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Húsvét –

a sorsdöntő fordulat

„Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül…” (1Kor 15,20.)

feltámadásban hinni nem tudó vagy nem
akaró ember élete leledzik. Hogy mi múlik a Jézus feltámadásába vetett hiten, az tanítványinak viselkedésében tükröződik legszemléletesebben. Amíg nem tudtak Jézus
feltámadásáról, és amíg a feltámadásról hallott bizonyságtételeket csak „üres fecsegésnek” tekintették, addig náluknál szomorúbb,
rezignáltabb, nyugtalanabb és összezavarodottabb embereket nehéz lett volna találni
egész Jeruzsálemben. De miután megbizonyosodnak arról, hogy Uruk feltámadott és
él, nem volt náluknál boldogabb, örvendezőbb, tettre készebb ember a világon.
Ennek meggondolása után válik igazán
örömhírré az apostol diadalmas kijelentése,
hogy: „Ámde Krisztus feltámadt a halottak
közül.” Jézus feltámadása nem csak önmaga, hanem az egész világ számára hatalmas
jelentőséggel bír. A bűn és halál fölött aratott győzelme ugyanis a világ újjáteremtésének kezdete. Mindez hatalmas reménységre jogosít fel bennünket. Jézus kereszthalála
és feltámadása a mi személyes életünkre
nézve is sorsfordító jelentőséggel bír. Az Ő
feltámadásnak ereje minket is képes megújítani és átformálni.
Pál apostol azért beszél ilyen nagy határozottsággal Krisztus feltámadásának a tényéről, hogy meggyőzzön bennünket, és mi
ennek boldog bizonyosságában éljünk. Ha
tehát szeretnénk szabadok lenni a bűntudattól, halálfélelemtől vagy kételyeinktől, akkor
tanuljuk meg mindezekkel szemben hittel
kimondani mi is az apostol szavait: „Ámde
Krisztus feltámadott a halottak közül!”

Szeretettel köszöntöm az Örömmondó minden kedves olvasóját, és húsvét alkalmából
azt kívánom, hogy Pál apostol fent olvasott
szavai legyenek mindannyiunk diadalmas
jelszavává életünk minden helyzetében!
A mondat elején álló „ámde” kötőszó
egymagában is arról árulkodik, hogy ez a
mondat vita hevében születhetett egykor. És
valóban. A szövegösszefüggésből egyértelműen kiderül, hogy Pál, egy olyan tévtanítás
megcáfolásának szándékával vetette papírra
ezeket a szavakat, amelyek Korinthusban a
feltámadás kérdése körül támadtak. A korábbi mondatok tanúsága szerint ugyanis a
korinthusi gyülekezet tagjai között voltak,
akik nem hittek a halottak feltámadásában,
és fennállt annak veszélye, hogy zavaros nézeteikkel mások hitét is megzavarhatják.
Az apostol természetesen nem nézi tétlenül ezt a problémát, mivel jól tudja, hogy
a feltámadás nem mellékes részletkérdése a
keresztyén hitnek. A mi hitünkben ugyanis
minden más is ezen áll vagy bukik. Hiszen,
ha Krisztus nem támadt volna fel, akkor kereszthalálának nem lenne megváltó ereje.
Akkor üres beszéd lenne a Róla szóló igehirdetés, és semmit sem érne a gyülekezet
tagjainak Krisztusba vetett hite. Akkor hitük
ellenére is a bűn és a halál foglyai maradnának. „Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél
nyomorultabbak vagyunk.” – összegzi végül
a szomorú következtetéseket az apostol.
Igaza van Pálnak, mikor azt mondja, hogy
nincs nyomorultabb állapot, mint amiben a

Molnár Sándor lelkipásztor
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Húsvéti beszélgetés Nagyné Ildikó gyülekezeti karnaggyal

„Otthon olykor mindent ellepnek a kották”
– Nyolc éve vagy, Ildikó, a gyülekezet kántora,
másfél éve kórusvezetője is. Minden igehirdetésen orgonálni nem kis teljesítmény, de engedd
meg, hogy most a másik szolgálatodról beszélgessünk. Olyan pillanatban vetted át az énekkar irányítását, amikor egy váratlan lemondást követően
kísértett a széthullás veszélye, sőt, a kórus ügye a
gyülekezet egységét is kikezdte. Annál nagyobb
csoda, hogy hamar újjászerveződött a kórus, és
azóta is magas szakmai színvonalú, ihletett énekprodukciókkal segít Istenhez emelni a szívünket.
Hogy történhetett ez a gyors megújulás?
– Szeretnék kiemelni egy fontos körülményt.
Döntően belülről újult meg a kórus, hiszen a
mai tagság túlnyomó többségében templomba
járó, hívő, gyülekezetünkhöz kötődő testvérekből áll. Ráadásul a szoprán kivételével minden
szólamban szinte hiánytalanul megmaradtak a
régi oszlopos tagok, amellett persze, hogy örvendetes módon újak is csatlakoztak. Mégis: az,
hogy nem állt be kényszerű szünet a kóruséneklésben, döntően Isten kegyelme. Bebizonyosodott, hogy ha az Úrnak akarunk éneklésünkkel
szolgálni, ha nem a magunk szerepeltetése a cél,
akkor az tökéletlenségünk ellenére áldást nyer.
Így is történt, és azt hiszem, az egész csapatunkra érvényesek a jézusi példázat szavai a Máté
25,21-ben: „Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen
hű voltál, sokat bízok rád ezután…”
– Mégsem könnyen vállaltad el a kórusvezetést.
– Pedig nyolc éve, amikor megtudtam, hogy
Bartáné Annuska, aki négy évtizeden át volt
kórusvezető és kántor, visszavonul, szívesebben
vállaltam volna el az ő szolgálataiból az énekkar irányítását, mint a kántori teendőket. Ez
állt a szívemhez közelebb, és már a debreceni
kántorképzőben is kórusvezénylésben tartottak
számon a kiemelkedők között. Ugyanakkor jó
szívvel el tudtam fogadni, hogy a biai kórus vezetésére Fűtőné Tündit kérték fel, engem pedig
kántorként szerettek volna látni. Tündi vezetésével dinamikus és eredményes munka folyt, virágzott az énekkar, aminek a szoprán szólamban
én is tagja voltam. Ám 2014 nyarán ő hirtelen
lemondott, ráadásul nagy feszültségek keletkeztek. Ekkor átfutott rajtam, hogy el kellene vállalnom a posztot. Nem elsősorban azért, hogy régi
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álmom megvalósuljon, hanem mert úgy ítéltem
meg, hogy ha nem így teszek, a kórus hosszabb
időre megszűnhet, nem lévén más, erre képzett
gyülekezeti tag. Pár hétre azonban mégis a tartózkodás kerekedett felül bennem. Nem a munkától féltem, nem is a szakmai kihívástól, hanem
attól, hogy a kórustagok a volt kórusvezetőt fogják bennem keresni, illetve az elmúlt hét év nagyobb szabású programjait és az addigi könnyedebb, csábítóbb zenei stílus folytatását.
– Hogyan tudtad kimondani mégis az igent?
– Molnár Sándor lelkipásztor volt, aki elsőként
tette föl egyenesen a kérdést, elfoglalnám-e a
megüresedett posztot. Azt feleltem, ha a presbitérium is megszavazza, akkor igen. Meghívott
a soron következő presbitériumi ülésre. Ott elmondhattam, miként képzelném én a folytatást,
mi volna a koncepcióm. Mivel meggyőződtem a
presbiterek támogatásáról, jó szívvel beleálltam
a szolgálatba. Úgy érzem, a másfél év igazolta,
hogy a gyülekezeti kórus megmaradt tagjai, illetve akik újonnan léptek be, egyaránt örülnek
azoknak a műveknek, amelyeket betanítok, és
nemcsak énekelni járnak ide, hanem a szorosan
bibliai ihletésű szövegeket is átélik. Itt említeném
meg, hogy a gyülekezet kettéválását szereplőkre
és hallgatóságra azzal is gátolni igyekszem, hogy
egyes énekdarabok utolsó versszakába vagy refrénjébe bevonom az istentisztelet minden résztvevőjét. Azt tapasztalom, hogy a gyülekezet

szívesen veszi, és szintén azonosul a felhangzó
énekekkel.
– A repertoárban észlelünk egyfajta tartalmi-stílusbeli változást a korábbi korszakhoz képest. Főként klasszikus darabok hangzanak el,
felértékelődött – újra – a református énekhagyomány, a musical felé közelítő hangvétel viszont
nincs már jelen…
– Meggyőződésem, hogy az egyház sok évszázados énekkincsének helye van a templomban, alapvetően alkalmas arra, hogy mély áhítatot keltsen az éneklőkben és a hallgatóságban.
Amikor a debreceni Kántorképzőt kezdtem, a
nyitó istentiszteleten megtapasztaltam, micsoda
erő van a szépen elénekelt zsoltárokban. Időlegesen még arra is gondoltam, sose veszek többet
gitárt a kezembe. Ez persze túlzás volt, de annyi
bizonyos: ha én tizennyolc évesen átélhettem a
méltó módon előadott genfi zsoltárok szépségét, akkor nem igaz, hogy az egyre gyakrabban
leszólt református énekeskönyvünk veretes darabjai kimentek a divatból. Ami a klasszikus, komolyzenei kórusművek stílusát illeti, igyekszünk
sokfélével előrukkolni. A reneszánsztól a barokkon át a huszadik századi szerzőkig terjed az ív.
De emellett megszólaltatunk olyan, úgynevezett
„hallelujás” énekeket is, amelyek a nagy hazai
ébredési mozgalmakhoz kapcsolódtak. Arra is
törekszem a kiválasztásnál, hogy teljes egészében maguk az emberi hangok, azaz a szólamok
adják ki az összhangzatot, ne szoruljunk ebben
a hangszerkíséretre. Ez persze nem jelent hangszerellenességet. Olykor, más funkcióval, alkalmazunk kíséretet…

– Ha már itt tartunk, hadd beszéltesselek a legutóbbi karácsonyi, magyaros
dallamvilágú énekblokkról, amelyben fontos szerepet kapott két citera. Sokan éreztük úgy, hogy
telitalálat volt. Saját népi dallamkinccsel dicsérni
Istent: nos, ez valahogy kiveszett a templomainkból!
– Még 2014 karácsonyán tudtam meg, hogy
van néhány kórustag, Szakács Gyula, Kolláth
Pali, akik tudnak citerázni. Akkor fordult meg a
fejemben, hogy a következő ünnepi műsor kifejezetten magyaros jellegű legyen. Évtizedek óta
megvoltak ehhez az anyagim. Az egyik egy régi
betlehemes dalcsokor; férjemmel, Péterrel már
többször énekeltük gitár- és mandolinkísérettel. A másik blokkot Berkesi Sándor tanár úr, a
debreceni Kántus karnagya, kortárs zeneszerző
Népdalrondója képezte. Megjegyzem, a Kántorképzőben tőle tanultam vezényelni. Tényleg lelkes visszajelzéseket kaptunk Szenteste a
templomban, de már előtte is, a Fő téri Angyalfiavásár hallgatóságából.
– A jelenlegi énekkari összlétszám a hajdaninak
a fele, körülbelül húsz stabil fellépővel. Ez nem
jelent gondot?
– Örülnénk, ha egy kicsit többen lennénk,
például a szoprán szólam bővülésével. De a jelenlegi létszám szakmailag teljesen megfelelő.
Kórusvezetők gyakori tapasztalata, hogy egy nagyobb, körülbelül negyven fős társaságnak csak
a fele énekel érdemben. A mi jelenlegi kórusunknak különben ideális az összetétele, mivel
a legtöbben a basszus szólamban vannak. A mélyebb hangokból azért kell több, mert hangfizikai törvényszerűségek miatt az hallatszik kevésbé. Ez a magyarázata, hogy viszonylag kisebb
létszámmal is erőteljesen szólalunk meg.
– Mekkora részét teszi ki a kórusvezetői munkának a darabok kiválasztása?
– Nagyobbat, mint gondolná az ember. Otthon olykor mindent – asztat, ágyat – ellepnek el
a kottáim, több szobára kiterjedően…
– Hogyan halmoztál fel ennyi kottát?
Akkor kezdtem gyűjteni, mikor a Kántorképzőre jártam; ezek a kéziratos kották lettek az alapja
a gyűjteményemnek. Egy másik része a ReZem,
vagyis a Református Egyházzenészek Munkaközössége által kiadott nyomtatott kiadványok.
De máshonnan is beszereztem kottákat, mert
volt, hogy öt kórusnak lehettem a tagja… Fontos
„beszerzőhelyem” nyaranta a Tahi Egyházzenei
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Hét, amelyen férjemmel minden évben
részt veszünk. Különben ez az egyetlen
huzamos kikapcsolódásunk kettesben.
– Igaz, ami igaz, férjed, Nagy Péter is jócskán
kiveszi a részét a gyülekezeti munkából. Azon
túl, hogy presbiter, egész évben a vasárnapi gyermek-istentiszteletek rendszerét irányítja, maga is
tart ilyen foglalkozásokat. Ő szervezi gyülekezetünk nagyszabású nyári bejárós gyermektáborait
is. Össze tudjátok hangolni a feladataitokat úgy,
hogy ne menjenek a kapcsolatotok rovására?
– Szerencsére, amikor egyikünk feladatai tetőznek, a másiké már vagy még nem. Egyedül
szeptember elején van átfedés. Ilyenkor Péter
a gyerekmunka tanévkezdő összehangolásán
dolgozik, persze számítógépén – ő, mint tudjuk, lélegzetet is számítógépen vesz –, közben a
szolgálóközösség munkáját is megtervezi. Ekkoriban az énekkari próbák még nem kezdődtek
el, viszont egyfolytában keresem, hogy milyen
műveket adjuk elő az egyes ünnepeken, karácsonyig bezárólag. Reformáció, advent, karácsony, de aztán virágvasárnap, nagypéntek,
húsvét… Átlag három darab egy-egy ünnepre,
de az említett utolsó karácsonyi alkalmon hat
mű hangzott el. A nagyhét nekem a leghúzósabb, viszont mire Péternek bele kell húznia a
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bejáróstábor érdekében, az énekkari szolgálat
már befejeződött.
– Végül ne feledkezzünk református iskolánk
gyerekkórusáról, ami azért szintén heti egy próba, tanévi szezonban. Nehéz volt ezt a tisztán,
erőteljesen és felszabadultan éneklő csoportot a
„semmiből” felépíteni?
– A korábbi Nefelejcs Gyermekkórus működése valóban lezárult másfél éve. Közben
azonban egyre több gyermek koncentrálódott
a református iskolában. A 2014-es reformáció
emlékünnepe utáni héten még a nagy kórus
énekelt az elsősök fogadalomtételén; utána vetette föl az igazgató asszony, Ábrahámné Kati
néni, hogy alapítsunk egy kórust, tanulókból. Az
első évben úgy tudtunk működni, hogy elsősöket is bevontunk, bár nekik még nehéz ez. Jelenleg második-, harmadik- és negyedikesekből
áll az iskolai énekkar. Kontra Imre tanító segít az
idevágó szervezési munkában, Mányokiné Csilla
pedig kvázi önkéntes pedagógiai asszisztensként
vesz le a vállamról terheket. Elkél a segítség, hiszen ők is mintegy húszan vannak… Üdítő érzés
velük dolgozni, lelkesek, tehetségesek, előadás
alatt is mosolygó arcukon visszatükröződik a református iskola jó légköre.
Joó István

Készülünk a jövő tanévre!
Ezekben a napokban folynak a Biai Református
Általános Iskola jövő tanévének előkészületei.
Ez persze újabb kihívás, megmérettetés. Szeretettel ajánljuk leendő elsős kisdiákjaink szülei
figyelmébe az ezzel kapcsolatos információkat.
Március 3-án és március 8-án láthattuk az új
első osztály leendő pedagógusainak, Kontra Imrének és Kontráné Sipos Rékának a bemutató
óráit. Délutánonként láthattuk a játékos foglalkozásokat is a leendő elsősökkel. Hála Istennek,

igen nagy volt az érdeklődés és a részvétel. A következő játékos foglalkozás a leendő elsősök számára április 8-án 18 órakor lesz iskolánkban.
Nagy szeretettel készülünk rá, várjuk kedves érdeklődő vendégeinket gyermekeikkel együtt.
A beiratkozás április 14-én és április 15-én
9 órától 18 óráig lesz az igazgatói irodában.
Áldáskívánással:

Ábrahám Ferencné igazgató

A leendő elsősök tanítói
Kontra Imre
Kontra Imre vagyok, jövőre én leszek az első
osztály osztályfőnöke. Feleségemmel és három
gyermekünkkel Bicskén élünk. Általános iskolai
tanulmányaimat Bicskén végeztem. Negyedik
osztályos koromtól a helyi zeneiskolában tanultam különféle hangszereken: baritonkürtön, tenorkürtön, harsonán és zongorán. A zene azóta
is meghatározó szerepet tölt be életemben. Középiskolai tanulmányaimat a budapesti Weiner
Leó Zeneművészeti Szakközépiskolában folytattam harsona szakon. Ezt követően a nagykőrösi
Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző
Főiskolai Karán tanultam, ahol 2002-ben diplomáztam, mint tanító-kántor.
2003-ban megnősültem, és a feleségemmel
együtt a Kisújszállási Református Általános Iskolában dolgoztunk tanítóként egészen 2012ig. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy
együtt kezdhettük el a Biai Református Általános
Iskola első osztályában a tanítást. A pedagógiai
munkában meghatározó, hogy ki a tanítópárja
az embernek, és hálás vagyok az Istennek, hogy
nemcsak az életben, hanem a munkánkban is
segíteni tudjuk egymást a feleségemmel.
Az eredményes nevelői munka másik alappillére a szülővel való együttműködés. Hiszem és
vallom, hogy a gyermekek iskolai nevelése csak
a szülőkkel összhangban, közösen lehetséges.
Életem része a napi imádkozás és bibliaolvasás. A bicskei és a biai gyülekezetben éljük meg
családommal Isten közelségének ajándékait.

Hálásak vagyunk áldásaiért és gondviseléséért,
melyet nap mint nap megtapasztalhatunk.
Számomra Isten ajándékai mind gyermekeim, mind az iskolában reám bízott tanulók,
akikért egyformán felelősséggel tartozom Istennek. Eddig is minden erőmmel azon voltam, és
a jövőben is azon leszek, hogy szeretetteljes,
otthonos, nyugodt körülményeket teremtsek
növendékeim értelmi és érzelmi fejlődése érdekében.
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Az ötödikesek leendő osztályfőnökének
bemutatkozása

Kontráné Sipos Réka
Kontra Imrénének hívnak, jövőre én leszek az
első osztályosok délutános és hittan tanítója. Kétgenerációs lelkész-családban nőttem fel – nagyapám, édesapám révén –, Isten igéjének légkörében. Szüleim hitét, szeretetét, drága örökségként
őrzöm és igyekszem tovább plántálni.
Általános iskolai tanulmányaimat Tiszakécskén kezdtem el, és Szentesen fejeztem be.
Ugyanitt érettségiztem a Horváth Mihály Gimnáziumban. Ezt követően Angliában voltam egy
évig, mint „au-pair”, azaz gyermekekre vigyáztam. Hazajövetelem után a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán
tanultam, ahol 2001-ben tanító-hitoktató diplomát szereztem.
A diploma megszerzése után a Kisújszállási
Református Általános Iskolában kezdtem el tanítani.
Férjemmel 2003-ban kötöttünk házasságot.
Isten három fiúgyermekkel áldott meg bennünket, akiket a kapott hitbeli örökségben nevelünk
nagy örömmel.
2012. szeptemberétől kezdve Isten vezetése
nyomán, a Biai Református Általános Iskolában kaptunk lehetőséget a tanításra férjemmel
együtt. Örömmel és hálatelt szívvel tanítunk
ebben az újonnan indult református iskolában,
ahol a szülők, a gyülekezet imádságát, áldozatkészségét, erőfeszítését és szeretetét nap, mint

Nagy-Tóth Veronika

nap megtapasztalhatjuk. Mint házaspár, egymás munkájára építhetünk, s adhatjuk tovább
azt, amit Krisztustól kapunk kegyelemből.
Jelenleg a negyedik osztályosok délutános tanítója vagyok, valamint a harmadik és negyedik
osztályban hittant tanítok.
A jövő magvetése történik egyházi iskolánkban, ahol a fegyelem és a figyelem, az oktatás és a nevelés egységében, a krisztusi szeretet alapján formálhatjuk az utánunk következő
nemzedék útját, életét. Szeretnénk, ha Isten
szeretetének, kegyelmének, dicsőségének fényét tükrözhetnénk, a reánk bízott gyermekek
életével együtt.

Beszélgettünk a Kontra házaspárral
A legelső osztályt vinni egy beinduló iskolában,
amolyan hősies „metrófúrópajzs-szerep” ez.
Négy év után most újra elsősöket fog tanítani
a Kontra házaspár; az újabb szülők már eleve
nagy becsben tartják őket. Imre, Réka úgy pillantott vissza az eddigi négy évre: felülről való
nagy ajándéknak ismerték fel, hogy új közösségekkel kerülhettek bensőséges kapcsolatba
biai állásvállalásuk nyomán. (Helyi gyülekezet,
szülők, osztály.) Az akkori szülők úgy íratták be
csemetéiket, hogy papíron még nem volt iskola. Az, hogy nem „szolgáltatás-számonkérő”
attitűddel fordultak feléjük a szülők, hanem
bizalommal és segítséggel, meghozta a sikert.
Persze e szülők gyülekezeti tagok voltak, akik
ugyanúgy imádkoztak Istenhez iskolaügyekben,
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mint a tanítók. Így a kezdeti nehézségeket is
könnyebben vehették. Az, hogy házaspárként,
egymást erősítve, kiegészítve működhetnek
közre egy osztályért, újabb kegyelem. Eredeti
„emberi” tervük különben az volt, hogy Réka
otthon marad a gyerekekkel. A presbitérium
menet közben érkezett ajánlatát nem lehetett
visszautasítani. Nem is bánták meg! Az, hogy
az osztályt férfi is, nő is tanította, nyilván többletérték volt. Sok-sok versenyhelyezés mutathat
az eddigi osztályuk minőségére, de a legfőbb
érték maga a közösségiség kiépülése és a szeretet volt. Most nehéz lesz elengedni a meg- és
hozzájuk nőtt gyerekeket, de az új kihívások talán tompítják majd a búcsú fájdalmát. Ráadásul
a gyerekek „jó kezekbe kerülnek”…

Megtiszteltetés számomra, hogy 2016 őszétől
a Biai Református Általános iskola 5. évfolyamának osztályfőnöke és matematika tanára lehetek.
Győrben születtem, ott is érettségiztem.
A Győr-Nádorvárosi Evangélikus Gyülekezetben
konfirmáltam, ugyanott ifis voltam. Felsőfokú
tanulmányaimat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen kezdtem meg és az
Eötvös Loránd Tudományegyetem angol-matematika szakán fejeztem be. Ez idő alatt a Luther
Márton Szakkollégium diákja voltam. Tanári pályám a budapesti Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban indult. Immár
tíz éve egy amerikai szoftvercég alkalmazásában állok, jelenleg mint értékesítési és marketing
operatív vezető egy nemzetközi régióban. Iskolás éveim alatt (is) folyamatosan kerestem a tanítás és a gyermekekkel, ifjúsággal való feladatok
és szolgálatok lehetőségét. Voltam szakkollégiumi mentor, nyaranta a tóalmási Élet Szava táborban gyerekeket táboroztató tanácsadó, és több
mint nyolc éven keresztül vettem részt aktívan a

Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség
missziós munkájában. 2014 nyarán költöztünk
Biatorbágyra férjemmel és kisfiunkkal. A Biai
Református Gyülekezetben befogadó, családias
közösségre találtunk. Férjem a gyülekezeti kórus
tagja lett, jómagam pedig örömmel kapcsolódtam be a vasárnapi iskolai szolgálatba.

Villáminterjú Nagy-Tóth Veronikával
– Miért szakítod ki magadat egy jól jövedelmező,
versenyszférabeli állásból?
– Valahogy mindig is tudtam, hogy egyszer
vissza fogok térni tanítani. Most érkezett el a váltás pillanata. Túlságosan rám nehezedett a kérdés: ha Afrikában támogatom a szoftvereladást,
attól „megy-e a világ elébb”, teremtek-e azzal
tartós értéket…
– Mi vitt konkrétan az új állásod felé?
– Elkezdtem tanítani a gyülekezeti vasárnapi
iskolában, szolgálatot vállaltam a tavalyi nyári táborban – ezek az élmények és a gyerekektől kapott visszajelzések visszaidézték bennem, hogy
tanítani, gyerekek között lenni jó! Aztán felhívtam Kati nénit, az iskolaigazgatót… A református
iskola értékrendszerével, szellemiségével teljes

mértékben azonosulok. Nem volt bennem vívódás, de intenzíven imádkoztam, illetve olvastam
annak idején Os Guinness: Elhívás c. könyvét,
az sok mindent „helyre rakott” bennem. Isten
mindenkinek adott tálentomot, melyet nem
szabad elásnunk. Férjem, Zsolt kezdettől támogat a váltásban. A családi költségvetést persze
újra kell tervezni, de ezt is Isten kezébe tettük.
– Hogyan készülsz szeptemberre?
– Egy másik egyházi iskola jelenlegi 5. oszályába bejárok a matematika órára „gyakorló
tanításra”, hogy tíz év után visszarázódjak a
tanításba. Konzultáltam már a jelenlegi osztálytanító házaspárral, Imrével és Rékával is. Kitűnő
pedagógusok, külön öröm, hogy az ő osztályukat vehetem át.
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A Tékozló fiúról szólt az ifihétvége
Ifjúságunk legnagyobb megmozdulása a karácsonyi időszak óta a téli ifihétvége volt Visegrádon, február második hétvégéjén. (E cikk
szerzője, Virág Balázs 2014 őszétől kezdve összesen hét iﬁ-hosszúhétvégét, egy erdélyi utat, valamint négy nyári iﬁtábort szervezett! – a Szerk.)
Mindannyian nagyon vártuk, sok örömünk volt
benne, és alig várjuk a következő összejövetelt.
Valóban tartalmas, értelmes kikapcsolódás volt
ez. Kicsit pontosabban: lekapcsolódás az internetről, telefonról, hétköznapokról és bekapcsolódás egy testvéri közösségbe és Isten jelenlétébe… a valóságba. Megtapasztalhattuk, hogy
ahol Jézus jelen van, ott van igazi öröm, békesség. Hálásak vagyunk áldásaiért.
A tékozló ﬁú példázatával foglalkoztunk. Az
alkalmakat követően kiscsoportos beszélgetéseken vettünk részt, ahol személyesebb kérdéseket is megvitattunk. Ez a példázat az utóbbi

időben rendszeresen elém került. Jó volt felismerni benne Édesatyánk szeretetét, aki annak
ellenére, milyen fiai vannak, nem megy el hazulról, még csak szabadságra sem megy. Végig
otthon van, amikor szükség van rá egyik fiának
elébe fut, a másiknak utánamegy. Ennyire szeret
bennünket. Hív, keres, visszavár (Lk 15).
Szabadidőnkben volt idő egy kis játékra, rövid
kirándulásra. Többen fölüdülve, megerősödve,
nagy lelki ajándékokkal térhettünk haza.
A rendszeres ifjúsági órákon túl készülünk egy
csendesnappal, április 3-án, vasárnap. Takaró
János, pasaréti beosztott lelkipásztor testvérünk
fog igével szolgálni, Zákeusról lesz szó (Lk 19).
Valamint várjuk nyári ifjúsági csendeshetünket,
amit idén is Kisorosziban fogunk tartani, augusztus első hetében.
Virág Balázs beosztott lelkész, iﬁvezető

Visegrád, ifis szemmel
A Biai Református Egyházközség ifjúsága, mint
ahogy előző évben is, február 12–14. között
csendes hétvégére ment Visegrádra. Az oda- és
visszautazás kocsikkal történt, amit ezúton is
szeretnénk megköszönni a szállításban segédkező szülőknek. Már az út jó hangulatban telt.
De a jó hangulat a tábor minden percére, sőt a
közösség egészére igaz volt és igaz most is. A
festői Dunakanyarban, egy nagyszerű erdei iskolában volt a szálláshelyünk. A gyülekezetből
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13 éves kortól 21 éves korig sokan voltunk; nagy
örömünkre többen jöttek meghívásra, barátokként, ismerősökként az ifin kívülről is!
A csendes hétvége nagyon érdekes, színvonalas, elgondolkodtató, ugyanakkor megnyugtató,
feltöltő és erőt adó volt. Négy igei alkalomra,
kiscsoportos beszélgetésekre, Biblia-tanulmányozásra (közösen, csoportosan, barátokkal és
egyénileg egyaránt), egyéni- és reggeli csendességekre, túrázásra, sok-sok játékra, a fiúknak

kellett keresnünk vagy éppen bibliai
személyekre kellett ráismernünk. Kiváló csapatépítő program volt ez, Szabó Mónika
vezetőnk szervezésében.
Tanúsíthatom: nagyszerűen telt a téli csendes
hétvégénk a Duna mellett, reméljük, „nem sok
víz fog lefolyni a Dunán” egy hasonlóan áldásos
programig, amelyet kíváncsian várunk!
Vincze Adél

sportolásra is, és nem utolsó sorban pihenésre
kerítettünk sort. Lukács evangéliumának 15. fejezetét tanulmányoztuk, értelmeztük, beszéltük meg közösen az ifi vezetőivel, név szerint:
Szabó Mónikával, Czinger Boglárkával és Virág
Balázzsal. Második este volt a bibliaismereti
vetélkedő, amelyen csoportokban játékos feladatokat oldottunk meg, például igehelyeket

Házaskör – a Forrás mellett
Egy ötvenhatos zászlónak értelemszerűen lyukas a közepe. De hogy egy budai agglomrációs
településen élő nagy református gyülekezetnek
a közepén űr tátongjon…? Hogy ne legyen ott
rendszeres rétegalkalmuk épp a fiatal és középkorú házaspároknak? Nem, ez nem járja.
A tavaly nyári gyülekezeti táborban annyi újabb
házaspár tűnt föl és annyi kisgyerek rajzott a
folyosókon, a park járdáin, hogy a helyzet megoldás után kiáltott. Mert mikor találkozhatnának, beszélgethetnének, töltődhetnének ismét
a párok és családok? Csak egy év múlva? Jobb
forgatókönyv valósult meg. Miután Virág Balázs
beosztott lelkész és „joómagam” bizalmat kaptunk a lelkipásztortól, egy kis szervezőmunka
és sok imádság után nyomán helyreállt a Biai
Református Egyházközségben a hagyományos
szisztéma. Vagyis: újjászerveződött a Házaskör!
Istennek hála: már öt alkalmon vagyunk túl.
Immár megszilárdult az időpont is: minden hónap harmadik vasárnapján találkozunk a gyülekezeti teremben. Mármint mi házaspárok, mert
a gyereksereg szinte belakja a kétszintes gyülekezeti ház minden egyéb terét. Míg a Házaskör
alkalmának résztvevői átlag 22–30-an képeznek

kört a beszélgetéshez, a kicsinyek egyik alkalommal talán 40-en is voltak. Kideríthetetlen, ők
vagy a felnőttek érzik jobban magukat ezeken a
négy órakor kezdődő délutáni-esti alkalmakon.
Bár a kötött beszélgetős program legkésőbb háromnegyed hatig véget ér, sokan még hét órakor
is ott maradunk. A Házaskör nem valami kétes
kimenetelű csoportterápia. Más és sokkal több.
Isten igéje mellett gyógyulunk, újulunk, nyerünk
jó elhatározásokat és erőt azok kivitelezéséhez.
A bevezető utáni beszélgetésből látszik, a téma
mindig kimeríthetetlen. S ez a kör – már látható
– integrálni tudja az újabb párokat a gyülekezetbe, hiszen régebbiek és később csatlakozottak
elvegyülve vannak jelen.
El kell ismerni, a közös lelki műhelymunka
nem volna olyan zavartalan, ha nem állnának
mögötte elkötelezett háttérmunkások. Ifisek és
idősebb gyülekezeti tagok. Akik gyermekvigyázással vagy épp konyhai segítséggel biztosítják,
hogy a kisgyermekes szülők ezeken a vasárnap
délutánokon kiléphessenek a taposómalomból,
felüdülhessenek a Forrás mellett.
Joó István presbiter
Következő alkalom: április 17.
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„Higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokban kértek, megkapjátok,
és megadatik nektek.” (Mk 11,24)

Kihagyhatatlan program: gyülekezeti tábor, 2016
Az elmúlt két évhez hasonlóan idén is Piliscsabán
rendezzük meg a hagyományos nyári gyülekezeti
táborunkat, amelynek időpontja 2016. július 20–
24. A szerda estétől vasárnap délig tartó időszak
alatt együtt hallgathatjuk a tavaly megismert holland származású lelkész misszionáriust, Marco de
Leeuw van Weenent, a Tolnai Református Egyházmegye missziói munkatársát.
Természetesen az igei alkalmak mellett lesz
lehetőség, idő közös éneklésre, imaalkalmakra,
ismerkedésre, közös programokra. Idén is tervezünk egy kis csapatépítő-megmozgató sportdélutánt, kirándulást a Pilisbe, az utolsó este pedig
tábortűz mellett melegedhetünk, beszélgethetünk, énekelhetünk, sőt a bátrabbak még pillecukrot is sütögethetnek!
A szállás a Iosephinum Kollégiumban lesz, nagyon szép környezetben. A szobák nagyon tiszták, rendezettek, felújítottak, két egymás melletti
kétágyas szobához tartozik egy mosdóhelyiség.
Az egyedül érkezők pedig választhatnak maguknak szobatársat, illetve egyedüllétre is van lehetőség. Az étkezés a kollégium alsó folyosóján lesz
idén is, reggelit, meleg ebédet és meleg vacsorát
fogunk kapni. Van az épületben wifi, s egy nagy közös konyhát használhatunk, több hűtővel, mikróval,
tűzhellyel felszerelve.
A program a következő lesz: a szerda délutáni
érkezést követően 17 órakor a díszteremben tábornyitót tartunk, amit egy közös vacsora és ismerkedés követ. Csütörtökön és pénteken hasonlóan alakul: reggeli után imádság, éneklés, majd
Isten igéjéről hallhatunk. Ebéd után csendespihenő, majd a délutáni előadást és vacsorát követően
egyik estére szabad programot hirdetünk, ekkor
lehet beszélgetni, focizni, pingpongozni, illetve a
másik este sportvetélkedők várják a lelkes jelentkezőket. Nagy valószínűséggel a legizgalmasabb
és legnézettebb versenyszám idén is az ovisok

járgányversenye lesz! Szombaton csak délelőtt
lesz igei alkalom, délután a túrázás kedvelői vehetik elő a bakancsaikat, s irány a Pilis. A kisebb
sétára vágyók, kisgyermekesek, babakocsisok a
közeli Kálváriára mehetnek fel, illetve egy kis erdei
sétával eljuthatnak a Gomba-szikláig. (Helyismerettel rendelkezőktől szívesen fogadunk egyéb ötleteket kisebb-nagyobb túraútvonalat, fürdőhelyet
illetően.) Este pedig a tábortűznél kipihenhetjük
a kirándulás fáradalmait. Vasárnap a megszokott
időben istentiszteletet tart Molnár Sándor nt. lelkipásztorunk, majd az ebédet követően tud mindenki hazaindulni.
Az ifis korú gyermekek az alkalmakra már be
tudnak ülni, a kisebbeket korosztályok szerint
csoportosítjuk. Őket a tanítás mellett kézműveskedéssel, játékkal, evangéliumi énekekkel fogják
várni a tanítók.
Ha van olyan testvérünk, aki csak az igei alkalmakra utazik el Piliscsabára, kérem, jelezze felénk,
hogy ebédet/vacsorát tudjunk neki rendelni.
A táborozás költségei: szállás: 12–18 év között
2900 Ft/fő/éj, 6–12 év között 1400 Ft/fő/éj, 6 év
alatt ingyenes. Az étkezés: reggeli: 400 Ft, ebéd:
700 Ft, vacsora: 450 Ft. Ezek alapján egy felnőtt
(12 év felett) teljes tábori költsége: 17 800 Ft. (étkezések szerda vacsorától vasárnap ebédig + 4 éjszakára szállás), 6-12 éves gyermeknek a teljes tábori
költsége: 11 800 Ft. Hat év alatt ingyenes, illetve
a gyermek életkorától függően, ha kér étkezést:
6200 Ft. Anyagi támogatásra van lehetőség idén is.
A jelentkezési határidő: 2016. május 22. Kérjük,
hogy ezt különösen azok tartsák be, akiknek anyagi támogatásra van szükségük. Nagy szeretettel bátorítunk mindenkit a részvételre!
Kolláth Pali (30-1818-478) és Edit (30-5422-427)
táborszervezők

Felhívás. Mint ismeretes, egyházközségünk temetőjében 2013. november 30-án lejárt a sírhelymegváltás határideje. Kérjük az ezzel elmaradt temettetőket, illetve akiknek a református temetőben hozzátartozójuk nyugszik, hogy a lejárt sírhelyeket szíveskedjenek megváltani. Részletek
a templom hirdetőtábláján és több helyütt a temető területén.
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Tájékoztató a temetői munkálatokról
Az elmúlt évben kezdődött meg több olyan munkának az előkészítése, amelyek már régóta szükségessé váltak. A bekért ajánlatokat a presbitérium
megvizsgálta, megvitatta és körültekintően kiválasztotta a legkedvezőbbeket.
Először szerződést kötöttünk a ravatalozóval
szemben lévő terület – domboldal – megtisztítására. Ahogy az időjárás engedte, a munkák megkezdődtek. A bozót, elszáradt fák kiirtása három hetet
vett igénybe. A gallyak a helyszínen kerültek elégetésre. Ezért a munkáért bruttó 1 219 000 Ft-ot
fizettünk ki. A közeljövőben még megtörténik a
terület vegyszeres gyomirtása is. Erre a munkára
bruttó 152 000 Ft-ot fogunk költeni.
A másik szerződés tárgya: a felső temetői út szilárd burkolattal való ellátása, a meglévő útfelületek
újraaszfaltozása és egy új vízvételi hely kialakítása.
A munkák során a felső útszakasz megfelelő alapot, betonszegélyt és aszfalt réteget kap. A már
meglévő aszfaltozott út és a ravatalozó előtti terület is újra lesz aszfaltozva. Ennek az útszakasznak a
stabilizálása is meg fog történni.

Régi igényként került a szerződésbe az új vízvételi hely kialakítása, a ravatalozó utáni emelkedő
tetején. Megvalósulása után így két vízvételi lehetőség lesz a temetőben. Szeretnénk a temetőn
átmenő gépjárműforgalmat is lezárni, ezért táblák
kerülnek elhelyezésre. A kiviteli munkák a héten
megkezdődtek. Az útépítési és vízvezeték építési
munkák költsége bruttó 5 375 000 Ft.
A temetői munkák finanszírozása nagyobb részben önerőből történik. A pénzügyi háttér biztosítása érdekében támogatást kértünk településünk
Önkormányzatától. Kérelmünk pozitív elbírálást
kapott, így 3 000 000 Ft támogatással számolhatunk, amit ezúton is tisztelettel megköszönünk.
Mivel csak a temetőben folyó munkák összértéke megközelíti a 7 000 000 Ft-ot – amiből a támogatás 3 000 000 Ft, 44,5% – megköszönve a gyülekezet eddigi adakozását, ezúton is kérjük-biztatjuk
gyülekezetünket a további hathatós támogatásra,
hogy az önrészből még hiányzó 1 000 000 Ft,
adományból, mielőbb rendelkezésre álljon.
Bíró Gyula megbízott gondnok

Nagydobronyi látogatás

A Leányotthon lakói az adományokkal
Hála az Úrnak, március elején gyülekezetünk adományait sikeresen eljuttathattuk Nagydobronyba. Ezúttal több mint fél millió forintot vittünk Szanyi József testvérünkkel. Így nem egészen egy
év alatt gyülekezetünk teljes anyagi támogatása meghaladta a kétmillió forintot. A kivitt összeg két
harmadát, amely a biai reformátusok „Nagydobronyi persely”-ében gyűlt össze, a helyi református
gimnáziumi diákok étkeztetésére fordítják. A többi pénzt, amely a tartós adakozásból állt elő, megosztva a református Leányotthonnak (68 egészséges, illetve testi és/vagy szellemi sérültet befogadó
árvaháznak), illetve a gyülekezet diakóniai bizottságának adtuk. Céladomanyaink célba értek és
érnek. Köszönet minden biai adakozónak!
Dr. Kolláth Pál presbiter
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Mit kíván tőlünk Isten?
„Hallgassátok meg, amit az Úr mond! Szállj szembe a hegyekkel, hadd hallják meg hangodat a halmok! Halljátok meg, hegyek, az Úr perbeszédét, ti is, ősrégi alapjai a földnek! Mert pere van népével
az Úrnak, törvénykezni akar Izráellel. Én népem, mit vétettem ellened, mivel bántottalak? Felelj nekem! Hiszen kihoztalak Egyiptom földjéről, kiváltottalak a szolgaság házából. (…) Ember, megmondta
neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.”
Mikeás 6,1-4.8.
Azon, hogy ezt a nem túl könnyű olvasmányt
jelentő fejezetet minek is tekintsük, nem kell
törni a fejünket, mivel Isten maga tesz világossá azt számunkra. Ebben a fejezetben egy perbeszédet kell elmondania a prófétának, „mert
pere van népével az Úrnak, törvénykezni akar
Izráellel.”
Az én figyelmemet azért keltette fel ez az ige,
mert úgy látom, hogy éppen arra a kérdésre válaszol általa Isten, amely kérdést Európában az
utóbbi idők eseményeinek láttán egyre gyakrabban tesznek fel maguknak is, és egymásnak is
az emberek: „Mi történik itt? Mi lesz velünk és
Európával? Hova vezet mindez?”
Ezekre a kérdésekre természetesen többféle
megközelítésből lehet választ adni. A politikusok, közgazdászok, szociológusok, klímakutatók
által megfogalmazott véleményeknek se szeri,
se száma. Annak ellenére, hogy ezekben a válaszokban sok-sok igazság fogalmazódhat meg,
nekünk, keresztyén embereknek nem ezektől a
szakértőktől kell a végső választ várni, hanem Istentől, a történelem Urától.
Hadd tegyem fel mindannyiunknak azt a kérdést, ami engem ennek a fejezetnek a kapcsán
foglalkoztatni kezdett: Túlzás-e arra gondolni,
hogy Isten ezeken az eseményeken át nekünk
is azt kívánja tudtunkra adni, amit egykor Mikeás próféta által hirdettetett, vagyis hogy Istennek pere van népével, a magát egykor keresztyénnek nevező, de mára az Istentől elfordult
Európával?
Ha így van, akkor nincs sürgősebb tennivaló,
mint meghallani ezt a perbeszédet, és visszatérni Istenhez. Az ilyesmi ugyanis nem mellékes
apróság. Amikor ez történik, akkor alapjaiban
rendül meg minden. Még a legszilárdabbnak
vélt dolgok, a hegyek, halmok is, mondja igénk.
1) Először is tehát, nyissuk ki a fülünket,
hogy meghalljuk Isten perbeszédét, és ha kell,
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okuljunk! Ez a per szokatlan, mondhatni egészen rendhagyó módon kezdődik. Olyasmi történik, ami talán soha sehol, egyetlen tárgyalóteremben sem történt még meg. Mi ez a szokatlan
dolog? Isten, aki népe ellen vádat emel, mielőtt
elmondaná vádbeszédét népe ellen, szerepet
cserél velük, és odaül a vádlottak padjára, hogy
meghallgassa az őellene irányuló vádakat: „Én
népem, mit vétettem ellened, mivel bántottalak?
Felelj nekem!”
Miközben első hallásra meghökkenünk ennek hallatán, a következő gondolatunk az lehet, hogy az ember gyakrabban kezd ilyesfajta
jogvitába Istennel, mint gondolnánk. Gyakran
próbálja meg saját felelősségét Istenre hárítani.
Nem csak a személyes életének történéseiért,
hanem a világban, a történelemben történő dolgok miatt is Istent teszi felelőssé.
Az ismert német evangélistának, Wilhelm
Buschnak egyik könyvéből jutott eszembe egy
olyan eset, ami talán segít megérteni, hogy mire
is gondolok.
Még a két háború között, fiatal lelkész korában történt, hogy ahol szolgált, Essenben egy
bányászsztrájk tört ki. Egyik nap, miközben egy
téren ment át, embertömeget látott, akik egy ládáról szónokló férfit hallgattak. A szónok éhező gyerekekről, munkanélküliségről, alacsony
bérekről beszélt nagy hangon. Amikor pedig
megpillantotta őt, rákiáltott, és azt mondta:
„Ni, hiszen itt van egy pap! Gyere csak ide!”
Aztán azt mondta: „Halld csak, te pap! Ha van
Isten, akkor a halálom után eléje akarok állni és
ezt mondani neki: Miért engedted meg, hogy
embereket a csatamezőkön széjjelmarcangoljanak?! Miért engedted meg, hogy gyermekek
éhen haljanak, míg mások kiöntötték az ételt,
mert nem kellett nekik?! Miért engedted, hogy
emberek nyomorultul elpusztuljanak rákban?!
Miért?! Miért?!” „Aztán azt mondom majd neki

– folytatta kiabálva –, hogy te Isten, el veled!
Tűnj el!” Akkor váratlanul megszólalt a lelkész
is: „Igaza van! El vele!” A szónok meghökkent,
és azt mondta: „Álljunk csak meg! Hisz maga
lelkész, hogy mondhat maga ilyet?” „Úgy – válaszolta Wilhelm Busch –, hogy az az isten, akivel
te így beszélhetsz, így kérdőre vonhatsz, nem
létezik. Csak a képzeletedben él. Egy olyan istenre valóban nincs szükség, akit mi kedvünkre
vádolhatunk, eltaszíthatunk, aztán visszahozhatunk, mikor hogyan van rá szükségünk. Ilyen isten nem létezik. De létezik egy másik, valódi Isten! Ő elé úgy fogsz majd egyszer odaállni, mint
vádlott. Nem te fogod
Őt kérdezni, hanem
Ő téged: Miért nem
tiszteltél engem? Miért
nem kiáltottál hozzám?
Miért éltél tisztátalanságban, Miért gyűlöltél?
Miért hazudtál, miért
veszekedtél?”
A per kezdetén miért ül Isten mégis oda a
vádlottak padjára ebben
az igében? Azért, hogy
annál nyilvánvalóbbá legyen, hogy minden ellene felhozott vád hamis
és alaptalan. Hogy az
Ő tisztasága és szentsége nyilvánvaló legyen.
Hisz ez ellen az Isten
ellen nem lehet vádat
felhozni. Mert mit tett
velük Isten? Megszabadította őket az egyiptomi rabszolgaságból. Chemez István illusztrációja
Hazát ajándékozott nekik. Csodák sorozatán át
mutatta meg irántuk szeretetét. Olyan törvénynyel ajándékozta meg, amelyhez foghatót nem
ismert nép korábban.
A nép bűne éppen abban áll, hogy ezt a sok
jót szüntelenül hűtlenséggel viszonozta.
És vajon nem indokolt-e felénk, a keresztyénség felé ma ugyanennek a perbeszédnek az elmondása?
Ha végiggondoljuk, mit kapott Istentől az elmúlt két évezredben a keresztyénség, akkor
erre csak azt felelhetjük, hogy de indokolt. Mivel nekünk még többet adott Jézus Krisztusban

Isten, mint az ószövetségi népnek, még
inkább indokolt.
Gondoljuk csak meg, mit kaptunk Istentől!?
Isten törvényében, Jézus tanításaiban, a Hegyi
beszédben olyan tiszta erkölcsi tanítást, amelyet sem más vallások, sem filozófiák nem tudnak felülmúlni. Soha, sehol, senki nem kapott
nagyobb lehetőséget egy boldog életre, mint
mi keresztyének. Jézus Krisztusban mi lehetőséget kaptunk arra, hogy megszabaduljunk a
bűn kényszerétől. A beteg gyógyulást, a bűnös
bocsánatot, a békétlen békességet kaphat lelkében.
Jézus
kereszthalála és feltámadása által
lehetőséget
kaptunk
megszabadulni a kárhozatból és a halál hatalmából. Melyik vallás
vagy filozófia követői
mondhatják el azt, amit
Pál apostollal együtt mi
is elmondhatunk: „…
meg vagyok győződve arról, hogy sem élet,
sem halál, sem angyalok, sem fejedelmek,
sem jelenvalók, sem
eljövendők, sem hatalmak, sem magasság,
sem mélység, sem semmiféle más teremtmény
nem választhat el minket
Isten szeretetétől, amely
megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.”
(Rm 9,38-39.)? Vagy azt,
hogy: „Nékem az élet
Krisztus, és a meghalás nyereség.”
nyereség.”?
Ki, hol lehet olyan mértékben meggyőződve
Isten szeretetéről, mint mi, keresztyének, akik
tudjuk, hogy Isten úgy szeret minket, hogy kész
volt helyettünk feláldozni az Ő Fiát? Kik nyerhetnének nagyobb bátorságot az élet- és halálfélelemmel szemben, mint azok, akik tudják,
hogy az Ő Uruk, Jézus Krisztus feltámadt, él, és
övé minden hatalom mennyen és földön?
Ezeket végiggondolva fel kell tenni magunknak azt a kérdést, hogy kinek lenne több oka az
Isten iránti hűségre és hálára, mint nekünk, itt
Európában. Létezik-e annál súlyosabb bűn, mint
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ennek a szerető és irgalmas Istennek
a megtagadása, a szeretetének hűtlenséggel való viszonzása?
Halljuk meg Isten bűnbánatra és megtérésre
hívó perbeszédét, nehogy az történjen a hűtlenné vált Európával, amit a Jelenések könyvében
Jézus a Tőle elhidegült efézusi gyülekezetnek helyez kilátásba, ha meg nem tér. Nehogy ki kelljen
mozdítania gyertyatartóját a helyéből, mivel már
nem világít, és nem tölti be küldetését a világban.
2) Isten azonban nem csak fedd ebben a próféciában, hanem segítséget is ad azzal, hogy világossá teszi, mit kíván Ő tőlünk.
A válaszából kiderül, hogy több kell a külső
szertartásoknál, áldozatoknál, amelyeket a próféta, a nép álkegyességén ironizálva, felsorol.
Az égőáldozatok, az olajpatakok, a kosok ezrei,
az esztendős borjak, az Úr előtti hajlongások
semmit sem érnek a belső, szívbeli megtérés
nélkül. Ez a nép tudhatta volna már ezt, mert
Isten sokszor elmondta szolgái által, hogy előtte
„…többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és
a szófogadás a kosok kövérjénél.” (1Sám 15,22.)
Mindazáltal itt újfent elmondja a lelkileg süket
népnek: „Ember, megmondtam neked, hogy mi
a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt,
hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és
légy alázatos Isteneddel szemben!”
Mindössze három dolgot kíván tehát Isten.
Először is: az Ő törvényében kijelentett igazságot kell követni. Azt nevezni jónak, amit Isten annak tart, és azt tekinteni bűnnek, amit
Ő bűnnek nevez. De mi van ehelyett? Erkölcsi
szabadosság, liberalizmus. Az erényes élet kigúnyolása és a bűnök felmagasztalása. Fordított
értékrend. Amit Isten bűnnek mond, azt az ember jónak tartja. Isten akarata helyett egyfajta
erkölcsi relativizmus jellemzi a mai embert.
Másodszor, azt mondja Isten, hogy az ember
törekedjen szeretetre. Ehelyett ez a világ egyre
irgalmatlanabb. Ne tévesszen meg bennünket a
látszat. A humanista máz alatt egy olyan gazdasági szisztéma rejtőzik, amit a profit, a pénz, a
haszonszerzés, az üzleti érdek irányít. Ez pedig
nem ismer irgalmat.

A harmadik dolog az Istenhez való helyes
viszonyulásra vonatkozik: „Járj alázatosan Isteneddel!” Azaz, ne képzeld magad, gőgösen, nagyobbnak Istennél! Ne Istenben keresd a hibát,
hanem saját bűneidet beismerve, kérd az Ő kegyelmét, hogy el ne vessz bűneidben!
Összegezve az elmondottakat, csodálkozhatunk-e, ha Istennek pere van egy olyan kultúrával, amelyet a hamisság, az irgalmatlanság és az
önistenítés jellemez?
3) Miután Isten elmondja vádbeszédjét, továbbá hogy mit kíván az Ő népétől, a fejezet
harmadik részében lerontja azokat a hamis illúziókat, amelyeket a nélküle élők egy boldog
jövőről dédelgetnek magukban. Milyen lesz a
jövő? Olyan, amilyet Isten már a törvényében is
kilátásba helyezett arra az esetre, ha népe hűtlenül szembefordulna vele, és amit itt újra elmondat a prófétával: „Eszel majd, de nem laksz
jól, (…) vetni fogsz, de nem aratsz, olajbogyót
préselsz, de nem kened magad olajjal, mustot is
préselsz, de nem iszol bort” (Mik 6,15.)
Bizony, súlyos szavak ezek. Ne felejtsük el
azonban azt, hogy Isten ezt a beszédet józanító, megtérésre hívó szónak szánta akkor is, és
szánja ma is. Halljuk meg szavait, és ne késlekedjünk annak engedni! Tanuljunk elődeinktől!
A reformátorok igehirdetését erősen jellemezte
az a szemlélet, mely Isten ószövetségi népének
és a 16. századi magyar népnek a sorsát párhuzamba állította egymással. Meggyőződéssel hirdették, hogy népünk romlásának oka ugyanaz,
ami hajdan Izráelé volt. De vallották és hirdették azt is, hogy a megtérő számára van kegyelem. Isten igéjének nagy örömhíre számunkra,
hogy minden bűnünk ellenére ez az ellenünk
folyó per végződhet felmentéssel. Azért, mert
Isten azt Ő Fiában, a kereszten, az ítélet helyén valóban a vádlottak helyébe lépett, hogy
aki hisz Őbenne és kegyelmet kér, megmenekülhessen.
Kövessük az akkoriak hitét, hogy megtartassunk! Ámen.
Molnár Sándor lelkipásztor
(2015. november 22., Bia)

Impresszum

A BIAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE
Szerkeszti: a presbitérium szerkesztõ bizottsága. Az újsággal kapcsolatos észrevételeiket szeretettel várjuk a 23-311-254-es telefonszámon!
Nyomdai elõkészítés: Gór András • Nyomás: MA-PRINT Bt.

14

Csipogások a családi fészekből
Nagy gyülekezet vagyunk, sok-sok nagycsaláddal, rengeteg gyermekkel. Hadd jussanak hát
szóhoz az Örömmondóban a legkisebbek is, mindannyiunk felüdülésére. (Kisgyermekes szülők, figyelem: a következő lapszámba is tervezzük ezt a rovatot, várjuk az újabb feljegyzett
aranyköpéseket.)
FÉRFI A CSALÁDBAN
Megbeszéltük, ha apuka elutazik, Palika a férfi, ő
mondja az asztali imát. Apuka legutóbbi elutazásakor történt… Mentünk fel a lépcsőn este fürödni,
amikor Palika megszólalt: ma este nem fürdök, én
vagyok a férfi most a családban, én döntöm el!!! Kis
vicces; helyre kellett tenni, persze finoman és viccesen, hogy mi a pótapuka döntési jogosultsága…
(2013, Kolláth Palika négy és fél évesen, beküldte:
Baranovszky Edit)
A BILÉTA ÉRTELME
Reggeli öltözködésnél mutattam Editkének, hogy a
nadrágját úgy vegye fel, hogy a biléta legyen hátul.
(Ő rendszeresen fordítva veszi fel a dolgokat, olyan
jópofa tud néha lenni.) Erre ezt mondta:
– Igen, az legyen hátul, mert az a mi farkunk!
(2013, Kolláth Editke három évesen, beküldte: Baranovszky Edit)
BUD SPENCER
Gergőke ma reggel korábban ébredt fel, mint a
többiek. Szokásosan átjött hozzám, és mellém
bújt. Majd mondta kis édesen, hogy olvassak neki
mesét. Azt a Boribon-os mesekönyvet hozta, amelyikben a cicájuknak a Hapci nevet adják, mert
tüsszentett a cica. Annyira vicces volt, amikor pont
a mese vége felé Gergőci is tüsszentett egyet! Ekkor
kérdeztem tőle, hogy te is egy aranyos kis Hapci
cica vagy? Mire ő teljesen komolyan és egyértelműen:
– Nem. Bud Spencer vagyok.
(2015, Kolláth Gergőke két és fél évesen, beküldte:
Baranovszky Edit)
MIRE VALÓ?
Csenge játszik a kanállal ebéd közben, és ezt „közvetíti” is:
– Rajzolok kanállal.
Szelíden rászólok: – Mire való az a kanál, kicsikém?
Erre ő: – Asztalra – és szépen leteszi.
(2008, Rakita Csenge másfél évesen, beküldte: Kucsera Klári)

JEGYELLENŐRZÉS
Csenge észrevesz egy anyajegyet.
– Mi ez?
– Anyajegy – mondom.
Lelkesen megmutatja a sajátját:
– Nézd, nekem van Cengejegyem!”
(2010, Rakita Csenge három évesen, beküldte: Kucsera Klári)
MEGBÉLYEGZETT HENTES
Hazafelé sétálunk Nórikával a könyvesboltból.
Nem bírjuk ki hazáig, már az utcán nézegetni kezdjük az új szerzeményt, amely a foglalkozásokat mutatja be rajzos képekkel a gyerekeknek. Sorba megyünk az ábrákon, én kérdezek, ő
mondja: fodrász, tanár, óvónéni stb. Egyszer csak
a henteshez érek, melyet valami baromfit lóbáló,
vidám férfi fémjelez. Nórika kis habozás után: –
Csirkefogó!
(2012, Novák Nórika ötévesen, beküldte: Novákné
Anita)
HABKÖNNYŰ
Mimike pancsol a kádban és beszélgetünk.
Mimike: – Anya, a Flóra anyukájának fehér a haja!
Anya: – Igen, ősz.
Mimike: – Vagy tavasz!
(2014, Novák Noémi négyévesen, beküldte: Novákné Anita)
NAJÓKA
– Mondj egy állatot, Anna!
– Najóka.
– Neeem, a nyalóka az nem állat…
– Akkó kakaszosz najóka!
(2016, Joó Anna két és fél évesen, beküldte: Joóné
Erzsi)
ÉLETKOR ÉS ÖNBIZALOM
– Hány éves vagy, Anna?
– Kettő és fél. De Anna nem fél, Anna bátor.
(2016, Joó Anna, beküldte: Joóné Erzsi)
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Jézus mondja:
Jöjjetek énhozzám mindnyájan,
akik megfáradtatok és terheket hordoztok,
és én megnyugvást adok nektek.

Rendszeres
alkalmaink
Pilinszky János:

Harmadnapon

vasárnap
10:00

És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnal fele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek.
És szél támad. És fölzeng a világ.

11:00

Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szive –
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.

Kedd
18:00
19:00

16:00

19:00

Szerda
9:00
lelkipásztor: Molnár Sándor
lelkészi fogadóórák:
Kedd 9.00–12.00
Csütörtök 14.00–18.00

Csütörtök
10:00
19:00

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 (hónap harmadik
vasárnapján)

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

Idősek alkalma
(hónap első szerdáján)

Mamakör
(hónap harmadik csütörtökjén)
bibliaóra (téli időszámítás
idején 18:00

foltvarróklub
(hónap második
és negyedik szombatján)
Ifjúsági alkalom

