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Megérkezni igazán
Mindannyian tapasztaljuk: nemcsak az
adventi időszakban, hanem már több hónappal karácsony előtt tele vannak a boltok
pultjai ajándéktárgyakkal, ünnepi kellékekkel. Nagy leárazásokkal csábítják az ünnepre készülődőket. Tömegeket vonzanak
káprázatos adventi vásárok, utolsó pillanatig nyitva vannak a boltok, fenyőárusok.
Vannak, akik a maradék szabadságot arra
használják fel, hogy legyen elég idejük sütni, főzni, takarítani. A szülők sorra járják a
gyermekeik műsorait.
Sokan próbálnának valami célt, tartalmat, értelmet adni karácsonynak, de gyakran csak rohanás, idegeskedés a vége, akár
összeveszés szerettünkkel, „pont a napján”.
Nincs esetleg üresség, csalódottság a szívünk mélyén? Nem úgy vannak-e sokan,
hogy bár minden erejüket beleadták a készülődésbe, de mire odaértek, délibábként
tűnt el a cél? Vannak, akik már ki is ábrándultak az ünnepekből: „Minek?” Vagy ami
még rosszabb, gúnyt is űznek a karácsonyból, sőt, van, aki egyenesen menekül előle.
A napkeleti bölcsek célja ez volt: megtalálni az élő Jézust, aki királyoknak Királya és uraknak Ura! A nagy készülődésben
Jézus volt-e szemünk előtt, Ő maga volt-e
a célunk? Ránézve készülődtünk-e? Felé
igyekeztünk-e? A Biblia azt mondja, minden
erőnkkel Őt kellene keresni (Mt 13,44 kk).
Jézus volt-e a célunk és volt-e megérkezésünk? A napkeleti bölcsek célja Jézus volt

és meg is érkeztek! Sokan Jézus közelébe
kerülnek ilyenkor – de nem érkeznek meg!
Elmennek templomba, pár zavarodott megjegyzés még odahaza is elhangzik: „Apa minek az ünnepe karácsony?” „Hát… megszületett Jézus. Az kicsoda? Isten Fia.”
De ha mondjuk is, hogy Ő az Isten Fia,
akkor miért nincs ennek következménye?
A legtöbben csak a küszöbig jutnak, de ott
megállnak. Eljutnak Jézus közelébe, de nem
borulnak le előtte. A napkeleti bölcsek leborulva imádták Jézust, így érkeztek meg
igazán! Így érte meg igazán a nagy utazás,
a sok fáradtság, és így érne igazán valamit
a mi nagy készülődésünk is: ha leborulnánk
Jézus előtt! E nélkül viszont nemcsak a karácsonyunk, de az életünk is üres, céltalan
marad!
Adventben sokan útnak indultunk, de
hova érkeztünk meg? A legtöbben ilyenkor
kénytelenek szembe nézni életük nagy hibáival, vagy éppen tragédiáival, szívük kétségbe ejtő állapotával. És karácsony után
hogyan folytatódik majd az életünk? Arról
lehet, hogy jobb nem is beszélni…
De nem kell, hogy ez így maradjon! Teljesen új kezdődhet az életünkben! Csak fogadjuk el Jézust Úrnak és kibomlik egy teljesen új élet előttünk! Imádjuk leborulva mi
is Őt! Azaz engedjük, hogy Ő rendelkezzen
velünk és akkor helyére kerülhet az életünk!
Virág Balázs beosztott lelkész
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Karácsonyi tanulmány az inkarnációról
A címben szereplő kijelentés akkor válik még
csodálatosabbá, ha meggondoljuk, Isten ezt
olyan emberekért tette, akiknek bukását éppen
az idézte elő, hogy a sátán sugallatának engedve istenné akartak lenni. Azért az emberért
szállt le mennyei dicsőségéből a bűn miatt átokkal sújtott földre, aki az Édenkertben fellázadt
ellene, és akinek élete azóta sem szól másról,
mint az Isten trónfosztására és önmaga istenítésére irányuló törekvésről.
Miközben a keresztyén világban évről évre
megünnepeljük Isten testté lételének csodálatos
eseményét, aközben a legtöbb embert nem az
foglalkoztatja, hogy miért is lett az Isten emberré, hanem az, hogy hogyan lehetne ő, mint autonóm ember a saját ura. Egy olyan emberiség
közé jött le a mennyből, amely sokszor inkább
kész sztárokat, zsarnokokat isteníteni, mint az
érte emberré lett Isten előtt térdet hajtani. Pedig minél inkább elmélyedünk Jézus lényének,
tetteinek és jövetele céljának szemlélésébe, annál inkább lenyűgözhet bennünket Isten testté
lételének páratlan tette. Annál örömtelibb meggyőződéssel vallhatjuk, hogy méltán nevezi az
Ő nevét Csodálatosnak az ézsaiási próféciában
Isten igéje (Ézs. 9,5.). Ő egész lényében, jellemében, irántunk tanúsított szabadító tettében
egyaránt méltó arra, hogy mi is Csodálatosnak
nevezzük Őt.

Jézus, az emberré lett Isten személye
A Megváltóként közénk érkezett Jézus lénye
csodálatos, mert egyedülálló és senki máséhoz
nem hasonlítható. Hozzá fogható személy sem
a mennyben, sem a földön, sem korábban, sem
később nem volt és nem lesz. Ő egyszerre az
asszony megígért magva, és Isten örök Fia. Valóságos és igaz ember, és valóságos, igaz Isten. Az
Ő személyében két természet kapcsolódott ös�sze örökre szólóan. Mielőtt az Ige, ahogy János
evangéliuma nevezi Őt, testté lett, már létezett.
Mint a Szentháromság második személye Istennél volt, és maga is Isten volt. (Jn 1,1.) Isteni természetére nézve Jézus Krisztus örök Isten, akinek nem volt kezdete, és akinek létezése soha
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nem ér véget. Jézus maga is több helyen beszél
erről a születése előtti létezésről. Mikor egy vita
alkalmával ellenfelei azt hallják Jézus szájából,
hogy Ábrahám ujjongott azon, hogy megláthatja az Ő napját, kétségbe vonják szavai igazát.
„Ötvenéves sem vagy, és láttad Ábrahámot” –
kérdezik Jézustól elképedve, mire Jézus azt válaszolja: „Bizony, bizony mondom nektek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok.” (Jn 8,58.)
Főpapi imájában pedig azt kéri, hogy az Atya
dicsőítse meg Őt azzal a dicsőséggel, amellyel
nemcsak a születése, hanem a világ létele előtt
bírt Őnála. (Jn 17,5.) Az olyan sokak által félreértett bibliai igék, amelyek Őt „Elsőszülöttnek”
(Kol, 1,18. Rm 8,29.) nevezik, sem mondanak ellent az Ő öröktől fogva mindörökké való létezésének. Ezekben az igékben ugyanis nem időbeli
sorrendet jelöl az „elsőszülött” szó, hanem rangot, hatalmi helyzetet. Isten Fiával kapcsolatban
ez az elnevezés nem valamiféle kezdetre utal az
Ő létezésével kapcsolatban, hanem arra, hogy
Ő az örököse, tulajdonosa és Ura minden létező dolognak.
Jézusnak azonban nemcsak az emberi és isteni természetet magában egyesítő személye
csodálatos és emberi ésszel a maga titokzatos
valóságában felfoghatatlan, hanem a születése
is. Azt, hogy Isten terve miként megy végbe,
azaz hogy hogyan lesz édesanyja szűzi méhében emberré az Isten Fia, maga Mária sem érti.
„Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek?” – kérdezi Gábrieltől, mire ő ezt feleli:

„A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje
árnyékoz be téged, ezért a születendő is Szentnek neveztetik majd, Isten Fiának.” (Lk 1,34-35.)
Az angyal szavai a teremtés történetében a vizek felett lebegő Isten Lelkére emlékeztetnek.
Ahogy kezdetben teremtő hatalommal megalkotja, amit Isten kimond, itt testet alkot Isten
megszületendő Fiának. Isten teremtő tette, amivel az anyaméhben testet alkotott a Megváltónak, örök és szent titok marad előttünk, ahogy a
világ teremtésének mikéntje is. Olyan titok, amit
értelmünkkel meg nem érthetünk, csak hitünkkel ragadhatunk meg, és csodálhatunk.
Jézus személye azért is méltó hálás csodálatunkra, mert éppen olyan, amilyennek lennie
kellett ahhoz, hogy Közbenjárónk lehessen Isten előtt. A mi bűneinkért ugyanis sem mi, sem
valamilyen más teremtmény nem szerezhetett
engesztelést. Az ember vétkéért Isten igazsága
szerint embernek kell eleget tennie. Mégpedig
olyan igaz embernek, amilyen Ádám volt a bűneset előtt, mert bűnös ember nem képes igaz
áldozatot vinni Isten elé. De ha még lenne is
ilyen ember, nem lenne képes Isten végtelen
haragjának súlyát elhordozni. Az Ő végtelen
szentsége elleni bűn ugyanis végtelen, örökké
tartó büntetést kíván. Olyan Közbenjáró jöhet
csak szóba, aki miközben valóságos és igaz ember, valóságos és igaz Isten is. Ilyen Közbenjáró
pedig csak egyetlen egy van: Jézus Krisztus, az
emberré lett Isten.
Szabadító tettére a koronát az teszi fel, hogy
ezt annak ellenére tette meg értünk, hogy ezzel
nem tartozott nekünk. Annak ellenére, hogy ennek vállalása olyan áldozathozatalt kívánt Tőle,
amit mi elképzelni sem tudunk.
Jézus, az emberé lett Isten Fia méltó az imádatra és csodálatra!

Első helyen szeretetéről kell szólni,
ami a mennyből való küldetés vállalásának legfőbb indítéka volt. Habár megváltói
küldetésével kapcsolatban a legtöbb ige Isten
szeretetét hangsúlyozza, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, (Jn 3,16.),
és aki abban mutatta meg hozzánk való szeretetét, hogy elküldte Őt a világba, hogy éljünk
általa (1Jn 4,9.), ez egyáltalán nem jelenti, hogy
a Fiú csak közömbös végrehajtója volt ennek
az atyai döntésnek. Ez az áldozatvállaló szeretet a Fiú szeretetét is jelenti. Jézus sem beszél a
maga szeretetéről, de annál inkább szólnak erről
az apostolok, akik tanúi tetteinek. János apostol úgy ismerte meg Őt, mint aki szerette övéit
e világban, mégpedig mindvégig. (Jn 13,1.) Pál
apostol pedig, mikor a Gal 2,20-ban úgy vall Jézusról, mint „aki szeretett engem, és önmagát
adta értem” éppen az Ő minden mértéket felülhaladó szeretetéről tesz bizonyságot.
Az pedig, ahogy mindezt véghezvitte, az alázat utolérhetetlen példáját adja elénk. „Isten
formájában lévén nem tekintette zsákmánynak,
hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette

Jézus, az emberré lett Isten jelleme
Jézusnak nemcsak a személye csodálatra méltó,
hanem a jelleme is. Erre utalnak a 45. zsoltár
prófétai szavai is: „Legszebb vagy az emberek
közt, kedves szavak áradnak az ajkadról, meg is
áld Isten örökre!” Jézus jellemének bemutatása
könyveket tölthetne meg. Ebben a rövid írásban nem lehet többre vállalkozni, mint hogy két
olyan jellemvonását felvillantsuk, amelyek emberré lételében a legfényesebben ragyognak fel
előttünk.

A. Dürer rézmetszete

Jézus, az emberré lett Isten
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önmagát, szolgai formát vett fel… és
engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.” (Fil 2,6-8.) A királyok Királya és az uraknak Ura emberré lételében azáltal mutatta meg nagyságát, hogy magát szolgává
tette értünk.
Méltó arra, hogy mint királyunkat szolgáljuk
Őt, és szívünk legyen egyre teljesebb az Ő indulatával!

Jézus emberré lételének célja
Csodálatunk és hálánk csak tovább nő, ha arra
a legfontosabb kérdésre is megpróbálunk válaszolni, hogy miért lett Jézusban az Isten emberré? A Szentírás számos megfogalmazásban
ad erre választ. Az előző pont fejtegetéseihez
hasonlóan itt is csak a legfontosabb igazságok
rövid megemlítésére van lehetőség.

Reformáció 500
Amint az már a személyével kapcsolatban is
kitűnhetett, azért, hogy bűneinkből Szabadítónk, az adósságainkat helyettünk megfizető
Kezesünk, Isten előtt engesztelést szerző Közbenjárónk legyen.
Azért lett emberré, hogy aztán emberként a
helyünkbe lépjen, és elszenvedje a bűneinkért
járó büntetést. Ahhoz, hogy ez a csere megtörténhessen, Jézusnak emberi ésszel szinte felfoghatatlan mélyre kellett leszállnia: a kárhozat
elszenvedésének mélységére, ahogy a hitvallásban áll, a poklokra. Bűnné és átokká kellett lennie, hogy mi igazakká és áldottakká lehessünk
általa. (2Kor 5,21. Gal 3,13.)
Hirdessük értünk való eljövetelének örömhírét mindenkinek, hogy minél többen ismerjék
meg és szolgálják hálából Őt!
Molnár Sándor lelkipásztor

Megválasztottuk az új presbitériumot
Az egyházunkban zajló hat évenkénti általános
tisztújítás keretében a Biai Református Egyházközség közgyűlése november 12-én megválasztotta az új (Molnár Sándor lelkipásztort leszámítva 16 fős) presbitériumot. A gondnok ismét
Bíró Gyula lett. Az új presbitérium január első
vasárnapján teszi le az esküt.
A presbiterek névsora:
Barta István
Bécsi Dezső
Bíró Alpár Lehel
Bíró Gyula (gondnok)
Bognár István
Joó István
Kemény József
Kemény Péter
Kolláth Pál dr.
Lévai László
Mányoki Krisztián
Nagy Zsolt
Nagy Péter
Novák László
Stierbach Imre
Székely Tibor
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Méltóképpen, sokféle programmal ünnepeltünk
A reformáció félezredik évfordulója Biatorbágyon – aktívak voltak a helyi protestánsok
Az idei esztendő a reformáció jegyében zajlott, gyülekezetünk falain belül és kívül. Jó érzéssel
emlékezhetünk vissza a gazdag programra. Alább időrendben soroljuk fel a lényegesebbeket,
melyek létrejöttéhez egy kivételével a biai reformátusoknak alapvető közük volt.

Konferencia és Kálvin Kiadó-kiállítás

Jótékonységi koncert

Az évenként megrendezésre kerülő Testvérvárosi napok műsorai között a biai és a torbágyi
gyülekezet szervezésében, egy konferencia keretében három érdekes előadás hangozhatott el
a Juhász Ferenc Művelődési központban, június
24-én. Ezek a következők voltak: Margit István
péceli gyülekezeti gondnok: Európai egyetemes
reformáció áttekintése a 16. században; Molnár
Sándor biai lelkipásztor: A Reformáció hatása a kultúránkra; Horkay László nyug. püspök
(Nagydobrony, Kárpátalja): A magyarországi reformáció áttekintése. Ugyancsak a Testvérvárosi
napok keretében Mónos István testvérünk jóvoltából a Kálvin Kiadó 12 tablós kiállítása tanította a kiállítóterem látogatóit „A Bibilia és a
reformáció” témájában.

Október 19-én jótékonysági koncertre invitálták
a város apraja-nagyját a torbágyi reformátusok.
A koncerten fellépett a Csillag születik verseny
több régebbi győztese, valamint a Szakály Mátyás férfikórus. A befolyt összeget a nagydobronyi református gyermekotthonnak adták.

Reformáció témájú bejárós biai
gyermektábor
Egy héttel később, július 3-án kezdődött gyülekezetünk ötnapos nyári bejárós gyermektábora
„Reformáció 500” címmel. Résztvevői vidám
tanulmányi hetet tölthettek el hithőseink és a
tőlük kapott szellemi örökség megismerésével a
Szentírás fényében.

Ünnepi istentisztelet,
emléktáblaavatás
„Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn
kívül, amely a Jézus Krisztus” (1 Kor 3,11) – hirdettetett az Ige a reformációra emlékező ünnepi istentiszteletünkön október 29-én, amely
alkalommal az általunk fenntartott egyházi iskola elsőseinek hagyományos fogadalomtétele is
lezajlott a gyülekezeti kórus szolgálata mellett.
Tekintélyes emléktáblát is avattunk, amely az öt
refomátori hitelvre hívja fel – a templom főbejárati oldalán – az utca járókelőinek figyelmét.

Szobor- és bélyegkiállítás
Október 31-én zenés irodalmi estünk kiegészítésére nyílt meg a helyi művelődési központban
„A reformátorok arcképcsarnoka” Szák Kocsis
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Reformáció 500

Reformáció 500

Pál építész-szobrász alkotásaival. A reformáció kezdetének ötszázadik évfordulójára készült hét terrakotta szobor az egyház megújítására tett kísérletek többszáz éves
folyamatát idézte fel. Egy úgymond időtlenül
közös tárgyalóteremben reformátorok és előreformátorok mellszobrai „cserélnek eszmét”
és „vitáznak” egymással: Petrus Valdus, John
Wycliffe, Jan Hus, Melanchthon, Luther, Ulrich
Zwingli és Jean Calvin szobrai mellett ceruzával készített találó arcképeik és rövid életrajzuk
is sokat elárult nagy elődeinkről. A művész az
október 31-i előadás után személyesen is a látogatók – és a városi televízió kamerája – rendelkezésére állt.
Ugyancsak a Juhász Ferenc Művelődési Központban volt látható Kocsis Attila református
lelkipásztor „A Reformáció bélyegeken” című
négyrészes, páratlan bélyeggyűjteménye, amely
a művelődési ház belső falaira függesztett tablók
és a kézbevehető kiállítási ismertető segítségével a színházteremtől a kiállító teremig kalauzolta az érdeklődőket. A tárlat az előreformáció és

főszervezésében, a Város anyagi támogatásával. A zenés irodalmi összeállítás címét – „Az
örök Isten beszél – magyarul” – Lázár Csaba
meghívott színművész javasolta, az est tartalmát-szerkezetét külön gyülekezeti munkacsoport dolgozta ki. A produkció a nevezetes napon, október 31-én a Juhász Ferenc Művelődési
Központ nagytermében valósult meg.

a reformáció jeles alakjait, a reformáció magyar
vonatkozásait, valamint a Szentírás üzenetét,
igehelyeit, fordításait megörökítő bélyegekből
állt. A kiállító lelkipásztor Debrecenből külön
felutazott, hogy a kiállítást településünk több
általános iskolájából érkező osztályok számára bemutassa.

A főszerep a Biai Gyülekezet Nagyné Gy. Ildikó vezette Sola Gratia Kórusáé és Lázár Csaba
színészé volt, de fontos művészi szerepet kapott
Bolyki András vonósegyüttese is. Nem zene
és irodalom került külön blokkokba, hiszen az
egyes zenei és irodalmi művek egymásba öltődtek, felerősítve, kiegészítve ezek hatását. Például maga a műsor azzal indult, hogy Lázár Csaba
fohászként, prózában elmondta a „Jövel Szentlélek Isten kezdetű gyülekezeti énekünk strófáit,
melyet Charpentier ünnepélyes „Te Deum”-a
követett a „Sola Gratia” gyülekezeti kórusunk
előadásában.

Zenés irodalmi est
Minden bizonnyal ez az est volt a legnagyobb
jubileumi közös vállalkozása a helyi protestáns
gyülekezeteknek, a Biai Református Gyülekezet
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Az előadás tematikailag osztódott két fő részre.
Az első: „Reformáció Európában”, amely keretén
belül Luther Márton, majd Kálvin János korszakalkotó gondolatait és elveit ismerhettük meg Lázár Csaba remekbe szabott színészi előadásában.
A kórus a két nagy reformátorhoz köthető gyülekezetiének- és zsoltárfeldolgozásokkal illusztrálta az irodalmi részeket – Nagyné Győrfy Ildikó

kántor-karnagyunk vezetésével. „Reformáció Magyarországon” címet kapott a
műsor második nagy tömbje. Ennek első része a
korabeli – külső támadástól sem mentes – rendkívül nehéz állapotokat felidézve, a bajokról és
helytállásról vallott. Ebben Kálvin egyetlen ismert
személyes magyar barátja, Belényesy Gergely
diák levelét úgy tudta a színész elmondani, hogy
abból kihallhattuk a török csaták ágyúzaját és a
börtönbe vetett reformátorok bilincscsörgését is.
A blokk biztató zárásául a Tinódi Lantos Sebestyén szerzette „Siess keresztyén lelki jót hallani”
c. 161. református énekünk feldolgozása szolgált.
A blokk második fele adta az est tulajdonképpeni csúcspontját: Károli Gáspár sikerre vitt,
egyedülálló vállalkozását – a teljes Szentírás magyarra fordítását idézte meg. Lázár Csaba tolmácsolásában egyedi élmény volt hallani Károli
Gáspár előszavát a három év alatt elkészült Bibliájához. Sok tagmondatú körmondatok, ízes és
ódon nyelv – nagy kihívás volt, de Csaba művészi erővel, hajszálpontos hangsúlyozással, mondatdallamokkal és sűrített átéléssel közel hozta.
Az évszázadokon át ható eredményt hirdette
Reményik Sándor „A fordító” című versének –
az előadás címét is meghatározó – zárósora:
„Az örök Isten beszél – magyarul.” Az est befejező részében a reformátori alapelveket ös�szefoglaló kánon-feldolgozások hangzottak fel a
kórus előadásában. Zárásként a hallottak felett
való elcsendesedésre invitált legnagyobb protestáns zeneszerzőnk, Johann Sebastian Bach
muzsikája, az Air, amelyet a Bolyki-vonósnégyes
adott elő, csodálatos lelki magasságokba emelve a hallgatóságot. Nem is maradt el a hatalmas taps az egy és negyedórás előadás végén.
Megállapíthatjuk: a pár éve újjászerveződött
gyülekezeti kórusunk, Istenek hála, magas színvonalon tölti be hivatását, amiről most a városi
nagyközönség is meggyőződhetett.

Diaporáma-vetítés
A zenés irodalmi est „0-ik” programpontja”
egyébként Szabó Ferenc fotóművész testvérünk
„Az igaz ember hitből él” című, országos első
díjat is elnyert diaporáma-összeállítása volt.
A sodró erejű képfelvételek között egy ízben a
ködből éppen a mi templomunk Isten tiszteletére hivogató tornya rajzolódott ki.
Nagy Péter
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Különleges hely Biatorbágy…
Vannak, akiknek Bia, vannak, akiknek Torbágy,
és vannak olyan nem itt élő lelkek, akinek a
hely mindig Biatorbágy volt, és az is marad…
Különös egyvelege ez a hely a magyar valóságnak, mintha néhány négyzetkilométeren meg
lehetne figyelni mindent, ami erre az országra jellemző. Falusi miliő, városi gondolkozás,
többautós családok, egyszerű vidéki emberek,
jókedv, remény, fejlődő térség, sok cukrászda –
az elmúlt 4 hónapban magánemberként ezek a
dolgok ragadtak meg bennem.
Tanárként jó lenni ebben az iskolában, csillogó tekintetű, motivált diákok vannak itt, sok
tekintetben talán még előrébb is tartanak az
eddig általam tanított gyermekeknél. Örömmel
jelentkeznek feladatokra, szolgálatokra, versenyekre, látszik rajtuk, hogy odafigyeltek rájuk
otthon és itt az iskolában is.
Igazgatóként azonban sok feladatom van
még… Ábrahámné Kati előző igazgatónő nagyon jól tette le az alapokat, de az építményt
még fel kell építenünk, nemcsak lélekben és
szakmailag, hanem ténylegesen is. Igen, az önálló iskolaépületre célzok. Sok energiánk megy
el azzal, hogy a fenntartó gyülekezet kijelölt
vezetőivel megyünk és keressük azon utakat,
amelyek mentén majd kitörhetünk jelenlegi szűkös helyzetünkből.

Nagy örömöt jelentett, hogy az állam végre
elkezdi (?), folytatja (?) azokat a beruházásokat
az oktatásban, amelyek csökkenthetik az elmúlt időszakban keletkezett hátrányokat. Az
Önkormányzat vezetőin is mindig azt látom,
hogy valóban fontos nekik a város oktatása,
és mindent megtesznek a helyzet javításáért,
megoldásáért. Megtanultam azt is, hogy vannak itt olyan dolgok, ötletek, amelyek megvalósulásához idő kell.
Biatorbágyon az ember tényleg megtanul várni… De ha a Biblia lapjait olvassuk, sokszor az
Istennek is az a gondolata, hogy tudjunk állhatatosak lenni, reménykedni, és – akár huzamosabban – várni.
Nagyon bízom abban, hogy az épületre való
várás mellett a szakmai munka fejlődni fog. Sok
innovatív, új gondolatot szeretnék behozni a
tantestületbe, iskolába, hogy a megfelelő lelki
környezet mellett egy valóban jó iskolává tudjunk formálódni.
Remélem, az Isten megsegít majd ebben bennünket.
A gyülekezet tagjainak, vezetőinek ezennel
szeretnék áldott ünnepeket és 2018-as évet kívánni!
Soli Deo Gloria.
Horgos Vilmos iskolaigazgató

A 2016/17-es tanév eddigi „éremesője”
a Biai Református Általános Iskolában
1. Balatonfüred
Országos Zsoltár és Népdaléneklő Verseny:
Bakondi Borbála: arany minősítés
Migrák Barbara: bronz minősítés
Varga Kiara: ezüst minősítés
Tóth Sára: arany minősítés, népdal kategóriában
kiemelt arany minősítés
Tóth Zsombor: arany minősítés
Rakita Csenge: arany minősítés
Györe Hanna: ezüst minősítés
Leveles-Barta Zsuzsanna: kiemelt arany minősítés
Bereczki Zsófia: ezüst minősítés
2. Tiszakécske
Református Iskolák Országos találkozója:
Novák Noémi (1.o.) arany minősítés – mesemondás
Kisgergely Csaba (5.o.) ezüst minősítés – szépírás
3. Biatorbágy
Csendes csodák kistérségi szavalóverseny:

1-2.o.
Különdíj: Hunyadvári E. Kornél
Különdíj – Dicséret: Farkas Boglárka
I. helyezett: Novák Noémi
II. helyezett: Boncza Regina
3-4.o.
I. helyezett: Boncza Kinga
II. helyezett: Leveles-Barta Csongor
5-6.o.
Különdíj: Székely Mihály István
I. helyezett: Varga Kiara Mercédesz
II. helyezett: Varga Dominik
4. Budapest
Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola által szervezett Országos Református Zsoltáréneklő Verseny:
2. osztály: Kelemen Hanna Karina: arany minősítés
3. osztály: Kontra Szabolcs Dániel: arany minősítés, különdíj
4. osztály: Kontra Dávid Levente: arany minősítés, 3. helyezett
5. osztály: Erdei János: arany minősítés
6. osztály: Vándor Karina: arany minősítés
5. Kunhegyes
Szavaló- és dicséreténeklő verseny:
Szavalás
Boncza Regina 2. osztály – 2. helyezés
Leveles-Barta Botond 3. osztály – 2. helyezés
Rakita Csenge 4. osztály – 2. helyezés
Varga Kiara 5. osztály – 3. helyezés
Varga Dominik 6. osztály – 1. helyezés
Dicséreténeklés
Leveles-Barta Zsuzsanna 6. osztály – 2. helyezés
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Gyülekezeti élet

Időutazás
a nyári bejárós gyermektáborunkban
Különleges időutazáson vehettünk részt gyülekezetünk és iskolánk idei nyári bejárós gyermektáborában. Pontosan 500 évet repültünk
vissza az időben, hogy részesei lehessünk az
1517-es eseményeknek, a reformáció időszakának.
A templom előtt Luther Mártonnal találkozhattunk, aki a wittenbergi székesegyház
mellett idén a biai templom kapujára is kifüggesztette 95 pontját. A tábor végére ismerősként köszönthették őt kicsik és nagyok. A közös éneklések, az ifjúság izgalmas előadásai, a
megelevenedő bibliai történetek és csoportos
beszélgetések mind-mind segítettek jobban
megérteni a reformáció alapgondolatait: egyedül a Szentírásból ismerhetjük meg Istent, és
egyedül Krisztus személyén keresztül vezet
az út Őhozzá. Az örök életet egyedül kegyelemből, Isten ajándékaként kaphatjuk meg, és
egyedül hit által, „hogy senki se dicsekedjék”
(Pál levele az Efezusiakhoz 2. fejezet, 9. vers).
A bűnből való megváltásunkért pedig egyedül
Istené a dicsőség.
A tábor lelki tartalma mellett az akadályversenyek, sportfoglalkozások, kézműves délutánok bőven adtak alkalmat a játékra, mozgásra, önfeledt kikapcsolódásra. Volt pólófestés,
focibajnokság, és az üdítő vizes játékok során
a nagyobbakat egy rögtönzött vízi csúszda is
hűsítette a forró kánikulában.
Külön öröm volt, hogy amint minden évben, úgy idén is különleges résztvevői voltak
táborunknak iskolánk leendő első osztályosai. Az öt nap alatt megismerhették egymást
és tanítóikat, otthonossá válhatott számukra
új közösségük, környezetük. Ez az első közös
élmény láthatóan megkönnyítette a gyerekeknek az iskolakezdést szeptemberben. Már ös�szekötötte őket az együtt megélt sok-sok játék,
ének, bibliai történet emléke, sokan már barátokként köszöntötték egymást az első napon.
A tábor minden öröméért, áldásáért is természetesen egyedül Istené a dicsőség. Soli
Deo Gloria.
Székelyné Czirják Katalin
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Ifisarok
„Nem csak kenyérrel él az ember…” (Lk 4,4)

Mire van szükségünk?
Többször éltem már át egy-egy ifjúsági csendeshéten vagy ifihétvége alkalmával, hogy Isten
Igéje megelevenít. Megyünk, sokszor mi szolgálók is fáradtan, csüggedten, kételkedve. De újra
és újra tapasztaljuk, hogy a puszta Ige többet el
tud végezni, mint amit mi várnánk. Semmi sem
tud jobban lelkigondozni, formálni, közösséget
teremteni, örömöt szerezni, mint Isten Igéje.
Manapság megrendült a tiszta Igébe és annak
cselekvő erejébe vetett hit. Sokan szeretnék is
kiegészíteni valamivel. Én úgy látom, hogy az
Igén kívül nincs jobb missziói eszköz. Ha Isten
a világokat is szavával építette, akkor gyülekezeteket mi más építhetne jobban, mint az Ige,
az Ő beszéde? Azért imádkozzunk, hogy az Ige
éltesse és építse ifjúsági köreinket és továbbra is

tapasztalhassuk a zsoltárossal együtt: „…beszéded megelevenít engem!” (Zsolt 119,50)
Nagy örömünkre idén ősszel új ifjúsági kör indulhatott, egy fiatalabb korosztály számára. Úgy
látjuk, ha csak a konfirmáció alkalmával keressük
a fiatalokat, már elkéstünk, hiszen a további tanulmányaik egyre inkább Budapesthez és ottani
közösségekhez kötik őket. Zömében iskolánkból
jönnek a fiatalok, hála Istennek olyanok is, akik a
gyülekezethez kevésbé kötődtek eddig. Hisszük,
hogy Isten igéje tud a leginkább olyan közösséget
teremteni, ami az Ő dicsőségére lesz.
Köszönünk minden támogatást, segítséget!
Hordozzuk továbbra is gyülekezetünk ifjúsági
munkáját!
Virág Balázs beosztott lelkész

Kisifis csendeshéten tért meg Bognár Bálint,
ma nagyifisként kisifisek között szolgál
Bizonyságtétel
Jelenleg tizenkettedikes diák vagyok a Baár-Madas Református Gimnáziumban. Ötödik osztályos korom óta járok ide, első négy évemet
pedig a budaörsi Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskolában töltöttem.
Három éve, tizennégy évesen hívott el az
Úr egy kisifi-csendeshéten, és ez gyökeresen
megváltoztatta az életemet. Ezután teljesen
másképp álltam hozzá a tanuláshoz, az iskolai
magaviseletem is megváltozott és elkezdtem
sokkal gyakrabban imádkozni, beszélgetni Istennel. Addig a templomba járás csak nyűg volt
számomra, szüleimnek szinte könyörögni kellett azért, hogy vasárnaponként istentiszteletre
menjek. Azóta pedig hétről-hétre alig várom a
szombat délutáni ifjúsági alkalmakat és a vasárnap délelőtti istentiszteleteket.
Először tavaly hívtak az ifivezetők szolgálni
Velencére egy kis-ifi csendeshétre, ahol nagyon
megkedveltem a gyerekeket. Megértettem, hogy
mennyire fontos már ilyen korban elkezdeni
a tanítást Istenről és példát mutatni nekik arra,
hogy hívő közegben is jól érezhetik magukat a

mai fiatalok, nem
csak a világi szórakozások
közben. Személy szerint nagyon hálás A „Bálintrió”: Bognár
vagy
Istennek Bálint, Szegedi Bálint és
azért, hogy meg- Magyar Bálint
őrzött ezektől a kísértésektől. Azóta is szívesen
megyek szolgálni segítőként a kis-ifi alkalmakra,
legutóbb novemberben vettem részt egy csendes hétvégén, Visegrádon. Ezeken a hétvégéken
az áhítatok, igei alkalmak mellett sokat játszunk,
kirándulunk, sportolunk. Mindig jó hangulatban
telnek ezek a napok, a gyerekek pedig lelkiekben
gazdagodva érkeznek haza.
Őszintén remélem, hogy amit az ilyen táborokban hallanak és tapasztalnak a kisifis gyerekek Istenről, azt megőrzik a szívükben és később is meghatározza majd az életüket.
„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” Példabeszédek könyve 22,6
Bognár Bálint
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„Isten akkor megfogta a kezem…”
Baranovszky Edit vagyok, 3 gyermekes édesanya. Férjemmel, Kolláth Pállal 7 éve élünk Biatorbágyon, azóta járunk ebbe a gyülekezetbe.
A végzettségem általános orvos. Jelenleg főállású anyaként itthon tevékenykedek, s közben
a Károli Gáspár Református Egyetemen tanulok
képi kifejezéspszichológia szakon.
Hódmezővásárhelyről származom, katolikusnak kereszteltek, de vallásos neveltetést nem
kaptam. Mindig is természettudományos érdeklődésű voltam, ezért is választottam középiskolában a biokémia tagozatot, majd az orvosi
egyetemet. Teljesen evolúció párti voltam azokban az években, „imádtam” a genetikát (ami
persze csodálatos), és volt időszak, amikor még
Isten létezését is megkérdőjeleztem. Én ilyen
messziről indultam, de tudjuk, hogy Isten számára semmi sem lehetetlen!
Voltak körülöttem olyan barátnők, barátok,
akik hittek, ennek ellenére én a vallástól hosszú
ideig biztonságos távolságban akartam maradni. Pedig volt gyermekbibliám is, s olyan bölcs
szerettem volna lenni, mint Salamon, aki egyik
kezében egy csecsemőt tart a lábánál fogva, a
másikban egy kardot, előtte két nő áll, az egyik
sír, a másik nem – még ma is látom magam előtt
a könyvbeli rajzot. Pedig az egyetemen egy-egy
nehezebb vizsgám előtt, mikor már semmi eszközöm nem maradt, a tanulásra szánt idő is
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elfogyott, bizony-bizony… imádkoztam néha.
Pedig a Nagymamám és Anyukám is hisznek Istenben, Apukámtól pedig sokat hallottam, hogy
a reformátusok milyen egyszerűen, s tisztán beszélnek a Biblia tanításairól.
Mindezek ellenére én nem akartam Istennel
foglalkozni. Most már tudom, hogy ő viszont
gondoskodott rólam azokban az időkben is.
Bölcsességet adott, amellyel megőrzött, megóvott a nehéz helyzetekben, és minden kitűnő
tanulmányi eredmény, sikeres felvételik, vizsgák, mind-mind Istentől kapott ajándékok voltak. A számomra legnagyobb kincseket is tőle
kaptam: 2007 tavaszán megismertem a későbbi
férjemet, majd három gyermekkel áldott meg
minket az Úr.
Pali hitt abban, hogy a mi megismerkedésünk
egy csoda, s ez a csoda Istentől jön. Vonzódott
a templomhoz, kereste számunkra a lelki otthont, s én jó feleségként követtem őt, bár különösebb vágyat nem éreztem a vallás iránt, sőt,
ha a szívem mélyére nézek, inkább kételyek,
előítéletek és rossz gondolatok voltak bennem.
Mivel házasságunk első két évében Amerikában éltünk, 2008 tavaszán a Perth Amboy-i
Református Gyülekezetbe kezdtünk járni, ahol
Kocsis Attila és Kocsis Anikó lelkipásztorok szolgáltak. Nem sokat értettem akkoriban az igehirdetésekből, bűn, kegyelem, megváltás, örök
élet számomra ismeretlen fogalmak voltak. De

a személyes beszélgetések alatt történt velem
valami csodálatos. Isten megláttatott velem valamit: olyan hatalmas szeretet áradt a lelkész
házaspárból, amit előtte nem tapasztaltam.
Bár annyi nehézség vette őket körül, ők mégis
szeretetben, békességben és hitben éltek. Már
tudom, hogy Istennel volt teli a szívük. Általuk
értettem meg azt, hogy Jézus nagyon szeret
minket, és csak Ő képes ennyire szeretni.
Magyarországra hazatelepülve Pali olyan várost, otthont keresett egyre bővülő családunknak, ahol majd gyülekezetet, lelki közösséget is
találhatunk. Így jutottunk el Biatorbágyra, majd
a Biai Református Gyülekezetbe 2010 őszén.
A lelki fejlődésemben nagyon sokat jelentettek
az istentiszteletek, a osem.mamaköri alkalmak,
az anyukák bizonyságtételei nyitogatták a szívem, egyre jobban szerettem volna én is Isten
gyermeke lenni. De nagyon sokáig volt bennem
mégis valami ellenállás.
Aztán jött egy nagy mélység 2015 októberében. Történt valami, pillanatok alatt, amivel
nem tudtam mit kezdeni. Egyszerűen nem találtam megoldást, összeomlottam percek alatt.
Nagy mélységbe zuhantam. Nem láttam a kiutat. Azt éreztem, hogy Isten nélkül egyszerűen
semmi vagyok. Tudtam, hogy csak ő segíthet
nekem. Már korábban is imádkoztam, de azok
az imádságok egy alapvetően boldog és elégedett ember hálái voltak. Most a mélyből kellett kiáltanom leborulva Isten elé. A szombat

éjszakámat imádsággal töltöttem. Soha
addig nem imádkoztam annyit és úgy,
ahogy akkor… S másnap az istentiszteleten éltem meg a csodát. Minden egyes szó válasz volt
az imáimra. Tudtam, hogy Isten meghallgatott,
velem van! Azért külön hálás voltam Istennek,
hogy egy zenei szolgálat miatt a legeldugottabb
helyre tudtam ülni, mert így csak kevesen látták a patakokban folyó könnyeimet. Akkor ott
megéreztem Isten határtalan szeretetét, akkor
ott megfogta a kezem, és tudom, hogy többé
nem ereszti el!
Másnap kezdődött az evangelizáció. Az első
mondatok egyike az volt, hogy döntsük el, hogy
az Úr Jézussal akarjuk-e az életünket élni vagy
nem. Én akkor este döntöttem Jézus mellett, és
határtalanul boldog voltam a körülöttem lévő
nehézségek ellenére. Másnap pedig rám szakadtak a bűneim, amiről ha más mesél, nehezen hiszem el. Mindent Isten elé vittem imádságban. Ami számomra is meglepő volt akkor,
hogy azok a régi bűneim, amiket már többször
vittem Isten elé, most végre megbocsátást kaptak. Éreztem, hogy MOST MÁR nem kell miattuk aggódnom. A szívem tombolt az Ige iránti
vágytól, és egy újabb számomra meglepő dolog
történt: kezdtem érteni az Igét, nekem szólt, rólam szólt, megértettem, hogyan tud Isten utat
mutatni az élő hitűeknek.
Megtérésem után döntöttem el, hogy konfirmálni szeretnék. Egy évvel később (2016 őszén)
indult a felnőtt konfirmációi felkészítő, ezeken
az alkalmakon nagyon sokat tanultam Istenről,
a Bibliáról, amire nekem nagy szükségem volt,
hiszen tudásbeli hiányosságaim voltak.
Rövidke hívő életem alatt megtapasztaltam a
forró vágyat Isten igéje iránt, milyen az, amikor
Isten mutatja az utat, milyen az ő vezetésével
biztonságban haladni előre, milyen az, amikor
áldás van a családunkon és egész életünkön. De
sajnos azt is megéltem már, milyen az, amikor
a tanulás, a vizsgákra való készülés elvisznek az
Úrtól – olyankor valahogy nem tudok rendesen
működni.
A nehezebb időszakaimban próbálom azt az
Igét felidézni a Zsoltárok könyvéből, ami röviddel a megtérésem után, a kislányom műtétekor
nagyon sokat segített:
„Gyönyörködj az Úrban, és megadja néked
szíved kéréseit!” (Zsolt. 37,4)
Baranovszky Edit
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Advent

Jegyzet

Idősek adventi alkalma
Szép számmal, mintegy 35-en gyűltek össze
egyházközségünk idősei az adventi alkalmukra. A decemberi összejövetelen immár hagyományosan a Mamakörbe tartozó anyukák kedveskedtek jelképes ajándékkal, Novák Anita két
gyermeke verset szavalt. Mohácsy Istvánné Eta,
aki hosszú ideje meghatározó szervezője az Idősek alkalmainak, elmondta, az ünnepi igehirdetést az időseink között gyakran szolgáló Katona
Zsuzsanna nyugalmazott fóti beosztott lelkész
tartotta. A lelkész asszony kórházmissziós tevékenységéről is ismert, ezekből a tapasztalatokból is merít, amikor az evangelizációit emlékezetes gyakorlati példákkal fűszerezi. Ezúttal a fő

gondolat az volt, hogy bár a testi állapot romlik
az idő előrehaladtával, mégis lehet boldog várakozás az idős emberek lelkében! Ha hitben
– tehát az Úrban – vagyuk, nem reménytelen
a jövőnk! Eta nénitől azt is megtudtuk, az átlag
30 fővel megvalósuló rétegalkalom látogatóinak
fele csak ezekre az igei alkalmakra jön vagy jut
el. A havi egy szerdai szállításban négy testvér
nyújt állandó segítséget. Katona Zsuzsanna mellett igei szolgálatot vállalnak saját lelkészeink is:
Molnár Sándor és Virág Balázs. Az Idősek alkalma kiforrott specialitásihoz tartozik, hogy Bartha Annuska, gyülekezetünk énekkarának korábbi vezetője születésnapi igés kártyákat készít. (JI)

Keresztyén irkafirkák
Valamit a „magasztal” szavunkról

Egy Weöres-négysoros olvasása közben

Ifjúságom megváltott második felében történt,
hogy egy nyáron elvetődtem Lészpedre, ahol a
Kárpátokon túl rekedt magyar szavak némelyikét régi értelmében használják a moldvai csángók. Emlékszem, a falu határában egy nyolcéves
fiúcska ült az Aranyos-Beszterce pocsolyás partján. Csillámlóan iszapos kézzel valamin ügyködött. „Magasztalom a várat” – avatott be öntudatos szoprán hangján. Azóta érzékletesebben
tudom, hogy aki Istent magasztalja, az: magasítja Őt. Azaz tudatára ébreszti magát, hogy Isten
nagy. Nem mellesleg: magát megalázza, vagyis
kisebbíti ezzel. Dehogy önszuggesztióról van
szó, inkább a helyes viszonyítás alkalmazásáról,
a legvalósabb helyzet belátásáról. Ő hatalmas,
igaz, tökéletes jó, életteli, én parányi, bűnös,
töredékes, gyenge vagyok, halálfia. Rászorulok
arra, hogy ráhagyatkozzak. Hogy fölemeljen.
Márpedig „aki megalázza magát, felmagasztaltatik” (Máté 23:11)! A kisgyerek a legjobb példa
e kettőre együttesen. Ő belátja, elfogadja, hogy
istápolásra, vezetésre szorul, eszébe se jut a
nagy édesapját, édesanyját szem elől téveszteni.
Ellenben bármikor bizalommal fölkéredzkedhet
szülei ölébe. És ott mindent, ami foglalkoztatja,
egyenrangú kapcsolatban megoszthatja, kicserélheti azzal a jó és személyes, szerető hatalommal, Aki őt a magáénak ismeri el. Ide kell felnőni: a gyermeki istenbizalomhoz. És akkor nem
a saját kis iszapvárainkat magasztaljuk, melyek
már építés közben megsüllyednek és csúsznak
szanaszét.

„Anyóka matat hegyi pince alján,
az égen telt koporsók úsznak el,
tört ablak mellett a kék semmi partján
késsel répát kotorva ciripel.”
(Weöres Sándor: A suhanó szépség 3.)
Micsoda négysoros Weörestől a hiábavalóságról… Lentiség, törpeség, tehetetlenség, árvaság.
A versbeli anyóka valaha virágzó parasztasszony
lehetett, urával az oldalán. A hegyi pince önmagában a mustos, boros szüreti vigadozást, a
nyüzsgő családot, rokonságot, az élet túláradását,
zavaros és leszűrt élvezetét, a sok izzasztó munka célba érését idézi, ám itt a magány, a hiábavalóságra ocsúdás színhelye. Jelen van az egész
univerzum, de az ég sötét, hosszanti felhői a
múlandóságunkkal, a hiábavalósággal terhesek.
A hiábavalóság mint pokoli lényeg persze valóban
van – csak nem feltétlen azé az utolsó szó. Nem
végzetszerű, hogy az teljesedjék a halállal. Weöres nem mondja, de a keresztyén olvasónak joga
van hozzátenni, hogy ez az anyóka a választott
mennyet is hordozhatja magában, miközben már
szinte tücsök méretre töpörödött és úgy is énekelget. Mert mi van, ha Istenhez, Megváltójához
énekel? Nos, akkor a répát az kotorja, aki előzőleg
kikotorta már magának az üdvöt!

Különleges sztráda
Ennyi ember nem tévedhet, villant agyába a
reklámszlogen, és besorolt a Széles Útra. Bár
zsúfoltság volt, jól lehetett haladni. A résnyire
nyitott ablakon befújt a Kárhozat frissítő, fanyar
előszele. Előzésbe fogott.

Felismerés
Munkábóli este nyolcas hazajövetel alatt, az
őszi hideg pesti nyálkában, amikor egyszercsak
minden kisszerűnek és sivárnak tűnik, bizonyos
gondok, némely szerettekkel kapcsolatos kérdések viszont túl nyomasztónak, szoros követéssel az villan be, hogy azért legalább heti egy,
de akár több alkalommal az élet a legragyogóbb
beállításban, végtelen magaslatain és lelkesítő
távlataival mutatkozik meg. Ez pedig a templomban, az Isten igéjével, a gyülekezeti testvérek körében lepergő idő.
Joó István
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Jézus mondja:
Jöjjetek énhozzám mindnyájan,
akik megfáradtatok és terheket hordoztok,
és én megnyugvást adok nektek.

Rendszeres
alkalmaink

Csanád Béla

MEGSZÜLETIK
Jézus, mély csöndben várni Rád
mily nagyszerű vágyakozás!
Köröskörül a téli fák,
s a világ csupa ragyogás,
a Titok zeng, mely eljövendő:
Megszületik a Messiás!
De hiszen eljött! S újra eljő?
Igen, hozzánk jő, újra Ő!
Mibennünk kell, hogy megszülessék,
Úr Jézus, lelkünk élete.
Széna-szalmánál jobban esnék
néki szívünknek melege.
Lakást venni bennünk szeretne
a Kegyelem, a Szeretet,
hogy számunkra is megszerezze
a boldog örök életet.

Vasárnap
10:00

11:00
17:00
Kedd
18:00
18:00
19:00
Szerda
9:00
18:00

Lelkipásztor: Molnár Sándor
Lelkészi fogadóórák:
Kedd 9.00–12.00

Csütörtök
10:00

Csütörtök 14.00–18.00
Cím: 2051 Biatorbágy, Nagy u. 28.
Telefon: 06 23-310-310
06 20-287-2236
e-mail: malombya@gmail.com

18:00
Szombat
14:30

A gyülekezet honlapja, igehirdetésekkel:
www.biairef.hu

17:00

Istentisztelet, Gyermekistentisztelet és
gyermekmegőrzés (hónap
harmadik vasárnapján
úrvacsora is)
Kávézó-teázó
(hónap negyedik vasárnapján)
Házaskör
(hónap harmadik vasárnapján)
Imaóra
Hatórai tea nőknek
(hónap negyedik keddjén)
Férfikör
(hónap harmadik keddjén)
Idősek alkalma
(hónap első szerdáján)
Hitünk alapjai hitmélyítő
sorozat (egyben felnőttkonfirmáció-előkészítő)
Mamakör
(hónap harmadik csütörtökjén)
Bibliaóra (nyári időszámítás
idején 19:00!)
Foltvarróklub
(hónap második
és negyedik szombatján)
Ifjúsági alkalom

