrendű Üzenetté
rendeződik. És mind kellünk hozzá. És – minőségi
pillanat – együtt hoztuk létre. Ővele!
Joó István
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Jézus mondja:
Jöjjetek énhozzám mindnyájan,
akik megfáradtatok és terheket hordoztok,
és én megnyugvást adok nektek.

Rendszeres
alkalmaink

Áprily Lajos:

Karácsony-est
Angyal zenéje, gyertyafény –
kincses kezem hogy lett szegény?

Vasárnap
10:00

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

11:00
16:00

Kedd
18:00
19:00
19:00

Szerda
9:00

Csütörtök
10:00
18:00

Cím: 2051 Biatorbágy, Nagy u. 28.
telefon: 06 23-310-310
06 20-287-2236
e-mail: malombya@gmail.com

Szombat
14:30

A gyülekezet honlapja, igehirdetésekkel:
www.biairef.com

17:00

Istentisztelet, Gyermekistentisztelet és
gyermekmegőrzés (hónap
harmadik vasárnapján
úrvacsora is)
Kávézó-teázó
(hónap negyedik vasárnapján)
Házaskör (havonta, előre
meghirdetett vasárnapokon)

Imaóra
Hétórai tea nőknek (hónap
első keddjén)
férfikör (hónap harmadik
keddjén)n

Idősek délelőttje
(hónap első szerdáján)

Mamakör
(hónap harmadik csütörtökjén)
Bibliaóra (nyári időszámítás
idején 19:00!)

foltvarróklub
(hónap második
és negyedik szombatján)
Ifjúsági alkalom

