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A pihenés
titka
Júniussal elkezdődött a naptár szerinti nyár.
Hamarosan vége a tanításnak, és elkezdődik a szabadságok ideje. Közeledik az az
idő, amire iskolapadokban és munkahelyeken egyre többször gondolnak nagy reményekkel gyermekek és felnőttek egyaránt.
Sokszor megtörténik azonban, hogy minden
nagy rákészülés ellenére sem sikerül egy-egy
szabadság során igazán megpihenni. Hosszú
utakról néha fáradtabban térnek haza emberek, mint ahogy indultak. Olykor, mielőtt
újra munkába állnának – paradox módon
– a szabadság fáradalmait kell kipihenniük.
Az igazi felüdülés titkát, úgy látszik sok ember nem ismeri.
Jó azonban, hogy mint minden más kérdésünkre, Isten igéjében erre is találunk
választ. A tanításra alkalmas sok ige közül
idézzük fel most Jézusnak egy olyan mondatát, amelyben tanítványait egy nagyon
intenzív szolgálatban eltöltött időszak után
hívja pihenni. Mikor tanítványai visszatérnek Izráel városainak és falvainak bejárása
után nagy evangélizációs körútjukról, Jézus
így szól hozzájuk: „Jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg
egy kissé.” (Mk 6,31.)
Sok hasznos tanulságot vonhatunk le ebből az egyetlen mondatból is a pihenésre
nézve.
Elsőként annak jóleső felismerése lehet
bennünk, hogy Jézus figyelmét ez a szükségletünk sem kerüli el. Jézus tisztában van
azzal, hogy a fáradt embernek testileg is,
lelkileg is szüksége van a pihenésre. Nem

esik az egyoldalúságnak abba a hibájába,
amibe sokszor mi, hogy vagy csak testi lazítástól, vagy csak a lelki dolgokkal való foglalkozástól várjuk felfrissülésünket.
Abban a tényben, hogy Jézus magával
hívja a tanítványokat, a pihenésnek egy
újabb fontos feltételét ismerhetjük fel. Jézus nélkül sok mindent tehet az ember, csak
igazán megpihenni nem tud. Éppen azért,
mert a pihenésnek nem csak testi, hanem
lelki oldala is van. Az ember lelkileg olykor
sokkal megterheltebb, mint testileg.
Hívásával Jézus a személyes kapcsolatuk
elmélyítésére, annak szorosabbá fűzésére
ad lehetőséget tanítványainak. Egymagukban hívja őket. A lelki felüdüléshez ugyanis
őszinte, leplezetlen találkozásra van szüksége az embernek Jézussal.
Jelentőséggel bír a pihenés helyszínének
megválasztása is. Jézus egy olyan lakatlan és
puszta helyre vezeti a tanítványokat, ahol a
lényegről nem tereli el figyelmüket a világ
zaja. Ahol tudnak csendben lenni, és Őrá
figyelni.
Mennyire hatékony a pihenésnek ez a
Jézus által tanított formája? Kiderül a folytatásból: az evangélista elbeszélése szerint
nem volt túl hosszú ez a zavartalan pihenés, mivel hamar rájuk találtak az emberek,
méghozzá nem is kevesen. Gondolhatnánk
ezután, hogy Jézus és a tanítványok szándéka meghiúsult, azaz mégsem pihenhették ki
magukat. De csodálkozva megláthatjuk azt,
milyen hatékony a Jézussal töltött pihenés.
Molnár Sándor lelkipásztor

Bizonyságtétel

„Akkor most
nekem ki maradt?”
Barta István magyarságról, hitről, hűségről
„Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk” – idézi a
régi ének szavait Barta István, mintegy summázva egész eddigi életét. Az Erdélyből érkezett vállalkozó nem kevésszer kapaszkodott
már e mondatba élete 57 esztendeje alatt,
amelyből közel negyedszázad köti Biatorbágyhoz, és ugyanennyi a gyülekezetünkhöz.
Negyedik ciklus óta tagja a presbitériumnak,
és jelenleg is elsősorban a Pénzügyi Bizottság munkájában vesz részt. István nem a bőbeszédűségéről híres, inkább tevékenykedni
szeret, ezermester, szervező, menedzser és
vérbeli nagypapa.
– Jó ideje a legkisebb unokám után egyszerűen
„Papának” hívnak, még a cégnél is…
– Népes család a tiétek, két lány, a vejek, az öt
unoka – és nem mellesleg mindenki együtt is lakik idestova tíz éve. A kívülálló számára úgy tűnik,
békességben.
– Eddig még soha, senki fejében nem fordult
meg, hogy elköltözzön. Egyébként egy házban,
de nem egy lakásban él a három család, csak az
udvar közös. Ennek persze van némi hátránya,
mert több idő kell például megkeresni egy ásót
vagy kapát, ugyanis ha valahova leteszem, a
legritkább esetben találom meg ugyanott. Másrészt könnyebb megszervezni az életünket, ha
valamelyik unokára vigyázni kell, Edit gyorsan át
tud menni hozzájuk, és nem a kicsiket kell fölpakolni és utaztatni.
Az unokáinknak teljesen természetes, hogy
mi így vagyunk egy család, ők nem igazán tudnak különbséget tenni testvér és unokatestvér
között. Mi is ezt láttuk otthon, mert a szüleink is
így éltek, hárman vagyunk testvérek, ránk még
vigyázott a dédnagyanyánk. Amikor a szüleink
összeházasodtak, természetes volt számukra,
hogy befogadták a nagyapám testvérét, aki a
frontról tért haza. Teljesen egyértelmű volt akkor falun, hogy a család legöregebb tagja vigyáz
a házra, és nem volt nyugdíj, de a fiatalok eltartották az öregeket…
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– Mennyire tudtak a lányok függetlenedni tőletek?
– Természetesen mindegyik család önállóan
gazdálkodik, szervezik a maguk életét, és mi is
éljük a miénket, ha hívnak, akkor megyünk, segítünk. Az unokák sorban állnak a nálunk alvásért, a szülinapjukat is alig várják, mert akkor az
az ajándék tőlünk, hogy előtte este már nálunk
aludhatnak, és azt csinálunk aznap, amit ők akarnak.
Sok múlik egyébként a lányok hozzáállásán is,
hála Istennek, ők mindig jól kijöttek egymással. És
a vejeink is elfogadják ezt a helyzetet, Tímea férje
például hívő katolikus, de a gyermekeik (a fiúk
is) reformátusok, hiszen azt mondja, értelmetlen
lenne a református templom tövéből máshova
vinni őket. Egyikük amikor már tudott beszélni,
és a templomba vittük, azt mesélte, hogy „Sándor bácsi beszélgetett ott fenn”, hiszen ő a szomszédból már ismerte a lelkipásztorunkat.
– Erdélyben szintén szoros kapcsolatban voltatok a lelkészcsaláddal?
– Igen, talán Dömötör Jóskáékkal legszorosabb a barátságunk Erdélyből, a gyülekezet az
életünk része volt. Amikor 1986-ban először
jártam a biai református templomban, és úgy jelentkeztem be, hogy nagyon jó barátom a szászrégeni lelkész, Szarka Miklós azt mondta, hogy ő
is ugyanolyan jó barátom lesz. Rajtunk keresztül
jött azután létre a testvérgyülekezeti kapcsolat
Szászrégennel. Ma is a gyülekezettel teljes az életünk, bár azt tervezem, ha ez a ciklus lejár, nem
indulok már a presbiterválasztáson. Jöjjenek a fiatalok, mert szépen gyarapodott a közösségünk,
mikor először megválasztottak még a legifjabbak
közé számítottam, most pedig Kemény Jóskával
mi vagyunk a korelnökök.
– Úgy tudom, Szászrégenben nem éltetek
rossz anyagi körülmények között. Miért jöttetek
át mégis Magyarországra?
– Hogy megmaradjon a magyarságunk. Akkoriban a kommunista hatalom emberei megfigyelték a lelkészbarátainkat, és a kis közösségünkbe
is beférkőztek – később a fedőnevek kiderültek
–, például hiába a pincében próbáltuk a műsorainkat, másnap már a hivatal tudott róla, hogy a
magyar himnuszt is énekeltük. A Szenczi Molnár
Albert összeállítással jártuk a környező templomokat is, Edit nagyon aktívan részt vett ebben,
én csak a zenei aláfestésért feleltem. Azt azonban egyértelműen láttuk, hogy a gyermekeink itt
nem fognak boldogulni, csak ha asszimilálódnak,

amit mi nem szerettünk volna. Az én szüleim még nem
tudtak románul, mindegyikük
templomba járó református
volt, én viszont a szásztancsi református általános iskola
nyolc osztálya után hét évig
román tagozaton tanultam.
A mai napig nehezen boldogulok a magyar helyesírással,
sokat olvasok magyarul, de
csak most kezdek írni a számítógép segítségével, eddig a
cégnél is inkább diktáltam.
– Hivatalosan költöztetek
Magyarországra 1988-ban?
– Igen, június 16-án reggel léptük át a határt Biharkeresztesnél, Noémi 8, Tímea 12 éves volt ekkor,
mi pedig tizennégy éve házasok. Egyetlen bőrönddel szálltunk vonatra Kolozsváron, az elhozható vagyontárgyainkat egy másik vagonba
pakolták. Herceghalomba mentünk, ahol szolgálati lakásban laktak Baráék, Edit testvéréék, és
nekünk adták a félkész házukat, amit aztán én
befejeztem.
– Tudtátok, hogy mihez fogtok kezdeni majd
az új otthonotokban az anyaországban?
– Úgy indultunk útnak, mint Ábrahám, aki elindult, de nem tudta hova fog érkezni. Egy biztos
hátteret hagytunk magunk mögött. Azt se tudtuk, hogy megérkeznek-e a holmijaink. Amikor
éjszaka elindultunk, és utoljára ültem be a saját
autómba Szászrégenben, majd a legjobb barátom, a gyülekezetem vezetője visszament vele,
föltettem a kérdést magamban: akkor most nekem ki maradt? És megértettem: a Jóisten velünk
van. Akkor, ott valami változás következett mélyen a lelkemben.
– Ezek szerint megfordult az életed, vagyis
megtértél?
– Erdélyben nem használják ezt a kifejezést.
Én fiatal koromtól fogva gyakoroltam a vallásomat
– nagyanyám már négy-öt évesen vitt magával a
templomba, akár naponta többször is. Úgy éreztem, hogy mindig is egy irányba haladok, csak
megállok és elgondolkodok. Azóta azonban minden imádságomban benne van a „Legyen meg a
Te akaratod” mondat is, naponta az irodában, a
tárgyalások előtt odafordulok Istenhez. Mert tudom, hogy semmi nem lehet fontosabb, hiszen
„Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?”. Édesapám

mindig azt mondta,
ha Isten segít, akkor
amit te csináltál, azt
meg tudod csinálni még egyszer. Mikor átjöttünk minden
munkát elvállaltam, dolgoztam sírkövesnél, műhelyben,
napszámban. Hamarosan átköltöztünk Biára, majd belefogtunk egy vállalkozásba.
– Sikeres vállalkozó hírében
állsz, ezek szerint Isten valóban megáldotta a munkádat.
Gondolom, a jelenlegi válság
azért nem tesz jót a te cégednek sem.
– Így igaz, volt amikor százötvenen dolgoztunk, most
csak húszan, de egyáltalán nem érzem ettől roszszabbul magam. Nem attól leszek valaki, hogy
hányan szolgálnak ki, most minden munkafolyamatba besegítek, amit meg tudok csinálni, és
én szállítom az árut is. Géplakatos műszerész az
eredeti szakmám, ami kicsit ezermesterré tesz.
Mindez azonban nem működhet másképp, csak
Istennel, ez a hit jelenléte az életemben. Egy
kedves lelkészbarátom fogalmazott úgy egyszer,
hogy nincs olyan biztonságos magaslat, ahonnan
ne lehetne leesni, de ha Isten ott akar látni, akkor
nem esem le, ha mégis, akkor pedig Isten mást
készített számomra. Ezzel a reménységgel élem a
mindennapjaimat, és tudom, hogy Isten hűséges.
Szádváriné Kiss Mária

„Én Istenem! Pótold erőben,
Ami hiányzik még belőlem.
Taníts igédhez igazodni,
bölcsességedben bizakodni.
Nehéz utam néhol egyengesd,
Kenyeret adj – kicsit, de rendest!
Szemem, szájam óvjad a szennytől
szívemet védd meg az eszemtől.”
Szemlér Ferenc:
Könyörgés szelídségért (részlet)
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Iskola

Helyzetjelentés:

Biai Református
Általános Iskola
Miután az iskolaindítás lehetőségét meghatározó utolsó feltételek is teljesültek (közoktatási
és használati megállapodás településünk önkormányzatával, illetve az iskola nyilvántartásba
A fő oktatási területeket felölelő foglalkozásovétele a megyei kormányhivatalban), március kon (hittan, matemetika, ének, körtánc és kéz24-én több tucat érdeklődő szülő jelenlétében műves) Kontra Imre tanító úr – a gyerkőcök eltétájékoztató fórumra került sor a Biai Református rő fizimiskáját és igényeit is jól figyelembe vevő
Egyházközség gyülekezeti házában. Az alkalmat és érdekfeszítő – stílusa önmagában is tartósan
a Nefelejcs gyermekkórus emlékezetes szolgá- lekötötte a leendő nebulók figyelmét.
lata nyitotta.
Nem hiányzott azonban a korszerű technika
Az iskola, majd az első oszsem: a tanító úr szabad ötletet
tály tanítója, Kontra Imre bemufelhasználó, gazdaságos kivi„Kicsi fehér templomotokba
tatkozása után Ábrahám Jenőné
telű interaktív táblája nagyMost minden erők tömörülnek.
– Kati néni – iskolaigazgató készszerű program-alkalmazásaiKicsi fehér templom-padokba
séggel válaszolt a szép számmal
val élménydús és szemléletes
A holtak is mellétek ülnek.
megjelent szülők még nyitott,
tanítási módokba engedett
A nagyapáink, nagyanyáink,
Szemükben biztatás vagy vád:
vagy épp felvetődő kérdéseire
bepillantást – nem csak a lelNe hagyjátok a templomot,
az iskola berendezkedésével,
kesen jelentkező nebulóknak,
A templomot s az iskolát!”
irányvonalával, lehetőségeivel,
hanem nekünk, szülőknek is.
(Reményik Sándor:
mindennapjaival kapcsolatosan.
Segítségével került sor a hittan
Templom és iskola)
A fórumot a március 31-ei
foglalkozást illusztráló báránynagyszerűen levezetett bemukás történet levetítésére, mint
tató oktatás követte már a tervezett helyszínen, ahogy a későbbi matematika foglalkozás játékos
a biai kastélyiskola barátságos, különálló épü- gyakorlataira is a „Tíz kicsi pillangóval”, és a „béletében. A különböző foglalkozások felváltva a kaszámlálással”.
rendelkezésünkre bocsátott két tanteremben
A gyerkőcök felszabadultan vettek részt a
folytak. (A nagy érdeklődés miatt néhányan szomszéd teremben lefolytatott énekes-párbekintről figyelték az eseményeket).
szédes körjátékokban is.
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Gyülekezeti élet
A bemutató oktatáson megjelent szülők beíratták gyermeküket a szeptemberben induló
első osztályba, összesen 18-at. Úgy tudjuk,
hogy a létszámhatár ősz eleji beteléséig (25
fő), még csatlakozhatnak esetleges további
érdeklődők.
Miért döntöttek a Biai Református Iskola
mellett a szülők? Álljon itt néhányuk válasza:
„Sokat számít, hogy milyen erkölcsiséget kap
a gyermek az iskolában. Számunkra nem
is volt kérdés, hogy hova írassuk a gyermekünket. Nekem jó tapasztalataim vannak a
keresztyén iskolákról: az elsőként induló osztályba jártam gimnáziumban és egyetemen
is.” (Barta Tímea)
„A nevelést Isten törvénye szerint tervezik az
új iskolában.” (Czijrák Kati)
„Az a reménységem, ha ugyanaz a lelkület vezeti az iskolát, ami a családunkat, Isten munkája a gyermekünk életében még inkább jelen tud lenni.” (Kolláth Ildikó)
Biztosan még napokig dúdolgatták a „Ki
segít nekem a sövényt befonni, segít nekem az
Imre bácsi” kezdetű játékindító dalocskát, de
az sem lehetetlen, hogy azzal kezdik majd a
nyaralást nagymamáék falusi házikójában, hogy
elmesélik:
„Kecske ment a kiskertbe, a káposztát megette…”, meg hogy „Beültettem kiskertemet a tavasszal”.
A foglalkozásokat egy kedves, fiatal tanító
néni segítette, aki nem más, mint a tanító úr felesége, Kontra Imréné Réka: ő áll majd az ősszel
induló első osztály napköziseinek élén.
A kézműves foglalkozáson a gyermekek a hurkapálcikára ügyesen rögzített papírbáránnyal készültek el rövid idő alatt.
Erre már csak korona volt a résztvevőknek kijáró jutalomkosár mézeskalács-bárányka, meg az
őszi kezdésre emlékeztető suli-zászlócska.
A „kóstoló” végén szülők és gyermekek elégedetten távoztak, utóbbiak csak azt az egyet sajnálták, hogy még nem rögtön, másnap kezdődik
a suli.
Azóta az intézmény részletesen megfogalmazott, szakértő által jóváhagyott, s a gyülekezet presbitériuma által elfogadott pedagógiai
programja is elkészült, és a gyülekezet honlapján
(www.biairef.com) is rövidesen elérhető lesz.
Nagy Péter

„Ő épít nekem házat,
és megerősítem trónját mindörökké…”
1 Krónika 17,1

A templom
belső felújítása
Miután templomunk külseje megszépült, terveinkhez híven, a pünkösdi ünnep után megkezdődött a templom belső felújítása. A presbitérium határozatai szerint elvégeztetjük a belső
festést, valamint az alsóbb, lábazati részen a vakolat cseréjét. Utóbbira azért van szükség, mert
a templom nincs szigetelve, így egy speciális, lélegző vakolatot kell használni, mint tettük azt a
külső lábazat esetében is. Ez jelentősen növeli a
jelenleg elvégzett munkálatok élettartamát, így
tovább örülhetünk a szép és új épületünknek!
Majd megkezdődik egy időigényes munkafázis,
az állványozás. A templomunk belső kialakítása
és a nagy belmagasság miatt egy egyedi faállványozást kell készíteni, ráadásul a két karzat közötti részt egyben kell felállványozni, ami egy jelentős kiadást ró ránk. Ezután a mennyezet kap
egy hálót, ami glettelve lesz, ennek az a feladata, hogy megakadályozza a hajszálrepedések kialakulását. Ha mindezek megvannak, a szakembereknek már csak ki kell festeni a templomot.
Természetesen a munkálatok azzal kezdődtek,
hogy gondosan be lettek csomagolva a padok, a
Mózes szék és még gondosabban az orgonánk,
amely igen érzékeny a porra. Az Úr asztalát egy
fa kerettel igyekszünk védeni az esetleges sérülésektől. A munka még csak egy hete folyik, eddig a tervezett ütemben, amit reméljük, tudunk
is tartani. A munkálatok tervezett ideje 6-8 hét.
Szívem szerint itt be is fejezném az írást,
azonban szükséges még tájékozatni a gyülekezetet, hogy mennyibe kerülnek a munkálatok, és
milyen forrásból gondolta fedezni ezt a presbitérium? A belső felújítás tervezett költsége 5,2 millió forint, reményeink szerint a munka folyamán
nem ütközünk váratlan, kellemetlen meglepetésbe, így nem lesz szükség pótmunkákra, tehát a
tervezett összeg tovább nem növekszik. Az 5,2
millió forintból hamarosan rendelkezésünkre fog
állni 3 millió forint, amelyet egy tavaly benyújtott
állami pályázaton nyertünk el. Ezzel kapcsolat-
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ban azt az örömöt is szeretném megosztani a testvérekkel, hogy eredetileg
ezt a 3 millió forintot a munkálatok befejeztével kaptuk volna meg, azonban egy bennünket igen kedvezően érintő törvényi változás
miatt az összeget nem utólag, hanem előre, néhány napon belül megkapjuk. A fennmaradó 2,2
millió forintot nekünk, gyülekezeti tagoknak kell
összegyűjtenünk, méghozzá gyorsan, mivel a felújítást követően a kivitelezőt ki kell fizetnünk!
Ezen kívül, a tavalyi munkálatok elvégzéséhez
a gyülekezet, 1,5 millió forint kölcsön felvételére kényszerült, amelynek a kifizetése az év során
szintén esedékes. Így összesen 3,7 millió forint
szükséges ahhoz, hogy a munkálatok elkészüljenek, és minden kifizetést teljesíteni tudjunk.
A biai gyülekezet adakozókedve példaértékű, sorolhatnám a példákat a gyülekezet
több, mint 300 éves múltjából, csak ha az elmúlt 15-20 évre tekintek vissza, akkor is érdemes megemlíteni a templom korábbi felújítását,
a gyülekezeti ház és lelkészlakás építését, ahol
olyan adakozó összefogásnak lehettünk tanúi,
hogy a fedezetnek szánt régi parókiát már-már
majdnem eladtuk, de a gyülekezet áldozatkész
adakozása révén erre a mai napig nem került
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sor. Aztán a templom tavalyi felújítási munkálatainál tapasztalt segítőkészség is hálára indít. Az
Északpesti Református Egyházmegye közgyűlésén a gyülekezet lelkipásztorával örömmel és
hálával telt szívvel hallgattuk a hírt, miszerint az
egy főre jutó adakozási összeg, az egyházmegye
53 gyülekezetét figyelembe véve nálunk, Bián a
legmagasabb.
Elsősorban Isten felé tartozunk ezért is hálával, de szeretném megköszönni mindenkinek,
aki a lehetőségeihez mérten támogatta és támogatja a gyülekezetünk külső épülését!
Mindezek miatt a presbitérium úgy határozott, hogy méltón adjunk hálát Istennek és egy
külön alkalom keretében ünnepeljünk 2012.
szeptember 9-én. Meghívtuk főtiszteletű Szabó
István püspök urat, valamint nagytiszteletű Sipos Bulcsú Kadosa esperes urat is, valamint tervezünk még sok vendéget hívni, akik valamilyen
formában részt vettek, segítettek ezekben a
munkálatokban, és leginkább a gyülekezet tagságát várjuk, hogy együtt, testvéri közösségben
örvendezzünk Istenünk felénk gazdagon áradó
kegyelmében, hogy nem csak lelkileg épül a biai
gyülekezet, hanem anyagiakban is!
Mohácsy István gondnok

Jézussal maradni
Konﬁrmáció a gyülekezetünkben
„Jézus hív, bár zúg, morajlik életünknek vad
tengere” – hangzott a dicséret pünkösd előtti
vasárnap a templomunkban, amely virágokkal díszítve fogadta a konﬁrmációi istentiszteletre érkezett híveket.

A két tanévig tartó felkészülési időszak után tizennégy fiatal állt az úrasztala körül, hogy bizonyságot tegyen ismeretéről és hitéről. Molnár
Sándor lelkipásztor Máté evangéliuma negyedik része alapján hirdette Isten igéjét, a tanítványok elhívásának történetén keresztül szólt
a gyülekezethez. Hangsúlyozta, hogy a konfirmáció célja nem más, mint ami az Evangélium szerint történt a tanítványokkal: egy nap,
amikor végezték a munkájukat, Jézus odament
hozzájuk, és hívta őket, hogy kövessék. Azok az
emberek pedig életük legdöntőbb lépését tették meg, odahagyták mindenüket, és elindultak
Jézussal. Ez volt a tanítványok konfirmációja, a
hitük megerősítése. Mindez azonban nem előzmény nélkül lépett az életükbe, hiszen már találkoztak a Mesterrel, megérintette őket Jézus
Krisztus szeretete. „Az érintések azonban nem
elegendők a célba éréshez – figyelmeztetett az
igehirdető –, mert nem elég találkozni Jézussal,
vele is kell maradni, mellette kell lenni.” Mint
mondta, a hívásban lehetőséget kínál erre, de
csak a megerősödött hit tud igennel válaszolni.
A hitünk megerősödése pedig egész életünkön
át tart, tehát mindannyiunknak szükségünk van
a konfirmációra.

A Krisztus testének tagja lenni
öröm, ezt üzente a gyülekezet Sola
Gratia kórusának éneke is, akik elsőként köszöntötték a konfirmálókat. A kérdések
és válaszok elhangzását követően Mohácsy István, a gyülekezet gondnoka a presbitérium nevében elfogadta a hibátlan válaszokat, és Pál
szavaival kérte Isten gazdag áldását életükre,
hitük növekedésére: „Hű az Isten, aki elhívott
titeket az Ő ﬁával, a mi Urunkkal való közösségre”. A hagyományokhoz híven az ifjúsági csoport képviselője hívta a gyülekezetbe, a fiatalok
közösségébe a konfirmáltakat, és az ifisek kis
ajándékkal is kedveskedtek nekik.
A tizennégy hetedik-nyolcadik osztályos diák
többsége már jár is az ifjúsági alkalmakra. Közülük vannak, akik jóval előbb döntöttek, válaszoltak Krisztus hívására. Dózsa Bercel például
már egy éve igent mondott Jézus követésére.
„Engem Isten korábban elhívott magához. Úgy
gondolom, hogy a konﬁrmáció egy jelképes, de
korántsem jelentéktelen esemény az életemben.
Ráadásul nekem most volt a keresztelőm is, amitől még különlegesebb és komolyabb ez az alkalom számomra. Noha egész kicsi korom óta
járok a családommal templomba, ez mégis azt
jelenti nekem, hogy mostantól teljesen Istené vagyok. »Légy hű mindhalálig, és neked adom az
élet koronáját« – kaptam áldó igémnek. Ennek is
nagyon örültem, ez volt például Sándor bácsi és
két iﬁs társam konﬁrmációi igéje is.”
A reformáció korától működő gyülekezetünknek mindig voltak hitvalló fiataljai, hála
érte, hogy ifjúsági csoportjaink ma is egyre növekednek.
Szádváriné Kiss Mária
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Börtön
és szabadság
Írok.
Miért is?
Mert a minap olyan alkalmon vettem részt, ahol valóságosan lehetett tapasztalni azt az Erőt, amely ezt a világot
teremtette, tartja, hordozza, …s aztán termi, termi példátlan gyümölcseit.
Azt a csodát, amely úgy hangzik: Isten szeretete teremt
és újjáteremt.
Biatorbágyon járt a börtönmisszió egyik munkatársa,
és… hozott magával egy olyan huncutul őszinte, zsiványarcú, ám Krisztusban megtért volt börtönlakót,
akinek a puszta nézése is utcát söpört – DE már jézusi
értelemben!
Wow! Wow!
Nevezzük őt Lacinak!
Nos, ez a Laci tartott egy olyan pimaszul hiteles bizonyságtételt, amilyet az ember általában csak 20 évente
hallhat!
Miért volt pimasz?
Mert nem volt tekintettel semmire és senkire.
Élet-ragadó belső kényszer szülte, lendítette a beszédét!
És nem csak jött a beszéd, de áradt, zúdult és hozzá
a szelíd, eufórikus mosoly, amire csak egy gyerek képes.
Ezért pimasz és ezért őszinte.
Veszélyes bűnözőként került be a börtönbe jó tíz évvel
ezelőtt.
Akkor iszonyú bosszúság feszítette, mivel épp nem azért
zárták be, amit elkövetett. („Ha a többi „száz” tuti miatt
csukták volna be, azt inkább elviselte volna!)
Csapdosott, és indulatok, feszültség volt a tagjaiban.
Még a sétára is csak lánccal és súlyokkal mehetett.
Aki csak árthatott neki, vagy komolyabb akadályt jelentett, rákerült azonnal a bosszúlistára – bírók, börtönőrök.
Idebent is komoly neve, tekintélye volt.
Még, hogy ő takarítson? Azt már nem!
Válaszként húsz nap fogdát kapott, ami a létező legborzasztóbb dolog a teljes ingerszegénység és a magány
miatt, ám az igazi, szabad élete pont ekkor kezdődött.
A börtön ugyanis egy dolgot – még a fogdában is – megengedett: a missziót.
Az egyik félhomályos délután benyújtottak neki egy Bibliát.
Röhögni lehetett volna ezen és román mintára wc papírnak használni, Laci azonban mohón táplálkozni kezdett
vele – lelkileg.
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(Lehet, ha Zweig hőse lett volna és a börtönben sakk
könyveket talál csak, valószínű, nála is sejtig hatolt volna
és menthetetlenül legyőzi az összes világklasszis sakknagymestert!)
Csakhogy ez a könyv a könyvek könyve volt!!
Olvasta, olvasta, szívta a lelke magába teljes szívből. Magával vitte a mosdóba is, és ott életében először letérdelt
és imádkozott.
Eddig mindig csak tagadott és tagadott, ám most először
lelkében felkiáltott: „igenis bűnös vagyok!”
A szabadítás valósága őt sem kerülte el; mérhetetlen
könnyűnek és szabadnak érezte magát. Mintha lebegett
volna bűnterhe és saját súlyának menetessége miatt.
És örült, nagyon örült.
Mert tudta: mindez nem egy érzés, hanem bizonyosság!
– Krisztus szabadítása!
Valóban szabad volt.
Most lett igazán szabad!
Persze a börtönőrök és mindenki hülyének nézte őt.
Felfoghatatlannak és megmagyarázhatatlannak tartották
az esetét, pláne azután, hogy látták a rendszeres igeolvasásait, és a szinte kígyózó embersorokat, amint speciális engedéllyel kapott asztalánál gyakorta várakoztak
lelki, isteni táplálék szerzésének vágyával.
És takarított is, mintha mi sem lett volna természetesebb.
Döbbenet.
Laci jó tíz hónappal hamarébb szabadult, mint ahogy
elő volt írva.
Ma kint van, mosolyog és mesél!
Mi másról, mint az örömről és boldogságról, és arról a
Jézusról, akitől ez az egész származik, aki ezt a világot
teremtette, tartja, hordozza, és meg is menti! (Ézs.46:4)
És mi történt azóta?
Mosolyogva válaszolja, hogy már a fiai is meg vannak
„fertőzve”. Meséli, hogy miután ellopták az egyik autójukat, az édesapát ezzel a gondolattal hívták fel: „Vajon
Isten mit akar ezzel kifejezni?”
Régi cimborák? haverok?
Persze, hogy nem szűntek meg létezni.
Laci meghallgatja őket, mosolyog, de már azzal a zavartan illedelmes mosollyal, ahogyan a külföldiek néznek
ránk, amikor mi nagyon is tagoltan hozzájuk szólunk.

Dzsízösz Krájszt iz Loód!
Jézus Krisztus Úr!
Kórusban énekelni csodálatos dolog, egyházi
kórusban énekelni még inkább (magam nem
is énekeltem máshol), hiszen ott Isten próbáról próbára jelen van. Az evangélium egyenegyenként átjárja szíveinket. Nincs ez másképp
a gyülekezetünkben sem, hiszen az ének itt is
összeköt, megerősít minket tagokat, csiszolja
hitünket, közösséggé kovácsol. A szép hangzás, a harmónia érdekében a szólamok egymásra utaltak, éppúgy, mint az egyház tagjai.
A dallamok megnyitják a szíveket a szeretetre
Isten és egymás iránt. Mindez jellemző a Sola
Gratia Kórusra is.
Gyülekezetünk kórusa hetekkel ezelőtt érkezett meg Amerikából, de mintha tegnap gyakorolgattuk volna a sajátos fonetikával leírt
angol nyelvű énekszövegeket. Olyan izgatottan készülődtünk fél évig, és olyan gyorsan
elröppent az az egy hét St. Louisban!
Április 16-án mindenre felkészülten indultunk
útnak. Összesen negyvenen utaztunk, harminchárom kórustaggal, odafelé a repülőjegy vásárlás
bonyodalmai (és a Malév csődje) miatt két csoportban. A frissebbek már hajnali háromkor útra

keltek. Háztól házig egy ilyen utazásra 20–24 órát
kell számolni, hiszen az is előfordulhat, hogy egyegy átszállásnál 5-6 órát várni kell. Még így is hátborzongató belegondolni, hogy hány órát töltünk
a levegőben! Sokan először pillanthattak be a repülőterek különös világába. Nem mindig könnyű
természetesként kezelni a körülöttünk ezerszámra
hömpölygő, különböző bőrszínű embertársainkat,
otthonosan mozogni például a biztonsági motozás alatt, vagy amikor a szemünk láttára szemétbe dobják a kézipoggyászban felejtett, ajándékba
szánt finomságainkat. Rengeteget nevettünk az
egész utazás során. Köszönjük Istennek hogy a kilencévest és a hetvenkét évest egyaránt átsegítette
az utazás minden nehézségén.
Amerikába egyébként „haza” érkeztünk, hiszen karnagyunk, Fűtőné Sipos Tünde 18 évvel
ezelőtt férje, Robi révén lelt otthonra Amerika
közép-nyugati 2 millió lakosú nagyvárosában.
Mindketten itt tanultak a teológián, ahol annak
idején Tünde alapította „nemzetközi” kórusát.
Ugyanakkor nagy felelősség volt rajtunk, hiszen a magyar embert, a magyar kereszténységet, a gyülekezetünket képviseltük, és zeneileg
is színvonalasat kellett nyújtanunk.

Ui: Én beszéltem személyesen Lacival. Én láttam a szemét egészen közelről, pár centiről – mivel nagyon közel
hajolt.
Kezet is foghattam vele és érezhettem puha, meleg,
egésztenyeres, középerős szorítását.
Hiszem: a hite „ragadós” volt.
ifj. Menyhárt András
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Tündéék barátai profi szervezéssel
és nagy szeretettel kalauzoltak bennünket a hatalmas városban. Látnivalókban pedig nem volt hiány! A gyülekezet
három kisbusza (és a gyülekezeti tagok, mint
sofőrök) reggeltől estig járta velünk a várost.
Napközben a forgalom kisebb, mint Budapesten és udvarias, előzékeny a közlekedés. Láthattuk a város büszkeségeit, az 1926-ban épült
Bazilikát, a város jelképét, az Ívet, mely kelet és
nyugat összekapcsolódását jelképezi, és kilátóként működik. A múzeumokban ismerkedtünk
Amerika történelmével, a bevándorlók és az indiánok történeteivel, képzőművészetével. (Nagyon büszkék rá, hogy vannak híres Európából
származó festményeik.) Jártunk állatkertben,
állatfarmon, de a környék maga egyébként is
csodálatosan gondozott parkként ölelte körül a
kerítés nélküli, takaros, téglaburkolású házakat.
A miénkhez hasonló éghajlatú városban akkortájt egy hónappal előrébb járt a tavasz, úgyhogy különösen szép, zsenge zöld pihe-puha
pázsit gyönyörködtetett minket. Ellátogattunk
Fűtó Róbert testvérünk gyermekkorának helyszínére is.
Jártunk St. Louis keresztény iskolájában, ahol
a reggeli áhitaton énekeltük el először (Amerika földjén) a Népdalrapszódiát, amit erre az
útra ideiglenesen tettünk a repertoárunkba,
hogy a magyar népi kultúránkból ízelítőt adjunk. Ezer diák hallgatta! Ez az iskola volt Ákos
gyermekünk második otthona egy tanéven át.
Idegenvezetéssel járhattuk körbe az iskolát, és
mondhatom, elámultunk. Hihetetlen gazdagságot tapasztaltunk: sportpályák (amerikai futballpályával) lelátóval, tanuszoda, színház és
zeneterem, sportcsarnok, könyvtár (már nem
elsősorban hagyományos könyvekkel), jól felszerelt laborok… Reméljük, itt semmi akadálya
nem marad a hitbéli elmélyülésnek!
A velünk utazó pedagógusaink habzsolhatták
a keresztény iskolák élményeit, mert több gyülekezetben járva azt tapasztalhattuk meg, hogy
majdnem mindegyikhez tartozik iskola. Székely
Kati több órás látogatást is tehetett vendéglátó
gyülekezetünk általános iskolájában.
Egyik nap páran külön kérésre eljutottunk
egy Family Store nevű boltba. Régi kívánságom
teljesült ezzel. Itt ugyanis minden tárgy keresztény ihletésű, mindennapjaink használati tárgyai
és dísztárgyak, textil, fém, fa, üveg, műanyag,
papír alapanyagokból, igékkel, keresztény üze-
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netekkel ellátva. Milyen kedves egy újszülöttet
ilyen hímzett takaróval ajándékozni! Hihetetlen
a választék, bár itt is kaphatók giccses tárgyak,
vagy például a mi szemünknek különösen szokatlan fekete bőrű angyalok. Nem tudtuk megszámolni hányféle Biblia kapható. Szívesen hoztam volna (magyar nyelvűt) a különböző színű
bőrkötésű virágmintásakból párat, melyet egy
gyermek bizonyára szívesebben forgat.
No, ennyi látnivaló mellett – kérdezheti az olvasó – nem is ettünk, nem is ittunk, nem is aludtunk, csak mentünk, mentünk folyamatosan?
Nos, de igen. Tipikus amerikai és kedvünkért
főzött „magyar” ételeket, mint például a tejszínes zöldséges halászlé. Legtöbbször a gyülekezet hatalmas étkezőjében közös vendéglátásban
volt részünk. Én be is kéredzkedtem a konyhába,
kíváncsi voltam, hol tudják elmosogatni azokat
az óriási tálakat, amelyekben felszolgálták a vacsorát. Igen, a konyha berendezése és mérete
gigantikus volt, mint annyi minden Amerikában.
Annyi bizonyos, hogy rengeteg cukros ételt fogyasztanak, sokszor főétkezéshez is kalácsszerű
pogácsákat csipegetnek. Készételeket és desz-

szertet a boltokban hatalmas kínálatból választhatnak. A kész sütemények legtöbbje cukormázzal is le van öntve. Kedves asszonytestvérek, én
elgondolkodtam, mennyi idő alatt szoknánk át
a főzés helyett a konzervipar készételeire ilyen
kínálat mellett! (Bizony, a kísértés nagy volna,
nehéz lenne az egyensúlyt megtartani. Élvezzük
a friss alapanyagok vásárlását! Amíg lehet, ellent
kell állnunk tudatos vásárlóként!)
Meghívóink, a Presbiterian Central Curch
tagjai fogadtak minket hajlékaikba, nyújtva nekünk a kényelmes pihenést, bőséges reggeliket.
Amerikában a jéggel dúsított (1:3) üdítő a megszokott szomjoltó, és megbeszélni sem könnyű,
hogy jég nélkül szeretnénk az italt fogyasztani.
Amerikai barátaink a külső hűtést is kedvelik,
mindenhol légkondicionálással hűsítik a levegőt.
Szóval át-át suhant a fejünkben, hogy elmegy a
hangunk, és mi lesz a koncertekkel. Schlotter
Erzsi nénin kívül (aki már a repülőn megfázott)
más nem lett beteg, így hálával számolhatok be
arról, hogy a koncertjeink mind nagyon jól sikerültek. Zongorán Várnagy Andrea kísért minket,
mint itthon már oly sokszor közösen élhettük

végig a fellépések minden izgalmát.
A szintén gigantikus méretű templomokat remekül tudták hangosítani, és
a háttérben a mennyezetből kiengedhető óriás
kivetítőn kiváló minőségben peregtek le Magyarország és gyülekezetünk képei, valamint a
magyarról angolra fordított dalszövegek. Három
egész estés koncertünk volt amerikai tartózkodásunk alatt három különböző templomban,
majd a vasárnapi három egymást követő Istentiszteleten szolgálhattunk énekléssel.
Boldog vagyok, hogy családommal együtt
részt vehettem ezen az utazáson. Nem turistaúton voltunk, hanem rokonlátogatáson: testvéreinknél jártunk, akik szeretettel emlékeznek az
itt töltött napokra és vágynak visszatérni hozzánk.
Koncertjeinken a mosolygó arcok mindig bátorítottak bennünket, a természetességgel megélt kereszténységük erősíthet minket is. Tudom,
az amerikai kereszténységet nem üldözték a
történelem folyamán, és ezért is lehet olyan magabiztos a mosolyuk. Ma azonban már Magyarországon is vallásszabadság van. Vajon, nem
kellene-e végre lelkesen vállalni hitünket, vallást
tenni Jézus Krisztus szeretetéről, és mosolyogva
hirdetni, hogy Jézus Krisztus Úr!?
Bartha Zsuzsa
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Bizonyságtétel

Kitekintő

Imádkozzunk értük!

Velem vándorol
utamon Jézus
Nemrég búcsúztattuk, s máris itthon köszönthetjük Bartha Ákost, aki a 011/1-es tanévet
az Amerikai Egyesült Államokban, a Westminster Christian Academy (Westminster Keresztyén
Akadémia)-n töltötte. A Bartha család 16 éves
gyermeke, a hat közül a negyedik, gyakorlatilag
a gyülekezetben nőtt fel, így aztán kérésemre
frissiben be is számol nagyobb családjának az
eltelt esztendejéről.
Keresztyén iskolába jártam St. Louisban is, csak
úgy, mint előzőleg itthon a Baár-Madasba, de
óriási különbséget tapasztaltam. Tavaly ekkortájt sok-sok morgolódással, elégedetlenkedéssel
a szívemben jó menekülési útvonalat láttam az
amerikai utazásban. Úgy éreztem, hogy kiszáradt
a lelkem, és ennél rosszabb már úgysem lehet,
nosza, vágjunk bele az ismeretlenbe.
Azután amit az Egyesült Államokban tapasztaltam, az teljesen felülmúlta az elvárásaimat. Megélhettem, hogy mennyire különbözhet egy keresztyén közösség a többitől, és azt is megláthattam,
hogy mitől lehetséges ez. Az iskolában a diákok
óriási szerepet játszanak az intézmény példamutató működésében, alapvetően ők határozzák meg
a lelkiségét. Ez nemcsak szabadságot, hanem felelősséget is ró rájuk, hiszen tényleges beleszólásuk
van például az oktatásba, a tanáraik és közöttük
lévő kapcsolatba, és az is rajtuk múlik, hogy a hit
mennyire munkálkodik az iskola életében. Természetesen a kulturális különbségek miatt sok minden nem hasonlítható össze a hazai iskolákkal.
Nekem azonban lélekemelő volt érezni azt az erős
közösségi szellemet, amelyben a diákok egymást
támogatják például a számukra oly fontos sporteseményeken, vagy újdonságként hatott rám a
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Mexikó

már-már gyermekinek nevezhető lelkesedés, amivel részt vesznek az iskolai programokon, színjátékokban, musicalekben. Ezek nekem is idegennek
tűntek az elején, és nem értettem az egész mögött
a lényeget, de ahogy múlt az idő, rájöttem, hogy
ez is a szeretet egyik megmutatkozási formája. Annak az érdeklődésnek és törődésnek felebarátaink
iránt való megnyilvánulása, amelyről Jézus a Máté
22:39-ben így szól: „A második (nagy parancsolat)
pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat mint
magadat.” Meglepett az az önfegyelem és „szokás” is, hogy a gyerekek nem puskáznak és nem
lesnek dolgozatíráskor. És jóval negatívabban ítélik
meg az alkoholfogyasztást és a dohányzást, mint
nálunk. A tanárok nemcsak a tudás terén pásztorolják a diákokat, hanem ugyanúgy jelen vannak a
diákok lelki életében is. Őszintén beszélnek a saját
problémáikról, és arra ösztönzik a diákokat, hogy
bátran forduljanak hozzájuk gondjaikkal. A tanár
minden reggel megkérdezi, hogy kiért imádkozhat, kinek van bármilyen olyan gondja, baja, öröme, amiért ő is imádkozhatna. A heti istentiszteleten a dicsőítést a diákokból álló kis csapat vezeti
énekléssel.
Az iskolában tehát nagyon jól éreztem magamat, és igazi, értékes barátságokat tudtam kötni,
de természetesen nem volt mindig minden pillanata az ottlétemnek felhőtlen, vidám és gondtalan.
Sokat küzdöttem, az elején a beilleszkedés nagyon
sok energiámat felemésztette, és az amerikai gondolkodásmód megértése is nehezemre esett.
Mindezekkel együtt azt gondolom, nagyon sokat erősödtem a hitemben ebben az egy évben.
Rengeteget tanultam az életről, Istenről, az emberi kapcsolatokról, és célunkról ebben a világban.
Remélem, hogy ezt a sok áldást, amit kaptam,
tovább is tudom adni itthon, például a Baár-Madasban, mert hiszem, hogy nemcsak Amerikában,
hanem Magyarországon is „velem vándorol utamon Jézus.”

Az országban egyre inkább üldözik az evangéliumi keresztyéneket.
Sok névlegesen katolikus mexikói ősi istenségeket tisztel, és a bűn kötelékében él. Jó lenne, ha látnák az emberek, hogy Isten képes megtörni az egész kultúrát áthatató babonaságokat. Fontos imádkozni
Mexikóvárosért, ahol több, mint 7 millió ember él borzasztó lakáskörülmények között, és elkeserítő anyagi helyzetben. Kevés keresztyén
kész szolgálatot vállalni az ilyen nagy szükségben lévők között.

Haiti

Haiti az északi félteke legszegényebb országa, ahol a népességnövekedés, a bűnözés, a szegénység problémáit az általános fejletlenség miatt eddig senki sem vette kézbe. Az evangéliumi keresztyének egyre erőteljesebben lépnek fel a spiritiszta vallással szemben.
A katolikusok mintegy 75%-a részt vesz a vudu gyakorlásában. Sok
gondot okoz az is, hogy a lelki vezetők igen csekély képzésben részesülnek, sokan közülük alig tudnak olvasni.

Szingapúr

Szingapúr muzulmán és hindu lakossága között alig-alig folyik evangelizációs munka. Imádkozzunk, hogy a keresztyének érthető módon tudják hirdetni az evangéliumot. Az országban élő értelmiséghez tartozók közül sokan elfogadták Krisztust, és a megtérésük óta
nagy hatást gyakorolnak a társadalomra is. Szingapúr egyike azoknak
az országoknak, ahonnan világviszonylatban a legtöbb misszionáriust
küldik ki a gyülekezetek.
(Forrás: Operation World imanaptára, www.operationworld.org)

Hitoktatói elismerés
Molnár Sándornét az Önkormányzat Török Henrik pedagógus díjjal tüntette ki.
Lelkészünk felesége, Molnár Sándorné (sz. Tóth Anna Ilona) 1952-ben Vésztőn született.
Miután családja a kuláküldözések következtében földönfutóvá vált, új életlehetőséget keresve Szigethalomra költözött. Ami a gyermekek közötti lelki szolgálatát 1974-ben kezdte el, amikor lakhelyének
református lelkipásztora felkérte a gyülekezeti gyermekcsoport vezetésére. Mivel ebben az időszakban
nem folyt hitoktató képzés a református egyházban, a szolgálatához szükséges ismereteket külföldi miszszionáriusok által „illegálisan” tartott tanfolyamok keretében szerezte meg. Ettől fogva folyamatosan
részt vesz a gyülekezeti gyermek-istentiszteletek tartásában, gyermekprogramok, táborok szervezésében és le- A Fészek Fogyatékosok Nappali Ellátója és
bonyolításában. Lelkészfeleségként az 1980-as években Kerámia műhely (Biatorbágy, Táncsics Mipedagógiai pályán nem tanulhatott tovább. Biatorbágy- hály u. 9.) szeretettel fogad olyan 16. életra költözésük után 1991-től megbízott hitoktatóként az évüket betöltött sérülteket, akik nem járóvodai és iskolai hittanoktatásba is bekapcsolódott, ahol nak iskolába. Érdeklődni a műhelyben vagy
főként a fiatalabb korosztállyal foglalkozik mai is. Ani né- kemence@biatv.hu e-mail címen lehet.
ninek életére és szolgálatára áldást kívánva gratulálunk.
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Könyvről könyvre

Tudod-e, ki volt Isaac Newton*?

Kiadványajánló

Newtont még ma is úgy emlegetik,
ban az időben. 84 éves volt, amikor
hogy ő volt „minden idők egyik legmeghalt, gazdagon és csodálattal,
nagyobb tudósa”. Miért is? Főként
tekintéllyel övezve.
azért, mert több tudományágban is
Newtonnak volt egy kivételes
halhatatlan alkotásai vannak: mateszokása, amelyet sohasem szégyellt,
matikában, fizikában, csillagászatmég akkor sem, amikor gazdag és
ban, filozófiában, de ezeken kívül is
híres lett: mindennap imádkozott és
rengeteg minden érdekelte. Ő hatáidőt szánt Istenre. Mindenek felett a
rozta meg, mi az erő, tőle származik
legnagyobb értéknek a Bibliát tara gravitációs elmélet, a tömegvonzás
totta, a Szentírás volt a legnagyobb
leírása. Erről te is sokat fogsz hallani
kincse. Természettudósként csodáfelső tagozatban, fizikaórán. Emellattal adózott Isten teremtő hatallett korának legnagyobb matemati- Isaac Newton
mának és mindentudásának.
Az egyik róla szóló történet szekusa is volt. Új számítási módszert
dolgozott ki, amivel a matematika egész arculatát rint gyakran vitázott egy hitetlen barátjával, szerette
volna meggyőzni őt Isten létezéséről. Egyszer készíátformálta.
1643 januárjában született Angliában, egy kis tett egy bonyolult, mozgatható modellt, a Naprendfaluban. Édesapja jómódú ember volt, de sajnos szer kicsinyített mását, melyben egy kar segítségéNewton születése előtt néhány hónappal meghalt. vel lehetett mozgatni a bolygókat a Nap körül.
– Te készítetted ezt a csodálatos alkotást? – kérMivel okos és ügyes fiú volt, édesanyja már 12 éves
dezte tőle a barátja elragadtakorában rábízta a gazdaság iráSzülőháza
tással.
nyítását. Olvasni is nagyon sze– Nem, nem én készítetretett, ami bizony olykor a muntem. Éppen kimentem a szobáka rovására ment. Ez idő tájt
ból néhány percre, amikor nagy
került a közeli gimnáziumba.
Milyen diák volt Newton?
durranásokat, csattanásokat halIskolatársai így emlékeztek viszlottam, és amikor visszatértem,
sza rá: csodálatosan bonyolult
már itt volt ez a szerkezet. Mivel
szélmalom maketteket csinált,
senki sem járt itt közben, csak
otthon barkácsolt vízzel műarra tudok gondolni, hogy magáködő órákat, készített robbanó papírsárkányokat, tól keletkezhetett. – válaszolta Newton nyugodtan.
– Na ne viccelj! Hogyan keletkezhetett volna
apró búzaőrlő gépeket, amelyekbe egereket fogott. Némelyik visszaemlékezés valóban döbbe- magától?! Magától nem jöhet létre egy ilyen bonetes: például elég volt ránéznie az árnyékra és nyolult szerkezet! – kiáltotta barátja elképedve.
– Hát éppen ez az! – vágta rá Newton diapontosan megmondta, hány óra van. Még serdülő korában kiszámította a várható napfogyatkozá- dalmasan. – Azt állítod, hogy ez a szerkezet nem
jöhetett létre magától, valaki el kellett, hogy késok idejét.
A gimnáziumi évek után
szítse – és természetesen igazad
Cambridge-be került, a kor Az általa alkotott tükrös távcső rajza van. Én készítettem. De be kell
leghíresebb egyetemére, ahol
látnod, hogy a valóságos Napkedvére folytathatta kutatásait.
rendszer, amely ezerszer boEgész életében ez volt jellemző
nyolultabb ennél az egyszerű kis
rá: szüntelenül kísérletezett, kumakettnél, szintén nem jöhetett
tatott, tanított. Hatalmas tudása
létre magától. Azt is el kellett kémiatt hamarosan az egyetem
szítenie Valakinek.
professzorává választották, majd
(Paul Strathern életrajzi
a királynő lovaggá ütötte, ami
írása nyomán)
*Ejtsd: Ájszek Nyútn
nagyon nagy kitüntetés volt ab-

gyülekezetünk iratterjesztéséből
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Íme három plusz egy könyv a nyárra, valakinek a
tengerpartra, valakinek a monoton munkahelyre
buszozáshoz, valakinek otthon a fa alá, esetleg
egy táborba vonatozáshoz, valakinek a kint tomboló hőség ellen besötétített belső kis szobába…
Regény- és ﬁlmkedvelőknek:
Immanuel:
Valóban bátrak – Randy Alcorn
A Merj szeretni! magyarországi kiadójának legújabb könyve:
Valóban bátrak. Alex és Stephen Kendrick világhírű filmek
alkotói és hatalmas olvasótáborral rendelkező könyvek
szerzői is. Magyarországon
eddig főleg a Tűzálló (Fireproof) és Merj szeretni! (The Love Dare) című könyveik és több filmjük
alapján ismerték meg nagyon sokan a nevüket és
műveiket. Legújabb alkotásuk, ami Courageous
címmel filmként és regényként is óriási siker a világ
angolul értő részein, most magyarul Valóban bátrak címmel jelenik meg. A film feliratos változatát
A bátorság emberei címmel már itthon is sokan
látták, és ennek nyomán a könyves változatát is
sokan várják. Az Immanuel S(z)ószóró kiadásában
egy fergeteges történetet vehet kézbe az érdeklődő, aki a szülői (különösen az apai) felelősség terén kap olyan inspirációt, ami gyermekei felé – és
egész családi életére vonatkozóan is – gyógyítóan
gyökeres változásokat fog gerjeszteni.
Fiataloknak:
Kálvin Kiadó:
Kármán Tibor – Egy focista naplójából
Ifjúsági regény (nem csak) ﬁúknak. Baranyai (b)
András illusztrációival.
Dinyó és barátai szeretnek focizni. Egy nap egy
lelkész érkezik a faluba, és ez sok mindent megváltoztat a fiúk életében. Naplóformában fociról,

barátságról, emberi
értékekről, Istenről.
„Láttatok már lelkészt focizni? Hát én sokáig
nem, de amikor láttam, akkor
nemcsak az állam esett le, hanem elkezdtem naplót is írni.
Azelőtt csak focizgattunk Lapátékkal a faluban. Mára igazi
focista lett belőlem. De nemcsak a technikám meg az erőnlétem fejlődött, hanem történt akkoriban egy és más ezen kívül is,
ami nektek is érdekes és fontos lehet.
A könyvbemutatón készült focis freestyle fiúk figyelmébe (a Kálvin Kiadó honlapján is megtalálható, ha nem akarjátok begépelni a linket!): http://
www.youtube.com/watch?v=sX_V-aYa5IM&feature=player_embedded
Elmélkedőknek:

Jó Hír Iratmisszió:
Hogyan bocsássunk meg,
amikor az érzéseink mást
diktálnak? – June Hunt
Amikor túl nehéz megbocsátani
Amikor valaki megbánt minket, a természetes válaszreakciónk az, hogy visszavágunk.
Nemhogy megbocsátanánk, inkább szeretnénk
visszaadni a fájdalmat és a szenvedést. Nemhogy
elengednénk megbántottságunk köveit, keserűségünk sziklatömbjeit, inkább makacsul szorongatjuk őket. Az eredmény? Sérelmeink súlya alatt
vergődünk – és mindez azért, mert a megbocsátás túlságosan nehezünkre esik.
Harmat:
Reini
Dr. Gyökössy Endrénével beszélget Sz. Kiss Mária
Mire szolgált különös neveltetése, hogyan lett
Krisztus boldog követőjévé, és osztotta meg életét
a svájci úrilány egy magyar lelkésszel? Szerelemről,
életre szóló döntésről, bölcsők és koporsók melletti megállásról vall Reini, Ruck Reinhild, aki több
mint ötvenöt évig volt odaadó társa Gyökössy Endrének, az ismert pasztorálpszichológusnak.
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Jézus mondja:
Jöjjetek énhozzám mindnyájan,
akik megfáradtatok és terheket hordoztok,
és én megnyugvást adok nektek.

Alkalmaink:

Dsida Jenő

Egyszerű vers
a kegyelemről
Csodákat próbáltam:
arannyal, ezüsttel
hivtam a népeket,
jöjjenek énhozzám!
Hiába, hiába,
az arany nem kellett,
az ezüst nem kellett,
nem jöttek énhozzám.

Tüzet is akartam
rakni az erdőben:
nyulacska ne fázzék,
őzike ne fázzék, –
hiába, hiába!
Gyujtófám kilobbant
és a tűz nem akart
gyúlni az erdőben.

Elmondtam naponta
tíz hegyibeszédet,
gyönyörü szavakat,
igéző szavakat,
hiába, hiába:
egy fül sem fülelte,
egy szív sem szívelte
a hegyibeszédet.

…S egyszer csak maguktól
gyűlnek az emberek,
együgyű szavamtól
sírásra fakadnak,
ránéznem alig kell
s a tűz is felszökken, –
az Úr áll mögöttem.

Lelkipásztor: Molnár Sándor
Lelkészi fogadóórák:
Kedd 9.00-12.00
Csütörtök 14.00-18.00
Cím: 2051 Biatorbágy, Nagy u. 28.
Telefon: 06 23-310-310
06 20-417-3311
e-mail: malombya@gmail.com
A gyülekezet honlapja, igehirdetésekkel:
www.biairef.com

vasárnap
10:00 Istentisztelet (havonta 3. vasárnap
úrvacsora)
Gyermek-istentisztelet,
gyermekmegõrzés
11:00 Kávézó-teázó (havonta egyszer)
16:00 Házaskör
(hónap 2. vasárnap)
Kedd
16:00
17:00
19:00
18:30
19:00
Szerda
9:00
Csütörtök
9:00
19:00
Péntek
17-18:00
18:30
Szombat
14:30-18:30
16:00
18:30

Konfirmáció 2.
Konfirmáció 1.
Imaóra a hónap 2. és 4.
keddjén
Hónap 3. keddjén a
B.R.F.K. (Biai Református
Férfikör) alkalma
Hétórai tea a hónap
elsô keddjén
Idősek délelőttje
Mamakör a hónap
második csütörtökén
Bibliaóra
Énekkari próba (gyermekek)
Énekkari próba (felnôttek)
Foltvarró klub a hónap
2. és 4. szombatján
Kis ifi
Nagy ifi

