
„…hiszünk abban, aki feltámasztotta a halot-
tak közül Jézust, aki halálra adatott bűneinkért, 
és feltámasztatott megigazulásunkért.” (Róm 
4,24-25.)

Húsvét alkalmával a fenti igével köszöntöm 
szeretettel az Örömmondó minden kedves ol-
vasóját, azt kívánva, hogy annak örömüzenete 
járja át szívüket, és tegye képessé minden körül-
mények között Krisztus követésére és a Róla való 
bizonyságtételre. Idézetünkben a Jézus Krisztus-
sal kapcsolatban említésre kerülő két nagy ese-
mény, az Ő halála és feltámadása ugyanis úgy 
állnak előttünk, mint a keresztyén ember életé-
nek két rendíthetetlen tartópillére vagy rendít-
hetetlen alapja.

A tévéhíradókban ismételten láthatunk meg-
rázó képsorokat kártyavárként összeomló épü-
letekről és leszakadt hidakról, mely tragédiák 
előidéző oka – a háborúkon, terrorcselekmé-
nyeken kívül – legtöbb esetben egyértelműen a 
gyenge alapozásra vagy rosszul megépített tartó-
pillérekre vezethető vissza. Jézusnak a bölcs és 
bolond házépítőről mondott példázatából, no 
meg sok-sok tapasztalatból pedig tudjuk, hogy 
ilyesmi nemcsak épületekkel fordulhat elő, ha-
nem emberi életekkel is. Másrészt viszont Jézus 
tanításának fényében az is világossá válik, hogy a 
szilárd alapokra épülő életet nem döntheti össze 
sem az élet, sem a halál vihara. Erre legjobb pél-
da maga az apostol lehet, akinek ezen a levelén 
is végigvonul ennek boldog bizonyossága.

Pál apostol szavai nyomán gondoljunk csak 
bele, hogy mi mindent jelent ez a két isteni tény 
a mi számunkra is.

Az apostol bizonyságtétele szerint Jézus 
kereszthalála és feltámadása mint két rendít-
hetetlen pillér biztosan tartja a földi életből az 

örök dicsőségbe átvezető hidat. „Meg vagyok 
győződve arról, hogy sem halál, sem élet, 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.” 
Nincs tehát helye bizonytalankodásnak, féle-
lemnek a célba érést illetően. Aki Jézus Krisztus 
mellett dönt, átadja neki életét és tanítványaként 
nyomába szegődik, annak a mennyei célba való 
megérkezése egy pillanatig sem forog kockán, 
bármilyen veszélyek között visz is át ez az út.

 Az a lelki híd, amelynek Jézus bűnt eltörlő 
halála és az életünket megigazító feltámadása je-
lenti tartópilléreit, biztosan vezet át a kárhozat-
ból az üdvösségre. Ki is kárhoztathatná azokat 
a Krisztus által megváltott hívőket? – kérdezi az 
apostol. Talán az az Isten, aki maga nyilvánította 
igaznak Krisztusért a hívő embert, amikor meg-
bocsátotta bűneit és neki tulajdonította Fiának 
tökéletes igazságát? Ez merő képtelenség, mint 
ahogy annak feltételezése is, hogy Krisztus vád-
jaitól kellene félnie a keresztyén embernek. Az 
értünk eleget tett Krisztus ugyanis nem azért van 
most a mennyben Isten jobbján, hogy vádolja az 
általa megváltott embereket, hanem azért, hogy 
közbenjárjon értük.

De biztosan tartja ez a két tény azt az át-
vitt értelemben gondolt hidat is, amelyen át a 
hívő ember lelke újra és újra átjuthat a próbák 
miatti csüggedésből a hálaadásba, mivel tudhat-
ja, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden 
javukra van.

Higgyünk tehát mi is Abban, aki feltámasz-
totta a mi megváltó Urunkat!

Molnár Sándor lelkipásztor

Rendíthetetlen alap
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Jézus mondja:
Jöjjetek énhozzám mindnyájan,

akik megfáradtatok és terheket hordoztok,
és én megnyugvást adok nektek.

lelkipásztor: Molnár sándor
lelkészi fogadóórák:

Kedd 9.00–12.00
Csütörtök 14.00–18.00

Cím: 2051 biatorbágy, Nagy u. 28.
Telefon: 06 23-310-310

06 20-287-2236
e-mail: malombya@gmail.com

A gyülekezet honlapja, igehirdetésekkel:
www.biairef.hu

Rendszeres
alkalmaink

vasárnap
10:00 Istentisztelet, gyermek-
 istentisztelet és 
 gyermekmegőrzés (hónap 
 harmadik vasárnapján 
 úrvacsora is)
11:00  Kávézó-teázó 
 (hónap negyedik vasárnapján)
17:00  Házaskör 
 (hónap harmadik vasárnapján) 
Kedd
18:00 Imaóra
18:00 Női teázó
 (hónap negyedik keddjén)
19:00 Férfikör 
 (hónap harmadik keddjén)

szerda
9:00 Idősek alkalma 
 (hónap első szerdáján)
18:00 Hitünk alapjai hitmélyítő 
 sorozat (egyben felnőttkonfir-
 máció-előkészítő)

Csütörtök
10:00 Mamakör 
 (hónap harmadik csütörtökjén)
19:00 bibliaóra (téli időszámítás 
 idején 18:00!)

szombat
14:30 Foltvarróklub 
 (hónap második 
 és negyedik szombatján)
17:00 Ifjúsági alkalom

Bódás János

Valahol ki van  
jelölve helyed…
„Azért van síró, hogy vigasztald,
az éhező, hogy teríts neki asztalt.
Azért van seb, hogy bekösse kezed,
vak, elhagyott azért van, hogy vezesd.
Azért van annyi árva, üldözött,
hogy oltalmat nyerjen karjaid között.
Azért roskadnak mások lábai,
hogy terhüket te segíts hordani.
Az irgalmat kínok fakasztják.
Mélység felett van csak magasság.
Hogyha más gyötrődik, szenved – azért van,
hogy te befogadd szívedbe boldogan.
Megmutattad néha legalább,
hogy lelked által enyhült, szépült a világ?
vagy tán kezedtől támadt foltra folt
ott is, ahol eddig minden tiszta volt?
Mi vagy?
vigasznak, írnak szántak,
menedéknek, oszlopnak, szárnynak.
valahol rég… siess… keresd,
Ki van jelölve a helyed. (…)”
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Gyermekkori emlékeim az iskolai nemzeti ünne-
pekről nem éppen pozitívak: legalább tíz perces 
tanári bevezetők, monoton hangon elmondott 
unalmas versek, „jajmikorleszmárvége” érzéssel 
párosulva. Amióta a református iskolában taní-
tok, másként élem meg az ünnepeket. Szó sze-
rint megélem. Iskolai megemlékezéseink kivétel 
nélkül magas színvonalúak: a haza szeretete, a 
keresztyén értékrend, a jóra és szeretetre neve-
lés rendre ott tükröződik az osztályok által be-
mutatott műsorokban.

A faluház programszervezői idén a Biai Re-
formátus Általános Iskola 6. osztályát kérték fel, 
hogy egy rövid műsorral készüljünk a március 
15-i városi ünnepségre. Mit üzen március 15-e 
ma nekünk, itt Biatorbágyon élőknek? Lehet-e 
még újat mondani? Lehet-e erről érdekesen 
beszélni? Osztályfőnökként ilyen érzések kava-
rogtak bennem február végén. Az iskola még a 
farsangi műsor utórezgéseit sem pihente igazán 
ki, amikor az osztály elé álltam és jeleztem: a 
műsorban részt venni nem kötelező, de „ember 
kell a gátra”. Magam is meglepődtem, hogy az 
osztály kétharmada habozás nélkül jelentkezett. 
(Sőt többen is, de volt, aki már előre tudta, hogy 
a hosszú hétvégén családjuk elutazik).

Egyedül az idő volt az ellenségünk. Mikor tu-
dunk próbálni? Lehetőleg ugye nem matek óra 
helyett… Az első héten olvasópróbákat tartot-
tunk és a szerepek megtalálták a szereplőket. 
Júliát és Petőfit nem én választottam, Eszti és 
Zsombor örömmel jelentkeztek a szerepre (leg-
alább másik három Petőfivel és Júliával együtt). 
Egy hét után a gyerekek már kívülről tudták a 
verseket. Történelemórán Emese nénivel meg-
beszélték a forradalom eseményeit és azok okait, 
jelentőségét. Betanításkor az énekek megtanítá-
sa és a választott dalok kísérete szokta a legna-
gyobb fejtörést okozni. Kontra Imre tanár úr van 
ebben nagy segítségemre, aki négy évig osztály-
főnökük volt, minden rezdülésüket ismeri, jelen-
leg pedig ő az osztály énektanára is. A Négy-
ökrös szekér c. versből (mely a Kolláth-majorból 
hozott szénabálákban öltött testet) hihetetlenül 
jól zengő nótát hozott ki, mintegy megadva az 
alaphangulatot és keretbe ágyazva a történetet. 

A táncos koreográfia Molnár Bálintnak és Német 
Eszter néptánctanár párosnak köszönhető. A leg-
utolsó dalnak (Mert a haza nem eladó) is törté-
nete van. Sehol nem találtam hozzá zenei ala-
pot. Leveles-Barta Zsuzsó zongorán megtanulta 
a kíséretet, ezt felvette és hozta pendrive-on 
osztályfőnöki órára. Kritikus és vájtfülű „fiaim” 
méltatlankodtak, hogy ez nekik túl magas. A bot-
fülű osztályfőnök először tanácstalanul állt, aztán 
megszólalt belőle a problémamegoldó. „Nem le-
het, hogy a lányok magasan, a fiúk pedig mélyen 
éneklik?” „Nem, de, nem lehet, de lehet, lehet” – 
nyilvánított véleményt az osztály. Végül négy fiú 
(Domi, Bence, Misi, Cs. Zsombor) az először lá-
tott kottából kiolvasgatták a triolákat, meg a nyúj-
tott ritmust és elénekelték mélyen. Óra végére 
már zengett a dal. Hétfőn a biztonság kedvéért 
még Imre bácsinak megmutatták, hogy ha kell, 
ő még helyre tudjon benne rakni egy-két han-
got. A műsorelemeket a faluházi főpróbán fűztük 
egybe. Március 15-én még egy próbalehetőséget 

Március 15. margójára – hosszan tapsolták a hatodikosok fellépését

A református iskola ünnepi műsora a város színpadán

Gyülekezeti élet Iskolánk

Tisztelt Gyülekezet!
Kedves Testvérek!

Templomunkat, hitgyakorlásunk körülményeit 
igen kedvezően érintő, örvendetes hírről számol-
hatok be gyülekezeti lapunk hasábjain. A Duna-
melléki Református Egyházkerület a 2062/2017 
(XII.27.) kormányhatározat alapján nagyarányú 
támogatásban részesült, „Egyházi közösségi célú 
programok és beruházások támogatása” elneve-
zéssel. Szabó István püspök úr idén február 9-én 
kelt levelében tájékoztatást adott arról, hogy az 
állami forrás folyományaként a Biai Református 
Egyházközség „Templom belső felújítása” céljára 
bruttó 35 000 000 Ft, azaz harmincötmillió fo-
rint támogatásban részesül.

A bőkezű támogatás felhasználásával gyüle-
kezetünk tervezi a templomunk padozatának, 
padjaink és ezek villamos fűtésének teljes felújí-
tását, cseréjét. A presbitérium megtárgyalta és 
határozatban rögzítette a támogatás elfogadá-
sát, és nyilatkozott a támogatás kizárólag e célra 
történő felhasználásról.

2018. február 28-án a Ráday utcában megtar-
tott konzultáción gyülekezetünk – a többi érin-
tett gyülekezettel együtt – tájékoztatást kapott a 
támogatás felhasználásának részleteiről. A tájé-
koztatón elhangzott, hogy a munkák elvégzésé-
nek és pénzügyi rendezésének végső határideje 
2019. december 31.

Ez azt jelenti – és erre minden érintett egyház-
községnek felhívták a figyelmét –, hogy különös 
gondot kell fordítani a körültekintő, pontos elő-
készítésre. Elhangzott továbbá, hogy a támoga-
tási összeget más célra nem lehet felhasználni és 
az összeg felfelé nem módosítható.

Fentiek alapján megkezdődnek az előkészü-
letek: a tervezés, az árajánlatok bekérése a mű-
szaki ellenőr kiválasztása. A Dunamelléki Egy-
házkerület a támogatási rendszer ellenőrzésére, 
a pénzügyi lebonyolításra informatikai rend-
szert hozott létre és működtet, továbbá érdemi 
segítséget nyújt a gyülekezeteknek.

Terveink szerint, az előkészítést követően, 
igazodva a gyülekezeti programokhoz, a kivite-
lezés várható időpontja 2019 nyara.

Végül meg szeretném említeni, hogy az állami 
támogatás teljes összege egyházkerületünket il-
letően 12,38 milliárd Ft, melyből 8,75 milliárd Ft 
kerül belföldön felhasználásra úgy, hogy össze-
sen 132 gyülekezet kap támogatást templomok, 
parókiák, közösségi épületek felújítására.

Isten áldását kérjük minden gyülekezet és a 
mi gyülekezetünk munkájára, hogy a támoga-
tási összegek felelősen, hozzá méltó módon ke-
rüljenek felhasználásra. 

Biró Gyula gondnok

Padozat, padok, fűtés felújítása, cseréje várható

Jövőre megújíthatjuk templomunk belső terét
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biztosított nekünk a faluház. Ott aztán 
kiderült, hogy a néptáncos rész elég bi-

zonytalanul megy. Az öltözőben még megpróbál-
tuk átbeszélni, újrapróbálni. Nagy zűrzavar lett a 
vége. Aztán valahogy mégis összeraktuk. Idő van, 
menni kell a színpadra. „Imádkozzunk a fellépés 
előtt, és ilyen lélekkel álljunk a színpadra!” – kér-
tem a gyerekeket. „Jó, Vera néni, de úgy, ahogy 
az Abigél előtt is” – mondta Emma. Én kezdtem, 
a gyerekek pedig egyenként egy-egy mondatot 
fűztek hozzá. Éppúgy, ahogy Misi szavalta a vers-
ben: „legyünk szemei mindnyájan egy láncnak”, 
a végén pedig közösen rámondtuk az Áment.

A műsor készítésekor a március 15-i esemé-
nyeknek nem a megszokott kronológikus rendjét 
követtük. Olyan üzenetet szerettünk volna meg-
jeleníteni a színpadon, amely alkalmat kínál az el-
engedéshez, megbocsátáshoz, az újrakezdéshez, 
és összefogásra bátorít. A történetben a szerelem 
és a hazaszeretet gondolata összefonódik. Petőfi 
alakján és életén keresztül próbáltuk személyessé 
tenni az üzenetet. Petőfi, aki egy közülünk, aki-
nek családja van, és tiszta lelkű emberként felhá-
borítja a jobb sorsot érdemlő hazában uralkodó 
igazságtalanság, felemeli hangját az elnyomás el-
len. A haza sorsa mindennél fontosabb számára, 
ezért kész életét áldozni. A csatatéren maradt ka-
tonákat özvegyeik keresik és várnák haza. A ma-
dárka azt üzeni vissza, hogy ha a katona, a férj, 
az apa „nem jő szőlőlágyulásra, akkor sohasem 
jő”. Júliának levél érkezik, melyben az addigra 

már elesett Petőfi a csatatérről a Szeptember vé-
gén c. verset küldi. 

Az ünnepi megemlékezésen való részvételi le-
hetőséget szolgálatnak tekintettük a város felé, 
ami egyrészt közvetíti március 15. üzenetét, 
ugyanakkor tükrözi református iskolánk érték-
rendjét: minden kollégámmal együtt a „refiben” 
hasonlóképp gondolkodunk, hasonló célokért 
dolgozunk.

Nagy-Tóth Vera

IFJÚSÁGI CSENDESNAP

MIRE ALAPOZZUK ÉLETÜNKET?

Alkalomtartó: Sebestyén Győző, fóti re-
formátus lelkipásztor

Szeretettel várunk a Biai Református Gyü-
lekezet ifjúsági csendesnapjára 2018. áp-
rilis 15-én. A program délelőtt 10 órakor 
kezdődik a templomban istentisztelettel. 

Tervezett befejezés 16 órakor. Ebéddel ké-
szülünk, de egy tálca süteményt szívesen 

fogadunk.

Hozd magaddal egy barátodat is!

RENDKÍVÜLI HÁZASKÖR
híres vendégelőadókkal

április 22-én!!!
Dr. Tolnay Lajos szülész-nőgyógyász, a Budai 
Irgalmasrendi Kórház ambulanciavezető fő-
orvosa és felesége, Csattos Márta gyógype-
dagógus, közismert hívő református házas-
pár mondja el izgalmas bizonyságtételét.

Időpont: 
2018. április 22., vasárnap, 17 óra

Helyszín: 
Gyülekezeti Ház, Biatorbágy, Nagy u. 28.

Gyermekmegőrzés lesz!

Egyre ritkább az olyan kulturális alkalom, ami-
kor egyetlen előadóművész áll a közönséggel 
szemben, és a művek célba érésének csak két 
kulcsa van: a puszta versmondás és a befo-
gadók figyelme. De február 3-án, a Biai Re-
formátus Egyházközség gyülekezeti termében 
épp ilyen élményben lehetett része a százfős 
hallgatóságnak. Lázár Csaba színész hozta 
el „Jézusa kezében kész a kegyelem” című, 
Arany János-balladás műsorát, a nagy refor-
mátus keresztyén költő születésének kétszá-
zadik évfordulója alkalmából. Az egyes műve-
ket Laczó Zoltán Vincze gitárművész kötötte 
át archaizáló futamokkal. Bár Lázár Csaba 
itt-ott bevezetőt is mondott, valójában mind-
egyik történelmi ballada örök, illetve aktuá-
lis üzeneteit magunknak kellett kibontanunk. 
A „Szent László” azt a legendát dolgozza fel, 
hogy a király, halála után évszázadokkal ki-
kel a sírjából, hogy megsegítse a székelyeket 
a pogány tatár betörés ellen. Ha valakinek az 
villant be, hogy újkori népvándorlás fenyeget 
és hogy a keresztyén hitnek, a nemzetnek 
síron túlig tartó hűségre van szüksége, nem 
téved olyan nagyot. A „Szondi két apródja” 
és „A walesi bárdok” arra is buzdít, hogy az 
igazsághoz áldozatot hozva is ragaszkodjunk. 
Ne legyünk olyanok, mint „Márton, az oro-
szi pap”, aki hivatását megtagadva a hódító 
Ali szószólójává vált. Az egyetlen vígballada 
a „Pázmány lovag” volt. Utolsónak a pesszi-
misztikus „Hídavatás” idéztetett meg, amely-
ben a frissen avatott Margit-hídról ugrálnak az 
öngyilkosok. Vajon az önző, fogyasztásra be-
rendezkedett civilizációnk nem vett-e azóta 
még inkább öngyilkos irányt? – vetődhetett fel 
a hallgatóságban. Lázár Csaba versmondásá-
ban rendkívüli izzás volt. Sikerült megoldania 
azt is, hogy úgy érzékeltesse az idősíkokat, a 
megszólaló szereplők különbségét, hogy köz-
ben ne essék szét a hangzó mű. Jó volt a ke-
resztyén értékeket kiskorában elsajátító Arany 
balladáival „élőben” is találkozni. Ezek a mű-
vek sosem nem árulnak el, ellenkezőleg, meg-
építenek minket.

J. I.

Kulturális est Arany-balladákból a biai reformátusoknál

„Jézusa kezében kész a kegyelem”
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Bő negyedévvel a Reformáció 500-ik évfordulója 
tiszteletére készült zenés irodalmi est után nagy-
szabású tavaszi kórushangverseny… Csúcson – 
és csúcsra járatva – a gyülekezeti kórus. Honnan 
jött az utóbbi alkalom ötlete és a neve?

Ildikó: Nem ez volt az első ilyen próbálkozás. 
Két éve már rendeztünk tavaszi zenés áhítatot 
a templomban, akkor a Soli Deo Gloria Kórus-
sal karöltve. Az idei rendezvény ötlete azonban 
egy másik rendezvényen született, az Egyház-
megyei Kórustalálkozón. Itt az énekkarok min-
dig néhány perces műsorral mutatkoznak be. 
Ezután közösen is énekel az egybegyűlt sereg 
– kétszáz, vagy annál több résztvevővel. Ta-
valy Mendelssohn 42. zsoltárfeldolgozásának a 
„Mint a szarvas” kezdetű első tételét adtuk elő 
együttesen, nagyon szépen hangzott ez a mű 
a Szentendrei Református Gimnázium kápol-
nájában. Akkor nagyon sajnáltam, hogy a biai 
gyülekezet tagjai nem hallhatták. Ifj. Vizi István-
nal már ott fontolóra vettük, hogy ha tehetjük, 
a hazai gyülekezetbe is „elhozzuk” ezt a szép 
kórusművet, a Pátyi Református Egyházközség 
kórusával közösen. Rögtön megegyeztünk ab-
ban is, hogy ők adják az orgonistát, mi pedig a 
vezénylőt…

A műsor fő karakterét valóban ez a mű adta 
– s jelent meg sokat ígérőn, egy szarvassal, már 
a hirdető felületeken is. Azonban sokféle egyéb 
muzsika is megszólalt a több mint egyórás elő-
adásban. Hogy alakult ki a többi rész?

Ildikó: Hozzáillesztettünk az idei egyházme-
gyei kórustalálkozó közös darabját: Gárdonyi 
Zsolt Hálaadó énekét, amely református éne-
keskönyvünk 225-ik dicséretének orgonakísé-
retes feldolgozása. Ez a darab zárta közös elő-
adásunkat, s egyúttal a zenei est kötött részét 
is. A két énekkar azonban saját műsorral is ké-
szült. Mi például az elmúlt esztendő reformációi 

műveiből és az előttünk álló bűnbánati és nagy-
heti témájú művekből válogattunk.

A zsoltár első tétele után egy ritka vállalkozás: 
különlegesen szép ívű kvintett hangzott fel…

Ildikó: Ez saját elgondolás volt. Alkalmi szólis-
táink közül többen részt vettünk a Soli Deo Gloria 
kórus sok évvel korábbi előadásában, ahol e tételt 
ismert és kiváló szólisták adták elő. Mivel a kétség-
beesést megjelenítő szopránhangra újból és újból 
megnyugtató, vigasztaló és megerősítő üzenettel 
válaszol a férfi-kvartett, e bátorító üzenet tolmá-
csolásáról sem akartunk lemondani, még ha nem 
lehettünk is elég felkészültek az előadásához.

Sokunkat megérintett a vendég énekkar kórus-
vezetőjében, if. Vizi Istvánban, hogy amilyen fiatal, 
olyan érett és elmélyült művész és kórusirányító…

Péter: Pedig csak a múlt ősszel váltotta a gyü-
lekezetvezető lelkészi hivatása mellett zenész 
édesapját a pátyi kórus élén. Tizenhét éves, de 
kis korától foglakozik muzsikálással, zongorán és 
csellón is tanult. Látszik, hogy számára a zene 
egyszerre hivatás és hobbi. De a koprodukciós 
műsor készültekor több más hobbiját is meg-
ismerhettük. Ugyanis a hangtechnikai feladatok 
szintén nem jelentenek neki gondot. Énekka-
runknak hosszabb ideje megfelelő mikrofonok-
ra volt szüksége, amiket az ő útmutatásával sze-
reztünk be külföldről – még az alkalom előtt. 
A hangrögzítéshez szükséges egyéb stúdiós esz-
közöket szintén ő hozta, s a hangfelvételt vezet-
te. Itt jegyzem meg, hogy utóbbi téren jelentős 
segítséget kaptunk a városi televízió, a Völgyhíd 
TV kamerás felvételt biztosító stábjától is. A Túri 
Erzsébet szerkesztő-riporter által vezetett stábbal 
nagyszerű a kapcsolatunk!

Ha már a a helyi médiáról esett szó: valóban 
nem mindennapi átélni, mikor gyülekezeti kultu-
rális rendezvényeinken a városi televízió is jelen 
van. Hogyan jött létre a kapcsolat?

Péter: A Völgyhíd TV munkatársaitól műkö-
désük kezdete óta kiváló kapcsolatot ápolunk. 
Az alkalmi kapcsolat felvétele ez esetben is a 
rendezvény meghirdetésével kezdődött. Eb-
ben, mint annyiszor már, most is a Juhász Ferenc 
Művelődési Központ munkatársai segítettek: 
programunk megjelent a Városi Programajánló 
füzetben, sőt, a város műsorszervezői segítségé-
vel a város hirdetőfelületein kiragasztott plaká-
tok formájában is. A hirdetés nyomán a televízió 
munkatársa maga jelentkezett, s kérte beleegye-
zésünket a felvételbe, s mi örömmel fogadtuk a 
segítséget… 

Aki nem volt ott, pótolhatja a Völgyhíd TV fel-
vételére kattintva, ami gyülekezeti honlapunkon 
is elérhető. De térjünk még vissza a műsorhoz. 
E szolgálatnak nem csak énekes és prózai részei 
voltak. Molnár Sándor biai lelkipásztor igehirde-
tésére egy Mendelssohn-orgonadarab készített fel 
minket, Vizi István pátyi lelkész másik fia tolmá-
csolásában. Egyik ámulatból a másikba estünk!

Péter: Vizi Dávid Mendelssohn ötödik, D-dúr 
orgonaszonátáját adta elő. A darab stílusában és 
mondanivalójával jól illeszthető a 42. zsoltár fel-
dolgozásához. Az első rész egy korál, amely egy 
énekre utal: Minden embernek meg kell halnia. 
A második része egy szomorú gondoladal, amely 
a halál előmeneteléről szól. A harmadik rész vi-
szont a megérkezés – a Feltámadás hangjai szó-
lalnak meg benne. Ez a Vizi-fiú a Zeneakadémia 
orgona tanszakát végezte. A pátyi gyülekezet-
ben ő orgonál, de most megdicsérte a mi biai 
orgonánk hangját. Nos, ez valóban jó hangszer, 
ezért is hozatjuk rendben időről időre. Ezúttal 
azonban erre nem volt mód, bár Dávid figyel-
meztetett. Előző este tüzetesebb vizsgálata során 
észlelte, hogy nyolc-tíz síp komolyan hibás. Két-
ségbeesés helyett azonban a vacogtató hideggel 

sem számolva bemászott a hangszerbe, 
s amit tudott, ki is javított helyben. Ami-
re nem volt lehetősége, azokat a hibákat orgona-
játéka során „tüntethette el” úgy, hogy mi, hallga-
tók, ebből semmit sem vettünk észre.

Felüdült a lelkünk a koncert alatt. Az egyesí-
tett kórus hangzása már-már előleg volt a remélt, 
mennyországi közös Úr-dicsőítésből! Hozzátehet-
jük: a záró Gárdonyi-kórusműben ott kavargott 
életünk minden drámája, úgy, hogy a végén fel-
csendült a nehezen kiküzdött harmónia. Ti hogy 
láttátok, az előadók szemszögéből?

Ildikó: Egyszerű gyülekezeti kórusokként e 
műkedvelői szintű előadásra sem volt egyszerű 
felkészülnünk, azonban mindent megtettünk a 
szolgálat sikeréért. Külön köszönet a kórusok, kó-
rusok tagjainak a befektetett munkáért. Előadói 
kifejezéstárunk bővülése mellett testvéri kapcso-
lataink is kölcsönösen erősödhettek. S az est lel-
külete nekünk is különösen sokat jelentett! Érde-
mes volt hát nekivágnunk… 

Péter: A tél leghidegebb napjai tavaszra, már-
cius elejére estek, nem volt eredetileg senki iga-
zán tavaszi hangulatban. Előzőleg aggódva, bár 
egy kis szójátékkal állapítottam meg, hogy „egy 
szarvas nem csinál tavaszt”. Amikor az előadás 
elején a konyhában dolgozó asszonyok kérték, 
hogy ellenőrizzem, vajon érkeztek-e nyolcva-
nan, hiszen először annyi szendvics készült, ri-
adtan fordultam a hírrel, hogy „Itt százhúsznál 
is több résztvevőt becsülök – vajon menjünk-e 
még kenyérért?!” Persze, a végén készült elég 
elemózsia. De hogy visszatérjek az eredeti ag-
godalmamra, a szívbeli tavasz elmaradására: a 
műsorban egy fantasztikus átéléssel tolmácsolt 
Túrmezei versszavalatot is hallgattuk, a nagypén-
teki kereszt ácsolójáról, hallhattuk Géczy Katalin 
Hogy mondjam el című szólóénekét is, cselló-
kísérettel…

…Hadd szúrjuk közbe: a cselló Nagy Emese lá-
nyotok kezében volt jó helyen…

Péter: Igen, igen, de hogy folytassam, az Isten 
közelségére áhítozó emberi s a jézusi szív párhu-
zamáról hallhattunk az igehirdetésben is… Úgy-
hogy eredeti aggodalmam módosult: egy szarvas 
ugyan nem csinál tavaszt, de a Bárány – a szívek-
ben – Ő már igen! Ez a szívbéli tavasz tükröző-
dött az előadást követő szeretetvendégség vidám 
forgatagában, a hosszan elnyúló, oldott testvéri 
beszélgetésekben.

(joó)

Közös hangversenyen egyesítette erőit a biai és a pátyi kórus

Tavaszi „szarvas-koncert” a templomban
Lélekemelő, gondolatébresztő, „Szarvas-koncert”-ként emlegetett Tavaszi hangversenyt adott 
templomunkban a biai és a pátyi református gyülekezeti kórus március 4-én vasárnap délután. 
A házigazda, illetve a vendég énekkar közös produkciókkal is készült, és – a Völgyhíd TV ka-
merái előtt is – bebizonyították: egy meg egy az olykor több mint kettő! Alább Nagyné Győrfy 
Ildikó karvezetőnkkel és férjével, Nagy Péter kórustaggal, presbiterrel beszélgetünk a sok mun-
kával felépített egyházi kulturális eseményről.
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gyermekem a Fasori Református Óvodába járt, az 
ottani vezető óvónővel heti rendszerességgel ösz-
szejártunk beszélgetni, imádkozni. Ez is sokat je-
lentett nekem. 

Ahogyan az is, hogy eljuthattam a Bibliaszövet-
ség kelenföldi bibliaiskolájába, ahol Isten életem 
sok területét kezdte el formálni. Megértettem, 
hogy Isten képviseletére teremtettem, ami sokat 
jelentetett önértékelésem szempontjából is. Az 
Úrnak fontos vagyok, Ő határozza meg az értéke-
met, nem a mások és a saját véleményem a döntő. 
Ugyanakkor azzal is szembesültem, hogy a külső-
ségek túl nagy hangsúlyt kaptak addigi életemben, 
illetve hogy félelmekkel küzdök. Isten gyógyítani 
kezdett ezekből. 

Anyukám élő hitű gyülekezet közelében szere-
tett volna lakni, Biatorbágyra költöztek, és 2010-
ben így kerültünk az ő hívásukra mi is ide. Boldog 
voltam, hogy közel van a templom, ahova rendsze-
resen járhatunk a gyerekeinkkel. 

Az első templomi ige, ami itt, Bián nagyon meg-
ragadott, a Jelenések 3,15: „Tudok cselekedeteid-
ről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak 
hideg volnál, vagy forró! Így, mivel langyos vagy, 
és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a szám-
ból.” Meg kellett állapítanom, hogy ez nekem 
szól, diagnózist kaptam önmagamról, hogy még 
langyos hitem van. Hiányzott az üdvbizonyossá-
gom – hogy is állok hát Istennel? Anyukám elvitt 
Zsámbékra egy mamakörre, amit egy családnál 
tartottak. Ott nagyon megragadott egy hétgyer-
mekes anyuka hite. Arra indított, hogy vegyem 
komolyabban én is az Istennel való kapcsolatot, 
és mindazt, amit ígér.

2012-ben jöttem rá, hogy bár már kamaszko-
romban „egyirányúvá vált” az, hogy merre fogok 
tartani, még mindig nem teljesen Isten irányítása 
alatt hozom meg döntéseim, élem az életemet. 

Ekkor hoztam meg a végleges döntést, 
hogy átadjam Jézus Krisztusnak az ural-
mat az életem felett. A Bibliaolvasó Kalauz aznapi 
igéjével nyertem megerősítést, az Ezékiel 16,60-
tal: „De én emlékszem szövetségemre, amelyet 
ifjúkorodban kötöttem veled, és örök szövetségre 
lépek veled.” Hatalmas öröm töltötte el a szívemet, 
és ezt az igét kiírtam, bekereteztem, hogy mindig 
emlékezzek arra, mit mondott nekem Isten. 

Egyre több mindenre rámutatott Isten az éle-
temben. Kamaszkori bűneimtől, törvényeskedő 
lelkületemtől kezdett folyamatosan felszabadítani, 
és azóta is naponként végzi bennem tisztító mun-
káját, megerősít szeretetével és bűnbocsátó ke-
gyelmével. 

Hálás vagyok Molnár Sándor tiszteletes úr egyik 
igehirdetésében hallott gondolatáért, ami nagyon 
megérintett. A hithez viszonyulás két kerülendő tí-
pusát említette. Az egyik, mikor valaki nem foglal-
kozik a megtérésével, a másik, mikor valaki a meg-
térésével többet foglalkozik a kelleténél, ahelyett, 
hogy már azzal foglalkozna, hogy növekedjen a 
hitében. Világossá vált, hogy most már arra kon-
centrálhatok, hogy növekedhessek a hitben.

2013-ban hívott be Ani néni a vasárnapi ovis 
gyerekmunkába, majd tiszteletes úr az óvodai hit-
oktatásba. Mivel nagyon rám nehezedett az al-
kalmatlanság érzete, ezekkel az igékkel biztatott 
Isten: „Mert nem beszédben áll az Isten országa, 
hanem erőben.” (1Kor4,20) „Aki mindig csak a sze-
let figyeli, nem vet, aki csak a fellegeket lesi, nem 
arat.” (Prédikátor 114,4) 

Nagyon hálás vagyok ezért a szolgálatért, mert 
ezen keresztül élhettem át még mélyebben, 
mennyire szeretem a gyermekeket, és milyen jól 
érzem magamat köztük. Arra törekszem, hogy a 
kicsik előtt rá tudjak Isten szeretetére mutatni. 
Fontosnak tartom, hogy a gyerekszolgálatban az 
olykor szükséges fegyelmezés középpontjában is 
a szeretet legyen.

Immár nyolc éve állandó gyülekezetünk a biai 
református közösség, amiért nagyon hálás vagyok. 
Hitbeli testvéreket kaphattam, erősödhetek, mé-
lyülhet az Úr Jézussal való kapcsolatom.

Eddigi tapasztalataim szerint azt vallom, hogy 
egyedül az Úr Jézussal lehet kiteljesedett és meg-
elégedett életet élni és a vele való kapcsolat által 
tud MINDEN a helyére kerülni! Hiszen „minden 
jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről 
való”. (Jakab1,17)

Varga Melinda

A kárpátaljai Visken születtem 1987-ben, reformá-
tus családban. Mindig is tudtam, hogy létezik Isten 
és hogy meghallgatja az imádságaimat. Kicsi ko-
romban anyai nagymamám tanított imádkozni. Ha 
dörgött, villámlott, én menekültem hozzá aludni. 
Imádkozott velem, és én megnyugodtam. Lát-
tam, hogy milyen fontos nagymamámnak a hit, az 
imádság. Minden körülmények között, nehézsé-
gek, kudarcok, próbák alatt ragaszkodott Istenhez. 
Elvitt igei alkalmakra is, én pedig mentem vele, 
mert annyira vonzott az Isten Lelke és a templom 
légköre. Számomra ez örök példa marad. Az ő kis 
egyszerűségével, tökéletlenségével, imádságaival a 
családot szolgálta élete utolsó pillanatáig. 

Alsós koromban járogattam hittanra, és nagyon 
megragadtak a bibliai történetek. Továbbá nagy 
hatással volt rám a Jézus élete című film és az 
Evangéliumi kiadó egy képe, ami a széles és kes-
keny utat ábrázolja. Félelmet ébresztett bennem 
a széles út és annak következménye, és csodálat-
tal töltött el a Mennyország lehetősége. De mindig 
úgy éreztem, nem vagyok elég jó, hogy oda kerül-
jek; bűntudatom volt. 

1997-ben szüleimmel Budapestre költöztünk. 
Megszűnt az a háttér, amit a nagymamám jelentett 
számomra. Ötödik osztályos voltam, és nagyon 
nehezen tudtam beilleszkedni az új környezet-
be. Lelkileg sokat szenvedtem. Ám hálás lehettem 
anyukámért, aki előző évben megtért és olyan vál-
tozásokat láttam az életében, aminek nagyon örül-
hettem. 

Később velem is felgyorsultak az események. 
2001-ben egy osztálytársam hívására konfirmációi 
előkészítőre jártam a Frangepán utcai gyülekezet-
be. Úgy szívtam magamba az Isten szavát, mint a 
szivacs. Nagyon vágytam a lelki alkalmakra, ahol 
többek között megragadott a csúnya, káromló sza-
vak átkáról és a helyes tiszta beszéd fontosságáról 
szóló alkalom. Rám terhelődtek a nyelvi bűnök, és 
onnantól kezdve nem beszéltem csúnyán, illetve 
a szavaimra odafigyeltem, például hogy az „imá-
dom” szó csak Istent illeti. 

Konfirmációmon áldó igeként a 91. zsoltár 
15,16-ot kaptam: „Segítségül hív engem, ezért 
meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában: 

megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel 
elégítem meg őt, és megmutatom néki az én sza-
badításomat.” Emlékszem, a konfirmációs alkalom 
során magamban élénken imádkoztam, lélekben 
Isten elé álltam: „Uram, még sok mindent nem tu-
dok, de a te utadon akarok járni, szeretnék a te 
gyermeked lenni!” Ez a felnőtt hitem kialakulásá-
nak egy fontos állomása volt, ahogy az is, mikor 
azon a nyáron szülőföldemen, Kárpátalján elju-
tottam egy ifjúsági táborba. Átéltem, milyen jó 
hívő lelkületű emberek között lenni. És ami ennél 
is több, ott tudatosult bennem, hogy az Úr Jézus 
értem is meghalt a kereszten. Én ezt imádságban 
Neki megköszöntem. 

Negyedikes gimnazista voltam egy katolikus 
gimnáziumban, amikor 2004-ben férjhez mentem. 
Nagyon hálás vagyok a mai napig Istennek a férje-
mért. Születésünktől fogva ismerjük egymást, 17 
évesen mentem hozzá feleségül, és azóta is egyre 
jobban szeretem. Csodaként élem meg, hogy a fe-
lesége lehetek, gyermekeim mellett a legfontosabb 
földi személy az életemben. Két gyermekünk szü-
letett, sok öröm és szeretet forrásai ők nekünk. 

Fiatal édesanyaként a Nagyvárad térre kezd-
tem el kezdtem járni templomba. Mivel az egyik 

De én emlékszem szövetségemre, amelyet ifjúkorodban kötöttem veled,  
és örök szövetségre lépek veled. (Ezékiel 16,60)

Kerüljön minden a helyére 
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Mányoki Kevin vagyok, 21 éves, harmadéves 
gépészmérnök hallgató. 1996-ban születtem 
Kecskeméten, hat héttel korábban, leállt szívvel. 
Közel 30 percig küzdöttek az életemért. Felnőtt 
fejjel már látom, hogy Isten terve ekkor kezdő-
dött el velem, hiszen teljesen egészséges lettem, 
Neki köszönhetően. Szüleim fiatalon házasod-
tak, még nem hívőként, Istenről semmit sem 
tudva. Kétéves lehettem, mikor apukám a válás-
hoz szükséges anyagi felté-
telek miatt Németországba 
ment dolgozni. Eközben 
anyukámmal egy kis falu-
ban Kecskemét mellett lak-
tunk ketten. Hívő szomszé-
dok hívására anya elment 
egy női csendeshétre, ahol 
megismerte Jézust, és át-
adta neki az életét. A csen-
deshéttől kezdve én is úgy 
lettem nevelve, hogy megis-
merhessem Istent. Rendsze-
resen imádkoztunk anyával 
és templomba is jártunk. 
Apa, mikor otthon volt, elő-
ször még idegenkedve látta 
ezeket, egészen addig, míg 
el nem mentek ketten egy 
házaspári hétre, ahol apa 
is átadhatta az életét Isten-
nek. Szüleim elmondása 
alapján, miután hazajöttek 
a csendeshétről, nagyon 
boldogan tapasztaltam, hogy apa is énekel és 
imádkozik az étkezések előtt – és a válásból sem 
lett semmi! Isten ettől is megóvott engem. Ezek 
után már ketten neveltek Istennek, amiért na-
gyon hálás vagyok. 

Egész kisgyermek voltam még, mikor egyik 
este a Jézus élete című film ment a televízióban. 
Akkor sejtettem meg, hogy ki is az a Jézus, és 
mit tett értem, és szerettem volna, hogy ha én is 
vele élhetnék, és itt őszinte kisgyermekként kér-
tem az Urat, hogy jöjjön be a szívembe. Anyáék 
sokat jártak az iharosi csendeshetekre, és hatéves 
koromtól minden nyáron én is részt vettem raj-
tuk, ahol rengeteget hallhattam Istenről. Lelke-
sen jártam az iskolai hittanórákra. Először még 

Kecskeméten, majd kilenc éves koromtól, mikor 
Biatorbágyra költöztünk, az ittenibe. Istennek kö-
szönhetően a templommal szemben sikerült egy 
házat vennünk, amiben a legjobb, hogy közel 
kerültünk Isten házához. Rendszeresen jártunk 
a családdal az istentiszteletekre, és a gyermek-
órák során egyre közelebb kerülhettem Istenhez. 
Nyaranta jártam a bejárós táborokba, illetve az 
iharosi táborokba…

Osztálytársaim az álta-
lános iskolában sokszor ki-
néztek a templomba járá-
som miatt, amit nem volt túl 
könnyű elfogadni. A konfir-
mációra magamtól jelent-
keztem, és személyes elha-
tározásom volt, hogy ezzel is 
megerősítsem Istennel való 
kapcsolatom. Ekkor indult el 
a Joó házaspár vezetésével 
az akkori Kis ifi, amire elő-
ször ugyan ritkábban jártam, 
de mikor egyik alkalommal 
megszólított az ige, onnan-
tól rendszeresen, a mai na-
pig a szombati programjaim 
az ifjúsági alkalmak. Május-
ban a konfirmáció alkalmá-
val még jobban közel ke-
rültem Istenhez. Az igém is 
nagyon nekem szólt: „Har-
cold meg a hit nemes har-
cát, ragadd meg az örök éle-

tet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép 
hitvallással sok tanú előtt.” (1 Timóteus 6,12) In-
nentől kezdve már személyen harcomként tekin-
tettem arra, hogy én Istennek tetsző életet éljek. 
A konfirmáció utáni nyáron, Fenyőfőre mentünk 
ifitáborba. Itt az alkalmakon, és a csodálatos ke-
resztény énekeken keresztül megértettem, hogy 
Isten nagyon szeret engem, és hogy én csak vele 
szeretném az életem leélni. A tábor utánra az ad-
digi összes dolog, amit Istentől kaptam és meg-
tapasztaltam vele kapcsolatban, vulkánként tört 
ki rajtam, és ekkor, 15 éves kamasz fejjel jött az 
elhatározás, hogy a kicsiként már szívembe hívott 
Jézusnak átadjam az életem, és az Ő irányítása 
alá helyezzem.

Bizonyságtétel Tűnődő

„Nekünk kell visszaindulni Felé” A Mindenható üzeneteiAzóta igyekszem az Úrral élni, az ő ve-
zetésére bízni magam. Így kerültem a Baár-
Madas református gimnáziumba is, ahol 
fiatalként rengeteg világi iskolákra jellemző 
dologtól valamilyen szinten, de védve vol-
tam. A családi nevelés, illetve a hitéletem-
nek köszönhetően ellene tudtam állni a világ 
nagy kísértéseinek, ami egy fiatalnak nem a 
legegyszerűbb dolog, mikor mindenhonnan 
csábít. Sokszor nagyon nehéz volt megállni, 
hogy ne a könnyebb utat válasszam, és sod-
ródjak az árral, de így utólag visszanézve sok 
mindentől megmentett engem Isten. Mint 
minden mást, a pályaválasztást is Istenre 
bíztam, ekkor kaptam egy barátomtól egy 
igét: „Követlek, akárhová mégy…” (Lukács 
9,57), és bizonyos voltam felőle, hogy követ-
nem kell az Urat, akárhová is vezet, hiszen 
terve van velem, és ő tudja mi a legjobb 
nekem. Így kerültem a gépész szakra, ami 
sokkal nehezebb, mint gondoltam, de Isten 
óriási csodákkal mutatja meg, hogy milyen 
hatalmas, és hogy ő velem van. 

A hitélet nem egyszerű dolog. A sajáto-
mat egy óriási kirándulásnak tudnám leírni, 
amiben vannak hegyek is, völgyek is szép 
számmal, de a végén vár engem Isten. Sok-
szor kerültem mélypontra, de egy-egy ifi 
hétvége, istentisztelet, vagy egy hívő sze-
mély mindig segített, hogy újra feljebb tud-
jak mászni azon a hegyen. Többször került 
elém ilyenkor a Tékozló fiú példázata. Isten 
vár minket vissza, és képes mindenért bo-
csánatot adni és ő ugyanúgy szeret és vár 
minket, de az első lépés akkor is a miénk, és 
nekünk kell visszaindulni Felé!  

Nagyon hálás vagyok Istennek azért, 
hogy értem is elküldte az egyetlen Fiát, aki 
meghalt értem, hogy örök életem lehessen, 
és nekem csak annyi a feladatom, hogy ezt 
elfogadjam és megköszönjem neki, és neki 
éljek. 

Már jó pár éve a gyülekezetben is szolgá-
lok, akár egy főzéssel, vagy tábori szerep-
léssel, vagy a kisifiben segítőként, családos 
alkalmak alatt gyerekvigyázóként. Ekkor is 
igyekszem Isten dicsőségére mindent, amit 
tudok, megtenni, ezzel is megköszönve 
mindazt, amit Ő értem tett és amit tőle 
kaptam.

 Mányoki Kevin

Könnyű lenne hinni, ha az Úr bárkinek megjelenne, és 
a kétségeket támasztó, örökösen kísértő és bűnre csá-
bító Sátánt megfosztaná hatalmától. Mindenki hívő 
lenne, de annak a hitnek nem lenne semmi értéke. 
Isten mégis megmutatja magát, pontosabban fogal-
mazva üzeneteket küld, melyeket vagy észreveszünk, 
vagy nem. 

Számomra a természet csodái ezek az üzenetek. 
Például a hernyóból átalakuló lepke csodája, vagy a 
Föld és a Hold páros tánca, az, hogy a Hold pontosan 
olyan távolságra van a Földtől, hogy a Napot éppen 
eltakarja, de a Föld is éppen akkora, hogy az árnyék 
kúpjába kerülő Hold éppen ne látszódjék bizonyos 
esetekben. És a leglényegesebb, hogy a Föld a Nap-
tól épp olyan messze van, amilyen messze kell hogy 
legyen, se közelebb, se távolabb. Egyébként nem le-
hetne élet.

Ha még közelebb nézzük a világot, még több csodát 
látunk. A fogantatás, születés, növekedés, szaporodás 
csodáját mindenki látja, sőt, át is éli. Az életciklusok 
között vannak olyan különlegességek, mint a madarak, 
halak, teknősök, sőt az észak-amerikai pillangók ván-
dorlása. Csoda, hogy olykor a Föld túlsó oldaláról visz-
szatalálnak oda, ahonnan elindultak. Csoda a hernyók 
bebábozódása és lepkévé alakulása. Érthetetlen csoda. 
Mi szükség rá, senki sem tudja, csak maga a Teremtő. 
De csoda az is, hogy nincs a világon két egyforma em-
ber. De még falevél sem. Mindegyik más és más. 

A csodákat hosszan lehetne még sorolni, és ezek a 
csodák, melyeket eddig felsoroltam, a leghétköznapi-
abbak. Vannak azonban egészen különleges csodák. 
A Naprendszer keletkezését „megalkotó” tudósok jó 
magyarázatot tudnának adni, ha az összes égitesttel, 
melyek egy irányba keringenek, nem menne szembe 
az Uránusz. Hogy ez hogyan lehetséges, csak a Te-
remtő tudja. És mennyire megdöbbentő és semmivel 
sem magyarázható bizonyos rovarok, pókok, skorpiók 
utódgondozási szokása. Nem hagyják sorsukra leszár-
mazottjaikat, hanem sokszor a hátukon cipelik őket. 

Ezeken a természeti csodákon kívül vannak olya-
nok, amelyek hozzánk, csak hozzánk szólnak. Sze-
mélyesek. Hányszor fordul elő, hogy valamit nem úgy 
csinálunk, mint ahogy elterveztük, és utóbb kiderül, 
hogy milyen jól tettük. 

Sokszor, nagyon sokszor láthatjuk és tapasztalhatjuk 
az isteni csodákat és sokszor bizonyosodik be, hogy 
Isten vezet bennünket!

Chemez István
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Téma Téma

Minden normális szülő jót kíván a gyermekei-
nek. De mi az igazán jó? A hívő azt vallja, hogy 
nem a világi értelemben vett érvényesülés és 
„bebiztosított” jólét a legfőbb jó, hanem az, ha 
az Úr útján járunk, aki elvezet az üdvösségre, 
és közben, földi utunk során megáld minket. 
Márpedig az az áldott, aki áldásként lehet je-
len környezete életében. Ezek a vázlatos sorok a 
keresztyén hívő szülőknek szólnak: akik tudják, 
hogy a fentiekben van az utódaik maradandó 
és teljes java, de el-elfogja őket az aggodalom, 
hogy részesülnek-e majd benne.

Mekkora szükségünk van – szülőkként is – a 
keresztyén reménységre! Ez eleve kell mint 
hajtóerő a gyermekünkért való imádsághoz, 
de ugyancsak kell a nevelésükhöz. Hogy hat-
hatósan megvalósítsuk gyermekeink életében 
is a „tegyetek tanítványokká minden népeket” 
parancsát, ami egyezik a keresztelési fogada-
lommal: „úgy nevelitek és neveltetitek, hogy 
ha majd felnő, (…) ő maga önként tegyen val-
lást…” De azért is jócskán elkél a keresztyén re-
ménység a háznál, mert szinte bizonyosan eljön 
a próba ideje a felnövekvő gyermek és ezáltal 
apja, anyja életében. Amikor a Biblia azt mond-
ja, „gonosz az ember szívének szándéka ifjúsá-
gától fogva” (1Móz8:21), akkor az első emberpár 
ősbűnével ránk háramlott bűnös természetről és 
szívről beszél úgy, hogy ennek felébredését épp 
erre az egyébként gyönyörű életkorszakra teszi! 
Kemény ige, de mivel Istentől származik, igaz, 
akkor is, ha a gonoszságot nem hétköznapi, ha-
nem isteni mércével kell érteni. 

Elmondhatjuk-e, hogy gyermekünk már az 
ifjúsága elején újonnan született, hogy máris 
odaszentelte magát Istennek? Egykor ifjúsági-
csoport-vezetőként is tapasztaltam, milyen rit-
ka, hogy valaki tizenévesen vagy húszas évei 
elején újjászületik és mindenestül odaszenteli 
magát Istenének. Van azért ilyen eset. Ám Is-
ten akkor is megpróbálja a hitét, illetve a világ, a 
Sátán így is, úgy is hívogatni fogja. A gyakorlat-
ban kell majd újra-újra döntenie, választania jó 
és rossz között. 

Ha pedig nem jutott még hitre, a felnőttkor 
határán annál bizonyosabban jön a megingás az 

értékítéletek, de akár az életforma és a szülei-
vel való kapcsolat terén is. Lesz, mikor idegen-
ként, esetleg ellenségként tekint rád, legalábbis 
ez villan meg egy pillanatra a szeméből. Igaz, 
a következő pillanatban esetleg ugyanolyan 
meghitt lesz a viszony, mint régen, és igényli a 
meghallgatásodat, tanácsaidat. Ám valószínűleg 
lesz, amikor nem bocsát ki semmi szeretetet. 
Sőt, egyszer még akár megkötözötté válhat, sú-
lyosan elbukhat. Miért? Csak mert „jó erkölcsöt 
megrontanak gonosz társaságok”? (1Kor15:33) 
Főleg azért, mert benne is hatni kezdenek az 
óemberi természet törvényei, illetve mert neki 
ez a felnőtté válás és felelőssé válás időszaka. 
Neked pedig az elengedés és az iránta való hit-
harc, imaharc együttes időszaka. Mert egyszer-
re igaz, hogy „az Úr ajándéka a gyermek, az 
anyaméh gyümölcse jutalom” (Zsolt127:3), illet-
ve az, hogy ezt az élő ajándékot nem mint örök 
tulajdont, játékszert kaptad, hanem megőrzés-
re, formálásra addig, amíg önállóvá nem válik. 
Ettől még te remélheted és remélned kell, hogy 
az önállósulásnak a vége nem a szabadosság 
tengerébe fulladás és a kárhozat lesz, hanem 
hogy egyszer maga választja királyául Istent, 
aki – immár helyettünk – mint királyi gyermeket 
földi élete végéig tovább nevelheti. Hiszen ez a 
megszentelődés… 

Mi táplálhatja ezt a reménységünket? A saját 
hitünk előtörténetén és hittapasztalatainkon túl 
a Szentlélek és az igék. Amikor minket elhívott 
és mi, meghallva a hívó szót, megtértünk Hoz-
zá, akkor Övéinek ismert el. Megtisztított esz-
közeinek, megtisztított szenteknek. A népe let-
tünk, amelyről gondoskodik és amelyet tud jóra 
használni. Amelyet őriz. De valami rejtélyes, 
megelőlegezett módon szentek, féltve szeretett 
népéhez tartozók a szemében az újjászületet-
teknek a gyermekei is! Álljon itt egy olyan ige, 
amely alapvetően ugyan a hitetlen házastárs 
esetéről szól, mégis kiderül belőle a fenti igaz-
ság: „…ha egy asszonynak hitetlen férje van, és 
az kész vele élni, ne hagyja el a férjét. Mert a hi-
tetlen férj meg van szentelve hívő felesége által, 
a hitetlen feleség pedig hívő férje által, külön-
ben gyermekeik is tisztátalanok volnának, így 

azonban szentek.” (1Kor7:13-14) Érdemes szem 
előtt tartani, hogy így is, úgy is szentek, azaz Is-
tennek lefoglaltak a gyermekeink! 

De betöltik-e majd a küldetésüket? Nos, ne 
csüggedjünk, ne legyünk kishitűek. Az Úr fel 
nem bomló szövetséget kötött velünk, meg-
váltottaival, ebből ígéretek következtek s az 
ígéretek között vannak olyanok is, amelyek az 
utódaink megáldására vonatkoznak. Már csak 
földi, „egzisztenciális” értelemben is: „Gyermek 
voltam, meg is öregedtem, de nem láttam, hogy 
elhagyottá lett az 
igaz, sem azt, hogy 
gyermeke koldus-
sá vált. Mindenkor 
könyörül és kölcsön 
ad, gyermeke áldott 
lesz. (Zsolt37:25-26). 
Ám vannak még na-
gyobb, mert örök 
életre vonatkozó igék, 
ígéretek is: „Higgy az 
Úr Jézusban, és üdvö-
zülsz mind te, mind a 
te házad népe.” (Ap-
csel16:30-31) Ezt is az 
Úr mondja az apos-
tol szájával: „Térjetek 
meg és keresztelked-
jetek meg valameny-
nyien Jézus Krisztis 
nevében bűneitek 
bocsánatára, és meg-
kapjátok a Szentlélek 
ajándékát. Mert ti-
étek ez az ígéret és 
g yermekei teké…” 
(Apcsel2:38-39)

Isten már az Ó-
szövetségben micso-
da bátorítást ad az utódaink iránti túláradó re-
ménységre, egyben szent életprogramot szabva 
a szülőknek: „Megbüntetem az atyák bűnéért a 
fiakat is harmadíziglen, negyedíziglen, ha gyű-
lölnek engem. De irgalmasan bánok ezerízig 
azokkal, akik szeretnek engem és megtartják 
a parancsolatomat.” (2Móz20:5-6) Emlékszem, 
amikor első gyermekünket vártam a szülőszoba 
előtt (az még nem „apásszülés” volt), mennyire 
megerősített a Zsoltár25:12-13 igehely: „Azt az 
embert, aki féli az Urat, oktatja ő, melyik utat 

válassza. Élete boldog marad, és utó-
dai öröklik a földet.” Megkérdezhetem 
magamtól is, megváltoztatja-e az Úr az ígére-
teit? Le kell-e nulláznom mondjuk a két évtized-
del ezelőtt éledt reménységemet? 

Az, hogy Isten nekünk adott ígéretei rájuk: a 
gyermekeinkre is vonatkoznak, több, mint jogi 
lehetőség. Az üdvösség előszobájában vannak. 
Garantáltan elhívta őket az Úr. A megvalósulás 
része: gyermekeink számára is elfogadni a ke-
gyelmet, és amennyire rajtunk áll, neveléssel, 

imádsággal a szövet-
ség hatálya alá segí-
teni őket. Nem tudni, 
hogyan és mikor kap-
csolódik ez össze az 
ő megspórolhatatlan 
személyes döntésé-
vel, de Isten akaratát 
az ígéreteiben ismer-
jük. Lehetnek nehéz 
pillanatok, amikor 
csak a mi puszta hi-
tünk kéretik számon, 
mert épp nincs, ami 
optimizmusra adna 
okot pusztán a gyer-
mekünkre tekintve. 

Azzal, hogy vár-
tuk, elfogadtuk, az-
tán keresztvíz alá tar-
tottuk őket, a szent 
„projekt” elindult. 
A mégoly tökéletlen 
keresztyén nevelés-
sel és Krisztus töredé-
kes eléjük élésével a 
projekt folytatódott. 
A szülő nevelési le-
hetősége egyszer le-

zárul. A gyermekeink talán lázadnak, távolod-
nak a hit világától. Mégis minden okunk megvan 
arra, hogy azt tartsuk: Isten ezeket megengedve 
is azt munkálja, hogy utódaink megragadják a 
hitet. Épp ezért vegyük figyelembe a bibliai buz-
dítást: „a reménység Istene töltsön be titeket a 
hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bő-
velkedjetek a reménységben a Szentlélek ereje 
által.” (Róma15:13)

Joó István

Istennek sok ígérete van utódainkra nézve is

Hová tartanak gyermekeink?
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előadja magát, de otthon be nem segítene. Min-
denkinél mindig okosabb, mindenkit kioktat, mit, 
hogyan kellene csinálni. De a házassága romok-
ban hever, gyermekeit, családját nem gondozza. 
Ha valami baj van, mindenki más hibás. Ő soha, 
semmiért nem felelős.

Nem kell, hogy ez így maradjon. Isten kész újat 
kezdeni bárkivel, csak végre szembe kéne néznie 
az embernek önmagával. Bűnbánattal megállni 
Jézus keresztje alatt, ahol van bocsánat, és sza-
badulás. Így lehet egy önző, vámszedőből, Zá-
keusból, Mátéból áldott eszköze Jézusnak. Gyil-
kos Mózesek, Saulok kezdhetnek egészen újat, 
és formálódhatnak Isten népét vezető, gyümölcs-
termő életekké. Csak erre lenne szükség: igazat 
adni Istennek, Jézus előtt megállni bűnbánattal, 
és aztán folyamatos közösségben lenni Ővele. 
Maga Jézus áradhat az ember környezetébe. 
Ezért fontos az egyéni csendesség, imádság és 
igeolvasás, azaz közösség Jézussal, de jó lenne, 
ha már végre innánk minden szavát. Így lehet ál-
dott a férfi és nem átkozott. Akire nem az öklü-
ket rázzák odahaza, hanem hálásak az életéért. 
Így lehet az ember olyanná, mint a folyóvíz mellé 
ültetett fa, akár férfi, akár nő. Az ilyen valóban 
szüntelenül termi gyümölcsét, nem önmagának, 
hanem másoknak.

Így lehet az, hogy nem másoktól várja 
a szeretetet, hanem ő lép elsőként. Nem 
visszaüt és visszavág, hanem szeretettel átölel és 
kérdez. Beáll egy fárasztó nap után az otthoni ro-
botba is. Fáradtan is leül gyermekihez. Még ne-
künk, férfiaknak is szabad ilyen hősies helytállással 
megküzdeni az otthoniak megbecsüléséért, elis-
meréséért. Mindjárt nagyobb tisztelet övez oda-
haza. Szívesebb és odaadóbb lesz egy ilyen férfi 
felé a felesége is. A Biblia azt mondja, ilyen egy 
valódi, igazi férfi. Minden kivirágzik körülötte. És 
miközben segít, gondoz, törődik másokkal, aköz-
ben Isten előtt imádságban hordozza szeretteit, 
egyházát, népét, munkáját (1Tim 2,8). Közben újra 
és újra igyekszik egyre mélyebbre ereszteni gyö-
kérzetét Jézusban (Kol 2,7). Áldott életprogram ez 
(Jn 3,30).

Jézusban bárki gyümölcstermő életté formálód-
hat, csak jöjjünk Hozzá és engedjük, hogy Igéjével 
elkezdje a maga munkáját életünkben. Engedjük 
feltétel nélkül életünkbe áradni az evangéliumot, 
az élet vizét (Jel 22,17), szavát. Mások és mi is ta-
pasztalhatjuk majd ennek nagy áldásait (Ézs 58,11; 
Jn 7,37-38). 

Virág Balázs beosztott lelkész
(Elhangzott a Férfikörön 2018. február 20-án)

Igénkben elsőként egy olyan növény szerepel, 
ami első ránézésre tetszetősnek tűnhet. Valószínű, 
hogy valamilyen félsivatagos helyen növő cserjéről 
van szó, bibliatudósok szerint a föníciai borókáról. 
Ennek fényes, haragoszöld, tujaszerű lombja van. 
Néha roskadozik a gyümölcsöktől. De ha jobban 
szemügyre vesszük, akkor azok aprók, ráadásul fa-
nyar, száraz, kellemetlen ízűek. Épületfának kicsi, 
nagy árnyékot sem ad, tüzelőnek se kellemes aprí-
tani, tele van tüskével. Rendkívül kemény, nehezen 
munkálható, a gyökeréből pipát lehet készíteni. Egy 
szomjas, eltikkadt sivatagi vándor elsőre talán meg-
örül egy ilyen fa láttán, de csalódnia kell, sok hasz-
nát nem veszi, sőt inkább bosszús lesz tőle.

Sok férfival lehet manapság hasonló tapasztala-
tunk. Lehet kemény, erős külseje, magas fizetése, 
de ha jobban szemügyre vesszük, kiderül, hogy át-
verés, csalódás, bosszankodnak mások miatta.

Csak négy, életből vett, valós példát hadd 
mondjak el.

Egy fiatalember hangoztatta, hogy kiváló egye-
temre jár. A munkahelyén támogatták, autósisko-
lába is beíratták. Kedvesével már az esküvőt ter-
vezték. Egyszer csak kiderül, hogy rég nem jár már 
egyetemre. Elkezdte ugyan, de mindjárt az elején 
föladta, ment a szórakozás, haverok után. A jogo-
sítványát sem szerezte meg, de forgalomban már 
rendszeresen vezetett. Egyébként mindig nagyon 
jól előadta magát, de még a hozzá közel állókat is 
megvezette. Igazi életművész, szélhámos. Sokakat 
átejtett.

Egyszer egy hajléktalan férfival beszélgettem. 
Minden együttérzésem, és jóindulatom ellenére is 
meg kellett állapítsam, nála beképzeltebb ember-
rel még nem találkoztam. Elmondta, hogy őt kicsit 
sem zavarja, hogy nincs hol laknia. Eléldegélne a 
Duna egyik szigetén is. És miből élne? – kérdez-
tem. Kosárfonásból, és építene egy kis kunyhót. 
Gondoltam magamban: na de még ezt sem csinál-
ja, aluljárókban él és kéreget. De neki jó így. Eszé-
be sem jut, hogy egy rendezettebb élettel valakin 

esetleg segíthetne. Szülein, volt feleségén, gyerme-
kein. Az élet számára csak ennyi, valahogy éljem 
túl, mint egy sivatagi cserje. A többi nem érdekel. 
Közben még áltatja is magát, milyen nagyszerű va-
laki ő, de a valósággal soha nem néz szembe, mert 
az gyászos képet mutat. Kényelmesebb egy álom-
világban ringatni magát.

Más. Egy áramszolgáltató végrehajtója ki kellett 
menjen egy házhoz, hogy leszerelje a villanyórát. 
Hálátlan feladat volt ez, de hónapok óta nem fizet-
tek. Lesújtó kép fogadta. A házban bent a családfő 
számítógépen játszott, kiderült, hogy ez a szenve-
délye. A ház asszonya a tv sorozatát nézte, közben 
az okos telefonján közösségi oldalakat bújt, felvált-
va. A levegőt vágni lehetett a dohányfüsttől. Közö-
nyösen fogadták, megmutatták neki a villanyórát, 
majd hagyták dolgozni. Előkerült egy 10 éves fi-
úcska is, aki mindenhova követte. Végre valaki, aki 
szóba áll és törődik vele, felel a kérdéseire. A sze-
relő, mikor távozni készült arra lett figyelmes, hogy 
a kisfiú mozdulatlanul, meredten bámul valamit 
az anyósülésen. Rájött, hogy szegény az uzsonná-
ját nézi. Megsajnálta, és odaadta neki. A ház ura, 
„érett” férfija és asszonya mellett éhezik, szomja-
zik egy gyermek, mert az életükön csak bogyók és 
nem lédús gyümölcsök teremnek.

Egy utolsó példát még hadd mondjak. Egyszer 
egy férfi ment újszülött gyermekéhez a kórházba. 
Az anya és a baba is jól voltak, de kiderült, hogy 
a kislánya orr nélkül született. Mikor meglátta, az 
orvosnak csak annyit mondott: neki egy ilyen rút 
kiskacsa nem kell. Hiába győzködte az orvos: higy-
gye el uram, a mai plasztikai sebészet ott tart, hogy 
olyan orrot csinálnak a gyermekének, amilyet csak 
akarnak. Nem, neki egy ilyen rút kiskacsa nem 
kell. Borzasztó. Amikor a gyermek csak azért van, 
hogy a hiú férfi büszkeségére legyen. Sivatagi élet-
re berendezkedett férfi, aki a gyermekéből is csak 
hasznot kíván húzni.

Ilyen törpe jellemű férfiakkal van tele a világ, 
akik miatt sokan bosszankodnak. Az ilyen mindig 

Valódi férfiak
5Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól 
pedig elfordul a szíve. 6Olyan lesz, mint a bokor a pusztában, nem remélheti, hogy eljön valami 
jó. Ott tengődik kövek közt a pusztában, a szikes, lakatlan földön. 7De áldott az a férfi, aki az 
Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. 8Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a 
folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad. Száraz esztendő-
ben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét. (Jer 17,5–8)

ÉDESANYÁK TORNÁJA. „Jó volt újra egy kis izomláz és a tudat, hogy minden izmunkat végre évek múlva, újra jól megmozgat-
hattuk!!!! Szuper kis csapat kezd kovácsolódni. Jó együtt lenni, nevetgélni, bénáskodni, de fel is üdülni a friss levegőn” – írta 
e-mailen az egyik biai református kismama a többieknek, az egyik „Édesanyák tornája” után. Merthogy újabban a Mamakör-
nek ilyen (a foglalkozást irányító gyógytornász-terapeuta Tollas-Izsold Bernadett jelképes díjazása mellett) kiegészítőalkal-
ma is van, heti két alkalommal: hétfőn 9 és 10 óra, illetve szombaton háromnegyed 9 és háromnegyed 10 között, a Füzes-patak 
partján, a Madaras játszótérnél. A szervezők várnak minden érintettet!



„…hiszünk abban, aki feltámasztotta a halot-
tak közül Jézust, aki halálra adatott bűneinkért, 
és feltámasztatott megigazulásunkért.” (Róm 
4,24-25.)

Húsvét alkalmával a fenti igével köszöntöm 
szeretettel az Örömmondó minden kedves ol-
vasóját, azt kívánva, hogy annak örömüzenete 
járja át szívüket, és tegye képessé minden körül-
mények között Krisztus követésére és a Róla való 
bizonyságtételre. Idézetünkben a Jézus Krisztus-
sal kapcsolatban említésre kerülő két nagy ese-
mény, az Ő halála és feltámadása ugyanis úgy 
állnak előttünk, mint a keresztyén ember életé-
nek két rendíthetetlen tartópillére vagy rendít-
hetetlen alapja.

A tévéhíradókban ismételten láthatunk meg-
rázó képsorokat kártyavárként összeomló épü-
letekről és leszakadt hidakról, mely tragédiák 
előidéző oka – a háborúkon, terrorcselekmé-
nyeken kívül – legtöbb esetben egyértelműen a 
gyenge alapozásra vagy rosszul megépített tartó-
pillérekre vezethető vissza. Jézusnak a bölcs és 
bolond házépítőről mondott példázatából, no 
meg sok-sok tapasztalatból pedig tudjuk, hogy 
ilyesmi nemcsak épületekkel fordulhat elő, ha-
nem emberi életekkel is. Másrészt viszont Jézus 
tanításának fényében az is világossá válik, hogy a 
szilárd alapokra épülő életet nem döntheti össze 
sem az élet, sem a halál vihara. Erre legjobb pél-
da maga az apostol lehet, akinek ezen a levelén 
is végigvonul ennek boldog bizonyossága.

Pál apostol szavai nyomán gondoljunk csak 
bele, hogy mi mindent jelent ez a két isteni tény 
a mi számunkra is.

Az apostol bizonyságtétele szerint Jézus 
kereszthalála és feltámadása mint két rendít-
hetetlen pillér biztosan tartja a földi életből az 

örök dicsőségbe átvezető hidat. „Meg vagyok 
győződve arról, hogy sem halál, sem élet, 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.” 
Nincs tehát helye bizonytalankodásnak, féle-
lemnek a célba érést illetően. Aki Jézus Krisztus 
mellett dönt, átadja neki életét és tanítványaként 
nyomába szegődik, annak a mennyei célba való 
megérkezése egy pillanatig sem forog kockán, 
bármilyen veszélyek között visz is át ez az út.

 Az a lelki híd, amelynek Jézus bűnt eltörlő 
halála és az életünket megigazító feltámadása je-
lenti tartópilléreit, biztosan vezet át a kárhozat-
ból az üdvösségre. Ki is kárhoztathatná azokat 
a Krisztus által megváltott hívőket? – kérdezi az 
apostol. Talán az az Isten, aki maga nyilvánította 
igaznak Krisztusért a hívő embert, amikor meg-
bocsátotta bűneit és neki tulajdonította Fiának 
tökéletes igazságát? Ez merő képtelenség, mint 
ahogy annak feltételezése is, hogy Krisztus vád-
jaitól kellene félnie a keresztyén embernek. Az 
értünk eleget tett Krisztus ugyanis nem azért van 
most a mennyben Isten jobbján, hogy vádolja az 
általa megváltott embereket, hanem azért, hogy 
közbenjárjon értük.

De biztosan tartja ez a két tény azt az át-
vitt értelemben gondolt hidat is, amelyen át a 
hívő ember lelke újra és újra átjuthat a próbák 
miatti csüggedésből a hálaadásba, mivel tudhat-
ja, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden 
javukra van.

Higgyünk tehát mi is Abban, aki feltámasz-
totta a mi megváltó Urunkat!

Molnár Sándor lelkipásztor

Rendíthetetlen alap
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Jézus mondja:
Jöjjetek énhozzám mindnyájan,

akik megfáradtatok és terheket hordoztok,
és én megnyugvást adok nektek.

lelkipásztor: Molnár sándor
lelkészi fogadóórák:

Kedd 9.00–12.00
Csütörtök 14.00–18.00

Cím: 2051 biatorbágy, Nagy u. 28.
Telefon: 06 23-310-310

06 20-287-2236
e-mail: malombya@gmail.com

A gyülekezet honlapja, igehirdetésekkel:
www.biairef.hu

Rendszeres
alkalmaink

vasárnap
10:00 Istentisztelet, gyermek-
 istentisztelet és 
 gyermekmegőrzés (hónap 
 harmadik vasárnapján 
 úrvacsora is)
11:00  Kávézó-teázó 
 (hónap negyedik vasárnapján)
17:00  Házaskör 
 (hónap harmadik vasárnapján) 
Kedd
18:00 Imaóra
18:00 Női teázó
 (hónap negyedik keddjén)
19:00 Férfikör 
 (hónap harmadik keddjén)

szerda
9:00 Idősek alkalma 
 (hónap első szerdáján)
18:00 Hitünk alapjai hitmélyítő 
 sorozat (egyben felnőttkonfir-
 máció-előkészítő)

Csütörtök
10:00 Mamakör 
 (hónap harmadik csütörtökjén)
19:00 bibliaóra (téli időszámítás 
 idején 18:00!)

szombat
14:30 Foltvarróklub 
 (hónap második 
 és negyedik szombatján)
17:00 Ifjúsági alkalom

Bódás János

Valahol ki van  
jelölve helyed…
„Azért van síró, hogy vigasztald,
az éhező, hogy teríts neki asztalt.
Azért van seb, hogy bekösse kezed,
vak, elhagyott azért van, hogy vezesd.
Azért van annyi árva, üldözött,
hogy oltalmat nyerjen karjaid között.
Azért roskadnak mások lábai,
hogy terhüket te segíts hordani.
Az irgalmat kínok fakasztják.
Mélység felett van csak magasság.
Hogyha más gyötrődik, szenved – azért van,
hogy te befogadd szívedbe boldogan.
Megmutattad néha legalább,
hogy lelked által enyhült, szépült a világ?
vagy tán kezedtől támadt foltra folt
ott is, ahol eddig minden tiszta volt?
Mi vagy?
vigasznak, írnak szántak,
menedéknek, oszlopnak, szárnynak.
valahol rég… siess… keresd,
Ki van jelölve a helyed. (…)”


