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Szabadító
igazság
„Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az
igazságot, és az igazság megszabadít titeket.”
(Jn 8,36.)
A reformáció ünnepének közelében ezzel
az igével köszöntöm az Örömmondó minden kedves olvasóját, és kívánom, hogy ez
a Jézus által ígért szabadság legyen mindannyiunk tapasztalatává. Ez az ige ugyanis
egyike azon bibliai verseknek, amelyek legjobban kifejezik azt, ami a reformációban
történt. A reformáció egy példátlanul nagy
lelki felszabadulásként írta be magát az emberiség, és azon belül különösképpen is a
keresztyénség történetébe. Ezt az egyetemes méretű lelki fellélegzést a reformtorok
által újra megtalált isteni igazságok hozták.
A reformáció Isten kegyelmes válasza volt a
lelki szabadságra szomjazó világnak.
A lelki felszabadulás nemcsak a 16. század emberének szükséglete volt, hanem a
mai emberé is. Az azóta eltelt századok nem
megcáfolták, hanem megerősítették Jézus
szavait. A bűn, a halál problémája előtt az
atomkor embere ugyanolyan tehetetlenül
áll, mint a középkoré. Ma sincs tehát semmire nagyobb szükségünk, mint azoknak az
igazságoknak megértésére, és hit általi elfogadására, amelyek a reformáció úgynevezett
„solusaiban” nyertek megfogalmazást.
A reformáció tanításainak szabadító ereje abban áll, hogy a bűneivel szemben tehetetlen ember tekintetét önmagáról Isten
felé fordítja, és arra bátorítja, hogy bizalmát
önmaga helyett Istenbe vesse. A bűnbocsá-

natot és az üdvösséget ugyanis nem a mi,
hanem egyedül Krisztus érdeméért nyerhetjük el. Ez pedig azt jelenti, hogy a magát
legerőtlenebbnek, legbűnösebbnek és legméltatlanabbnak érző ember is elnyerheti.
Aki megérti, hogy ha szeretne Isten előtt félelem nélkül megállni, akkor Jézus tökéletes
váltságára és elégtételére kell tekintenie. Aki
ezt teszi, annak lelkéről egycsapásra lehull
minden csüggedésnek és félelemnek a terhe. Aki úgy gondolja, bűneit valamilyen jó
cselekedettel teheti jóvá, és Istennek a bűn
elleni haragját valamilyen önsanyargató vezekléssel háríthatja el feje fölül, annak lelke
sohasem részesül abban a szabadságban,
amiről Jézus beszél. Aki azonban Isten igéjéből megérti, és hittel elfogadja, hogy az
üdvösséget egyedül Krisztusért (solus Christus), egyedül kegyelemből (sola gratia), és
egyedül hit által (sola fide) nyerheti el, az az
ember lelkében csodálatos felszabadulást
tapasztal. A reformáció egyházat megújító,
társadalmat és történelmet átformáló hatása
arról tanúskodik, hogy ennek a hitbeli felismerésnek csodálatos következményei vannak. Olyan hálát ébreszt, mely képessé tesz
az Istennek való örömteli szolgálatra.
Az igazság, amit a reformátorok újra
megismertek Isten igéjéből, örök érvényű.
Ma sem nyugodhat meg másban az ember
lelke, mint ezekben, amelyeket egyedül a
Szentírásból (sola scriptura) ismerhetünk
meg.
Isten segítsen bennünket megismerésükben!
Molnár Sándor lelkipásztor

Bizonyságtétel

Bizonyságtétel
„Minden gondotokat Őreá vessétek”

Csak Isten segíthet
„Hirtelen nem is tudom, hogy negyedik vagy
ötödik ciklusban vagyok már presbiter” –
mondja Kemény József, a jelenlegi presbitérium korelnöke, aki szolgálatát még Szarka Miklós lelkészsége alatt kezdte, az akkori testület
legifjabb tagjaként.
– Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy édesapámmal és apósommal együtt lehettem presbiter. Jól emlékszem, amikor édesapám először
megkérdezte, hogy mit szólnék hozzá, ha presbiter lennék? Aztán Szarka Miklós személyesen
kért föl, hogy jelöltessem magam. Remegő szívvel, de nagy-nagy örömmel mondtam, hogy vállalom.
– Milyen területen szolgál?
– Most a műszaki és az istentiszteleti bizottság tagja vagyok, szívesen végzek minden fizikai
munkát, szerelést, fúrást-faragást. Mindig nagyon
szerettem a presbitériumban dolgozni, mert alapvetően csapatjátékos vagyok. A mostani csapat
fiatal, agilis, iskolázott, én a háttérmunkákban segítek. Most például igazán jó érzés volt az elsős
osztálytermet rendbe tenni. Istennek hála, hogy
ez az iskola elindulhatott, hogy ezt az erkölcsi
nevelést megkaphatják a kisgyerekek. A mi kis
Fannink is nagyon szeret ide járni. És sokat változott is azóta, szelídebb, nyugodtabb lett, érezhető, hogy Isten jelenlétében folyik az oktatás,
nevelés, és csak azt kívánjuk, hogy növekedjen
ez az iskola. Ráadásul a fiunk és a menyünk is
többet jár templomba azóta.
– Említette, hogy édesapja is presbiter volt
a biai gyülekezetben. Ezek szerint, régi biai
családból származik?
– Így igaz, még a nagyszüleim is itt születtek,
édesanyámék Bia és Torbágy határán laktak, én
csak amíg megszülettem, addig voltam pesti.
– Gondolom, a biai gyülekezet sem volt
ismeretlen az ön számára, gyerekként is járt
oda?
– A szüleim példája sokat jelentett számomra, mindig jól éreztem magam a gyülekezetben,
különösen szerettem járni hittanra. Uray Géza
volt a lelkészünk akkor, Ági, a feleségem is oda
járt. Csodálatos alkalmak voltak ezek, Uray
Géza gyakran meghívott bennünket a lakására,
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ahol mesélt nekünk sok mindenről, és rengeteget játszottunk. Ő ültette el bennem a magot,
ami aztán gyökeret vert, és az ő halála után is
jártam templomba.
– Mikor született meg a személyes döntés
a szívében?
– Tomi fiúnk négyévesen agyvérzést kapott,
a kádban játszottak az öccsével, és rosszul lett,
bevitte a mentő a kórházba. Amikor az orvos
kijött a vizsgálóból, azt mondta nekünk, hogy
„anyuka, apuka, itt már csak Isten segíthet”.
Ekkor a hordágy mellett letérdeltem, és imádkoztam, Isten elé vittem a gyermekem és a saját
életem is. Tomi egy hétig feküdt kómában, majd
felébredt, és újra élt, megműtötték az agyát. 24.
éve volt ez, 1989-ben. És ettől kezdve megváltozott az életünk. Tomi, hál’ Istennek ma már
egészséges, bár a finom mozgása nem jött helyre, de autót vezet, lediplomázott. Több mint
egy évtizedig azonban az ő betegsége határozta

meg az életünket. Két évig állandóan délutános
voltam, mert naponta vittük Tomit a Pethő Intézetbe, még hétvégén is, mert nem tudott lábra állni. Amikor már iskolába ment volna, egyre
jobban sántított, kétszer műtötték a lábát, majd
a kezét is…
– Soha nem vetődött fel, hogy miért történt mindez vele?
– Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy bármilyen nehézség jött is az életünkbe, én soha
nem kérdeztem, hogy miért éppen én, miért
éppen ez történt. Rengeteg segítő lehetőséget
kipróbáltunk, amit javasoltak, mindig úgy éltük
meg, hogy Isten egy újabb eszközt ad a fiúnk
gyógyulásához.
– Számos esetben a házasság is válságba
jut, ha hirtelen egy sérült gyerek kerül be a
családba, jobbára az apák tudják kevésbé elfogadni, feldolgozni a traumát. Önök hogyan
élték meg ezt?
– Először is, mi már általános iskolában úgymond együtt jártunk, és 39 éve vagyunk házasok. Ági a toleránsabb közülünk, mindig mondja, hogy „ne menjen le a nap a te haragoddal”,
és e szerint is cselekszik. Egyébként, mi nagyon
egy karakterűek vagyunk, néha még mindig elcsodálkozunk, hogy mennyire azonos a véleményünk. Mivel miértek soha nem merültek fel
bennem, nem is hibáztattam senkit a történtek
miatt. A legtöbb persze Ágira hárult, én sokat
dolgoztam mindig, keveset voltam itthon. És Ági
mindent nagyon jól el tud intézni, ezért általában a napi ügyeket ráhagyom, egyébként meg
alapvetően nyugodt, vidám természetű ember
vagyok. A házassági igénk az volt, hogy „Minden gondotokat Őrá vessétek, mert neki gondja
van rátok.” Zuhogó esőben esküdtünk, a templomig sem tudtunk elgyalogolni, fél órát várt
ránk Uray Géza, Ági pityergett, de mire az igehirdetés befejeződött, ragyogott a Nap. Géza
azzal zárta a beszédét, hogy a közös életünk is
ilyen jól alakuljon.
– Végül is ilyen jól alakult?
– Két fiúnk van és két unokánk, és egy fedél alatt lakik a három család. Csodálatosak
számomra a 128. zsoltár sorai: „Boldog az az
ember nyilván, ki az Istent féli, ő útaiban járván,
ösvényid kedveli. Mert magadat táplálod kezed
munkájával. Isten megáldja dolgod, lát jó állapottal. Házadban feleséged, mint szőlővessző, szép
gyümölcsöt hoz néked. Ha eljő az idő, meglátod
gyermekidet te asztalod körül renddel, mint olaj-

vesszőt, kikben szíved örül.” Szeretném
meglátni a gyermekeimet az Úr közelében, szeretném, ha a mindennapok
próbatételei közelebb vinnének Istenhez, és
családomat és egyházamat minél tovább tudnám szolgálni.
Szádváriné Kiss Mária

Tóth Árpád

Isten oltó-kése
Pénzt, egészséget és sikert
Másoknak, Uram, többet adtál,
Nem kezdek érte mégse pert,
És nem mondom, hogy adósom maradtál.
Nem én vagyok az elsõ mostohád;
Bordáim közt próbáid éles kését
Megáldom, s mosolygom az ostobák
Dühödt jaját és hiú mellverését.
Tudom és érzem, hogy szeretsz:
Próbáid áldott oltó-kése bennem
Téged szolgál, mert míg szívembe metsz,
Új szépséget teremni sebez engem.
Összeszorítom ajkam, ha nehéz
A kín, mert tudom, tiéd az én harcom,
És gyõztes távolba néz
Könnyekkel szépült, orcád-fényû arcom.
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„Jöjj, mondjunk hálaszót!”

Hálaadó istentisztelet
„Jöjj, mondjunk hálaszót!” – zengett az orgonaszó és szárnyalt az ének a méltóságteljes,
tiszta, fehér falak között. Egy héttel a tanévnyitó istentisztelet után, szeptember 9-én ismét ünnepelt a gyülekezet: a hála és köszönet
szavai töltötték el a szíveket a sokéves összefogás, küzdelem és munka eredményeként
megújult templomért, felépült gyülekezeti
házért.
Az alkalmat megtisztelte Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, Sipos Bulcsu Kadosa, az Északpesti Református
Egyházmegye esperese, Margit István egyházmegyei gondnok, dr. Locsmándi Béla, az Emberi Erőforrások Minisztériumának főtanácsadója,
Tarjáni István, Biatorbágy polgármestere, Szarka
Miklós, a Református Házasság- és Családsegítő
Szolgálat nyugalmazott vezetője, a gyülekezet
volt lelkipásztora. A szászrégeni testvérgyüle-

kezetből kis küldöttség érkezett Demeter József
lelkész vezetésével.
„Mert jó az Úr, és örökkévaló az Ő kegyelme,
és nemzedékről nemzedékre való az Ő hűsége!”
(Zsolt. 100:5) – Molnár Sándor, a Biai Gyülekezet lelkipásztora ezzel az igével nyitotta meg az
istentiszteletet. A zsúfolásig telt teremben minden szem a szószékre szegeződött, szinte érezni
lehetett, ahogy az ige egy hullámhosszra hangolta a szíveket, amit Szabó István püspök igehirdetése tovább erősített, a „Tusakodjatok a hitért!”
(Jud.3.4.20.21.) felszólítás köré épített gondolatsorában kiemelte, hogy a hit ajándék, nem szabad, hogy porba essen, hogy elvesszen.
A prédikáció után Molnár Sándor lelkész emlékezett a gyülekezet 400, a templom 300 éves
múltjára, a napjainkig történt eseményekre.
Mohácsy István, a gyülekezet gondnoka, így
kezdte összefoglalóját: „A munkák során többször is eszembe jutott, hogy kiváltságnak élem
meg a munkában való részvétel lehetőségét.” Elmondta, a hívek folyamatosan erőn felül adakoztak, és nagy fordulópontot jelentett, amikor
az Északpesti Református Egyházmegye, Biatorbágy Város Képviselő-testülete, az Igazságügyi
és Közoktatási Minisztérium is jelentős támogatást adott.

Kivetített képek illusztrálták, amint
felépült a lelkészlakás és a gyülekezeti
ház, megújult a toronyóra, a templom
tetőszerkezete piros cserepekkel, kicserélték a
nyílászárókat, járda épült, új színezést kaptak
kívül-belül a falak, restaurálták a mintegy 125
éves Mózes-széket, szószék-koronát és énektartó táblákat. Új párnák takarják a padokat. Az
iskola is felújított tantermekben kezdhette meg
a tanévet.

A támogatók köszöntése

Szabó István püspök

Demeter József ajándékot adott át a biai kórusnak

Ezután emlékplaketteket adtak át a meghívott vendégeknek, majd az építkezést segítő
vállalkozóknak, akik olykor a maguk hasznát is
háttérbe helyezve segítettek a gyülekezetnek:
Nagy Ferenc, Győrik Ferenc, Honvéd Róbert,
Jenei Ferenc, Holczer Attila, Török Péter, Nágl
Henrik, Simon Sándor, Varga Ferenc.

Sipos Bulcsu Kadosa esperes
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„És akárhány szél jött, egyik sem döntötte össze,
hanem mindegyik szépen kikerülte az oszlopot,
amely hittel épült.” – hangzottak Wass Albert
sorai az ünnep befejező részében, amelyre a
kórus válaszolt Soli Deo Gloria. Majd a szép ünnepség elegáns szeretetvendégséggel zárult.
Turi Erzsébet
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Gyülekezeti élet
a „tudás megtanításán túl, rá kell
csodálkoztatnunk a gyerekeket Isten
mindenhatóságára, kegyelmére és a
keresztény értékekre. /…/ Keresztyén pedagógusként meg kell élni a hitünket, és sugározni
a környezetünk felé. /…/ Mikeás próféta útmutatása az alap, amelyre építenünk kell: „Megjelentette néked ó ember, mi légyen a jó, és
mit kíván az Úr te tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot,
és hogy alázatosan járj a te Isteneddel.”
Sz. Kiss Mária

„Ragyogjon a ti világosságotok”

64 év után újraindult a
Biai Református gyülekezet
Általános Iskolája
Hosszú várakozás után, sok-sok imádság, rengeteg munka eredményeként ismét tanévnyitó istentiszteletetre hívott a háromszáz éves
biai református templom harangja szeptember 2-án.

Első napok a gyülekezet „régi új” iskolájában

„Ragyogjon a ti világosságotok!”: Molnár Sándor
lelkipásztor igehirdetésében az iskola zászlójára
írt jelmondatát alapul véve beszélt a világosságról, a keresztyén ember fényéről, és annak krisztusi eredetéről. Mint mondta, a világosságunkat
Istentől kapjuk, amit tovább kell adnunk a körülöttünk lévőknek, és ezt kell tennie a 64 év szünet
után újraindult iskola tanárainak és tanulóinak is.
Nem kis meghatódottsággal fogadták az
ugyancsak megszeppent elsősöket a deres hajú
öregdiákok, akik nevében Szabó Lajosné felidézte az egykori imádságukat, amellyel kezdték és
zárták a napot. Az iskola új zászlaját az egykori

„Vígan énekelj az Úrnak te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel; menjetek eléje
vígassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; ő alkotott minket és nem magunk; az ő
népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba
dicséretekkel; adjatok hálákat néki, áldjátok
az ő nevét! Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az
ő hűsége!” (Zsolt. 100.)

ták az ifjakat, azaz felkötötték a nyakkendőt az
elsősöknek, akik mellett ott álltak már tanítóik,
Kontra Imre osztálytanító és Kontráné Sipos Réka
napközis nevelő. A 65. tanévet Ábrahám Jenőné
igazgatónő nyitotta meg, aki hangsúlyozta, hogy

diákok, a gyülekezet nyugalmazott gondnokai,
Fekete István és Pintér József adták át az ifjú tanulóknak. Reményik Sándor örök érvényű figyelmeztető sorait – „Ne hagyjátok a templomot és
az iskolát!” – Bartha Noémi tolmácsolta, és a kis
elsősöket a gyülekezet Nefelejcs gyermekkórusa köszöntötte, hirdetve mindenkinek a biztatást, „El ne felejtsd, Jézus megy veled!” Majd az
öregdiákok jelképesen az iskola tanulóivá fogad-
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Nagy boldogságunkra és örömünkre 2012. szeptember 1-jétől – 64 évi kényszerszünet után
– újra elindulhatott iskolánk első évfolyama. Mivel életünk eseményeit hitelesen csak a Biblia
fényében láthatjuk, így a fenti ige örömével, és
szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a Biai
Református Általános Iskola munkatársai, dolgozói nevében.
A beindítás sok áldozatos fáradsággal járt.
Az előkészületek már a 2012. év tavaszától
megkezdődtek. Rengeteg utánjárás, papírmunka, hivatalokkal való egyeztetés után, végül
augusztusban iskolánk megkapta a működési
engedélyt, köszönhetően az egyházközség vezetőségének és Ábrahám Ferencné igazgatónő
áldozatos hitének, szakmai tudásának és elismertségének, melyet megáldott Isten.
Intézményünk, a Biatorbágyi Általános Iskola
(Szentháromság téri) különálló épületegységében van, a régi állatorvosi lakás helyén, ahol két
tanterem került teljes felújításra a XXI. század
oktatási követelményeinek megfelelő színvonalon, az épületen belül egy vizesblokkal, fiú-lány
wc-vel együtt.

Köszönjük mind a fenntartó egyházközségnek, mind az osztály szülői munkaközösségének
támogatását, hogy ilyen színvonalas és otthonos
környezetben tölthetjük a napjainkat.
A felújított termeket augusztus 30-án vehettük birtokba. Nagyszerű élmény volt látni, hogy
az osztályba járó gyerekek szülei mennyire magukénak érzik az iskolát. Az iskola dolgozóival
együtt, közös munkával, három nap alatt előkészítették a termet az első osztályos gyermekek fogadására. E munkák közül néhányat említenék: ablakok pucolása, padló felkaparása,
sikálása, ajtók, radiátorok újrafestése, a terem
bebútorozása, dekorálása, egy interaktív rend-
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szer beszerelése, az iskolaudvar kigyomlálása, egy gyönyörű
díszkert kialakítása stb…
Felemelő volt szeptember 2-án az istentisztelet keretében iskolánk tanévnyitó
ünnepségén átélni, megtapasztalni Isten
gondviselő kegyelmét.
Szeptember 3-án, hétfőn reggel nagy
izgatottság töltötte el első osztályunkat.
A gyerekek kicsit megszeppenve, a szülők
várakozással teli örömmel érkeztek. A teremben mindenki választott magának egy
fogast, padot és polcot, ahová a könyveit
rakhatta. Miután megtörtént a „fájdalmas
búcsú” a szülőktől, az osztály szőnyegén
egy reggeli áhítattal kezdtük meg a 2012-2013as tanévet, kérve Isten áldását új iskolánkra és
az idejáró gyerekek tanulmányaira.
A kis csapat hamar összerázódott. Jó volt látni, hogy milyen nyitottsággal, szeretettel vannak
egymás iránt. Sokat jelentett az a tény, hogy az
osztályba járó diákok nagyobb része már ismerte egymást a gyülekezetben folyó gyermek-istentiszteletről.
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Fogadalomtétel és reformáció

Az első hetektől kezdve szépen kialakult
napi munkarendünk. Minden reggel áhítattal
kezdjük a napot. A gyermekeknek bizony nem
könnyű az óvodai légkörből továbblépni az iskolai életbe. Örömmel mondhatjuk, hogy a diákok jól vették ezeket az akadályokat.
Szeretnek iskolába járni és örömmel tanulnak!
Köszönjük a gyülekezeti tagok imádságait, iskolánkért végzett gondoskodását!
Itt szeretném megköszönni Mária néninek, hogy olyan szeretettel vendégül
látta az osztályt saját kertjében!
Mindazokért pedig, amit elvégzett
bennünk és általunk a mi Urunk, legyen
övé a dicsőség!
„Láttassék meg a te műved a te szolgáidon és a te dicsőséged azoknak ﬁain.
És legyen az Úrnak a mi Istenünknek jókedve mirajtunk.” (Zsoltárok 90:16-17.)
Kontra Imre
osztálytanító

Tanulás előtti ima
Jó Isten! Add áldásodat,
Hogy jól töltsük el napodat,
Hogy ne legyünk itt hiába,
E szent célú iskolába.
Álld meg mai leckéinket,
S menekítsük szíveinket,
Tőled várjuk e kegyelmet,
Adj szorgalmat és figyelmet!
Ámen
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Tanulás utáni ima
Hála neked jó Istenünk,
Vígan lehet haza mennünk,
Napunkat jól végezhettük,
Szívünket s lelkünket míveltük.
Add, ami jót tanultunk,
Otthon is meglássék rajtunk,
Jó szüleink örömére,
S szent neved dicsőségére.
Ámen

„Az élő Isten színe előtt fogadom, hogy a biai
református általános iskola tanulójához méltó
módon élek. Szüleimet, tanáraimat tisztelem,
tanulótársaim iránt testvéri szeretettel viselkedem, az iskola hagyományait ápolom, rendjét
megtartom. Kérem Istent, hogy életem az ő dicsőségére egyházam, hazám és magyar nemzetem javára szolgáljon” – fogadták meg első
osztályosaink az október végi istentiszteleten.
Nemcsak az évnyitón, a mostani fogadalomtételen is sokan könnyeztek, amikor zászlójukkal
bevonultak a kisdiákok és tanáraik a templomba, majd elhangzottak a fenti szavak.
A szeptember elején még kicsit megszeppent,
helyét kereső gyerekcsapat most szép rendben
sorakozott föl a fogadalomtételhez, amelyet
először tanáraik mondtak el, majd kezüket a

szívükre helyezve soronként ismételték együtt
Molnár Sándor lelkészünk után, a gyülekezet
pedig fennállva hallgatta. Isten gondoskodó szeretete révén iskola és gyülekezet egy közösséggé lett. Az igazgatónő köszönő szavai után Molnár Sándor Pál apostol korinthusi gyülekezethez
írt első levelének harmadik fejezetéből idézett:
„…vigyázzon azonban mindenki, hogy hogyan
épít rá, mert más alapot senki nem vethet, mint
a Jézus Krisztus.” Felelősek vagyunk tehát a gyülekezet és önmagunk építéséért is. A reformációban elemi erővel mutatkozott meg ez az igei
igazság, és futótűzként terjedt el, mert abban
a vallásos korban sok minden volt, csak Jézus
Krisztus hiányzott, akit nem pótolhat semmi, se
vallásos misztika, se aszketizmus, se búcsúcédulák, se zarándoklatok, se a humanizmus kultúrája. És ma sincs ez másképp, ma is sokan sokfelé

keresik a lelki békéjüket, hangsúlyozta lelkipásztorunk, de Jézushoz nem jutnak el. A Krisztust
megtalált ember azonban örök és teljes szabadságot kap, Jézus Krisztus keresztjénél örökéletre lel. Az élet folytatása se szólhat másról, mint
Krisztusról, és amit reformátor elődeink véghez
vittek, örök példa számunkra, mert ők az elfelejtett alaphoz, Jézus Krisztushoz tértek viszsza. „Nekünk Isten akaratát kell keresnünk, mert
egyébként minden reformáció deformáció lesz”
– zárta a prédikációt Molnár Sándor.
Az igehirdetés után a hitükért szenvedett 16.
századi hősökre emlékezve Joó István mondta el Muraközy Gyula A gályarabok énekelnek
című versét, és a gyülekezet kórusa énekelte az
egység énekét:” Bibliás ősök fölött állva, Találjon
e nép végre önmagára; Köszönjön meg mindent
a „védő karnak”, S légyen testvére magyar a magyarnak!”
szkm
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őket, másnap Budapesten voltunk velük, este meg
egyet fociztunk. A zárónapon már annyira együtt
mozogtunk, mintha több éve egy ifibe járnánk.
Amilyen gyorsan el lehet olvasni a nyári eseményeket, olyan gyorsan telt el a nyár, és kezdődött újra a suli és a szombatonkénti ifi!
(ifj. Mohácsy István)

Mivel mindig egyre jobbak a közös táborozások, így természetesen az ez évi
volt eddig a csúcs! Nagyon szép volt a
szállásunk, jó sokan is voltunk, vagy harmincan, és
a programok is érdekesek voltak. (…) Rájöttünk,
hogy még a mosogatás is lehet jó buli, legalábbis ha közösen csináljuk. Az igealkalmakkor együtt
énekeltünk, zenéltünk, beszélgettünk. De lehetőségünk volt kis csoportban, akár négyszemközt
is megbeszélni valakivel az Istennel való kapcsolatunk hullámhegyeit, -völgyeit, vagy valami más
örömet, problémát. Egyik este eljött hozzánk Sándor bácsi és Ani néni, meséltek a megtérésükről,
házasságukról, személyes dolgaikról. Nagyon érdekes és izgalmas is volt, Végre kicsit közelebbről
is megismerhettük őket (…)
(Mohácsy Flóra)

(…) Én is részt tudtam venni a táboron, így az első
este senki sem maradt vacsi nélkül (haha). Ezzel
csak arra célzok, hogy Mohácsy Öcsivel együtt mi
irányítottuk a paprikáskrumpli főzésének a munkálatait. Szerencsére (szerencséjükre?!) csak jó visszajelzéseket kaptunk. Egyébként gyönyörű kis tanyán
voltunk. (…) A lelki programok közül kiemelném
az első estit, amikor Eszti egy maga készítette papír automatát mutatott be rendhagyó működése
közben. Kihívott pár embert és ők kérhettek a
gépre írt finomságok közül. A „mata” (azaz a belebújt Kollát Máté) vagy azt adta ki, amit szerettünk
volna, vagy többet, vagy kevesebbet, illetve mást.
Ez szemléltette, hogy Isten mindig a legjobbat adja
számunkra, s hogy Ő, aki valójában nem automata, tudja mire van szükségünk…
(Mányoki Kevin)

Az ifjúsági bibliaórákra főleg azért szeretek járni,
mert úgy érzem, itt találtam meg igazán a helyem.
Persze a vértesboglári táborban az ifivezetők nem
csak alkalmakat tartottak, kirándulni is vittek minket. Egy kalandparkban lehetett 3D-sen karikázni,
trambulinozni, falat mászni úszni és így tovább. De
most írok inkább az imasétáról, ez tetszett nekem
a legjobban. Bárki elmehetett a vezetőkkel vagy
valamelyik huszonéves segítővel sétálni a tanya területén, elmondhatták a bajaikat és imádkozhattak
velük. Én az egyik barátnőmmel mentem. Találtunk egy szalmabálát, néztük a sötétben a csillagokat, és eközben imádkoztunk és beszélgettünk.
Amikor vége lett a tábornak, szomorúak voltunk,
mert mindenki maradt volna még. Engem csak az
vigasztalt, hogy következő szombaton is lesz ifi.
(Joó Eszter)

Debreceni ifis kirándulás

Róma” főutcáján, fölkerestük a Nagytemplomot.
Felmentünk a toronyba is, ahonnan látni lehetett
az egész várost. Szerencsére idejében megtudtuk,
hogy mindjárt harangozás lesz, így lesiethettünk,
mielőtt megsüketültünk volna. Ebédre fantasztikus
pizzákat ettük egy nagyon szép debreceni pizzériában. A Fő téren a templom
előtt énekeltünk gitárkísérettel. Láttuk az óriási egyetemi
könyvtárat, sétáltunk a híres
Nagyerdőben is, ezt a többség lába már nehezen bírta,
de nem adtuk fel (…) Emlékezetes közös nap volt ez az ifi
életében.
(Dózsa Bercel)

Balatonszabadiban
táborozott a Nagyifi
„Válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni! De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk!” (Józsué 24, 15) Ez az ige számomra pontosan kifejezi idei annak a nagyifi táborunknak a
lényegét, Balatonszabadiban töltöttük.
Mindenki izgatottan várta, hogy mit tartogat
számunkra Isten ebben a négy napban. Az idő
rövidsége miatt igyekeztünk mindent besűríteni
a napjainkba, amit csak lehetett. Reggelente a
naposok (a terítésért és étkezésért felelősök) készítették elő a csapat testi táplálékát, amit a vezetőink – Erzsi, István, Tibi és Gábor – lelki táplálékkal tetéztek, az Apostolok cselekedetei-beli
sánta meggyógyításából kiindulva.
Hála Istennek nagyon jó időnk volt. De mivel
talán túlságosan is, így testünk hűsítésére sokszor
kihasználtuk, hogy a szállásadónk medencével is
szolgált. Természetesen a Balatonban is fürödtünk csaknem minden nap.
Lelki alkalmaink közösen és csoportbontásban zajlottak. Nem tudom pontosan, hogy
a lányok alkalmai ugyanarról szóltak-e, mint a
miénk, de remélem, ők is ugyanazt élhették át
Istennel, mint mi, ifjú férfiak. Számomra elké-

pesztően jó érzés volt, amikor hallhattam olyan
embereket Istenről érdeklődve beszélni, akikről
eddig ezt nem feltételeztem volna. Sokszor azt
hisszük, hogy Isten munkájának csak akkor van
jele, ha az az illetőn kívül is látszik. De ez egy folyamat, amit Isten előbb az Ő gyermekével kettesben munkál.
Az a pár óra, amit Isten tanításáról, Jézusban megmutatkozott szeretetéről és atyaiságáról
beszélve töltöttünk el, nekem a legszebb nyári
élményem volt. Sőt, ki merem jelenteni, hogy
eddigi életem legszebb nyári élménye! Isten
megajándékozott a hitem megújításával, az imaestén letettem elé újból az életem. Elhatároztam,
hogy ha egyszer én is családos ember leszek és
lesz saját házam, az én házam népe is teljes szívéből az Urat fogja szolgálni! Kívánom, hogy ezt
egyszer mindenki elhatározza magában és aki
egyszer elhatározta az meg is tartsa!
Tölgyesi Viktor

A nyár a kisifisek
szemével
A nyár remek „évadzáró” piknikezéssel kezdődött
Móninál. Játszottunk, ettünk, persze igei alkalom
is volt. Máskor is találkoztunk mi, ifisek. A fiukkal
volt, hogy megbeszéltünk egy helyet Biatorbágyon, és beszélgettünk, szórakoztunk, viccelődtünk. Volt, hogy a lányokkal együtt röplabdáztunk
a sportpályán. Nyáron ezeken felül egy fergeteges
ifitábor zajlott le Vértesboglár-tanyán. Délelőttönként közös alkalom volt, mindig más ifivezető tartotta. Utána pedig fiú-lány csoportokra vonultunk
el és „fiús” illetve „lányos” témákról beszélgettünk. Délutánonként volt lehetőség gitártanulásra,
sportolásra. Mindig volt még valami közös közösségépítő program, pl. kirándulás is. Egyik nap ellátogattunk a közeli kalandparkba, ahol fürödhettünk, lovagolhattunk és pingpongozhatunk. (…)
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Az egyik esti alkalmon Ani néni és Sándor bácsi
látogatott el hozzánk. Meséltek gyerekkorukról, fiatalkorukról és a felnőtt életről. Nekem ez tetszett
a legjobban, mert ez által jobban megismerhettem a gyülekezet lelkészét. (…) Hazajőve se állt
le az élet, mert az erdélyi ifiseket fogadtuk. Már
az érkezésük is izgalmas volt, hiszen az időpontegyeztetésnél csupán az időeltolódásról feledkeztünk meg. Hajnal háromnegyed ötkor kopogtattak Ani néniéknél. Biatorbágyon vezettük körbe

Október 6-án a ifisek izgatottan ébredtek. Ugyanis már kora reggel indultunk Debrecenbe. Sajnos
Öcsi, az ötletgazda lábsérülése miatt nem mehetett velünk. De előzőleg sokat
mondta: Debrecen a reformátusoknak olyan, mint a katolikusoknak Vatikán. A Nyugati
pályaudvarig szülői segítséggel
kocsikkal mentünk. A vonatút hosszú volt, de csöppet
sem unalmas. Jókat beszélgettünk, énekeltünk. Miután
végigsétáltunk a „Kálvinista
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BRFK
– Apa-gyermek hétvége
„Nem jó az embernek egyedül” … pontosabban
külön lenni, s a fiaknak sem az elfoglalt édesapáktól – jegyezte meg valaki jó egy esztendeje
a Családoskör egyik összejövetelén. Bartha Lajos presbitertársunk, a Biai Református Férfikör
életre hívója fejében már ekkor megfogalmazódott – a BRFK újabb, hiánypótló rendezvényeként – az „Apa-fiú hétvége” gondolata.
Többszöri halasztás után, végül napsütéses
szeptemberünk utolsó szombatján vághattunk
bele az ígéretes kalandba, amely a lányos apukák kedvéért időközben „Apa-gyermek hétvégére” módosult. Az egyszerre több gyerkőccel
is bátran csatlakozó családfők biztató szavakkal
köszöntek el az aggódó anyukáktól: „igen, azt
is bepakoltam …, jó, a fogmosás is meglesz …,
persze, hogy nem lesz izomláza a gyereknek”
– és hasonlók. A két rész lurkóból és egy rész
édesapából gyúrt, huszonnégy fős csapat úticélja a tatai Öreg-Tó Club Hotel ifjúsági szállása
volt, ahol rögtön, az érkezést követően jól meg
is ismerkedtünk egymással. Már e nyitóprogramnak is megadtuk a módját egy erre épp alkalmas, szabadtéri miniszínpadon és lelátóján:
az egy családba tartozó szülő-gyermek
versenyzők a többiekből álló, kacagó közönség előtt mutathatták be változó sikerrel, mennyire ismerik egymás karakterét,
kedvenc ételét, szokásait, sőt titkos vágyait.
Ezután berendezkedtünk a négyszobás kis
kőházakban, majd jóllaktunk a barátságos
tavacska melletti ebédlőben. Az ízletes
ebédet sebtiben le is sétáltuk a nem elhanyagolható méretű, de annál szebb panorámát nyújtó Öreg-Tó partján. Így jutottunk
el az ELSŐ MEGLEPETÉS helyszínéhez,
amiről csak annyit tudtunk előre, hogy „kaland a vízen”. Valóban az volt: egy sárkányfejével méltóságteljesen „bólogató” hosszú
bárka – egy igazi sárkányhajó – várt ránk
a mólónál. A legénységből való hosszas válogatás után végül Kamilla ülhetett a hajó
orrában büszkélkedő hatalmas dobhoz,
amit elszánt hűséggel püfölt végig egy jókora fakalapáccsal – mi pedig ennek ütemére
húztuk a lapátokat, mint afféle öreg tengeri
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medvék. Lajosék négyes csapata egy külön kajakkal próbált bennünket lehagyni (még most is
magam előtt látom Suhai Áronunk hősies küzdelmét a szemberohanó hullámokkal – és saját
gályánk összehangolt evezőseivel). Talán nem áll
messze az igazságtól, ha azt állítom: végig szoros
versenyben voltunk. Végül a jó két kilométeres
távot szinte mindenki megúszta szárazon, s közben egy jót tereferéltünk is egymással. S akinek
még mindig nem volt elég a testmozgásból, az
egy kis gyümölcskúra alapú lazítást követően
beállhatott a kosár-, vagy focicsapatba, családi frizbikörbe, vagy akár egyéni tollaspárbajt is
vívhatott – mindezt a táborhely nagyszerű körülményei biztosították számunkra. Persze, hogy
a vacsira kapott sült csirke mind egy szálig elfogyott, sőt meg is nyaltuk utána mind a tíz – délután kifejlődött – sárkánykarmunkat.
Este bibliai témájú vetélkedőn mértük öszsze csapataink erejét. A „Most mutasd meg!” c.
játékunk során az is szépen beletanult a jelbeszédbe, aki még sohasem próbálta. Mert ugye,
„lakattal a szánkon” nem is olyan egyszerű a
csapat értésére adni, hogy épp egy földrengést,
özönvizet, szárazföldet, vasfegyvert, vagy mondjuk, szőlővesszőt igyekszünk eljátszani. Később
előkerültek a zseblámpák is, hisz odakint a sötétben még diótörés, fatuskó-teleszögelés, majd

egy kiadós kincskeresés is várt ránk: a kincs egy
bibliai idézet volt, aminek darabjait egyenként
kutatta fel, halászta elő a bokrok alól, bogozta
ki a teniszhálóból, vagy tépte le a fáról a mindenre elszánt „szentjánosbogár-had.
Vasárnap reggel a tervnek megfelelően ellátogattunk a Tatai Református Egyházközségbe,
ahol a sok nép mellett csoda, hogy elfértünk a
karzaton. Egy csoportos keresztelő után ugyanis épp hitoktató évnyitó alkalom következett,
amelyet a hittanos gyermekek jókora csoportjának szolgálata kísért. Márkus Mihály püspök
úr rövidre szabott, lényegre törő igehirdetése
látszólag hozzájuk szólva bátorított a hittanórák
és templomi alkalmak hűséges látogatására,
hisz ez is Isten tervének része. Ám a Mt 10,32
– Jézus Krisztus megvallásáról szóló – üzenete
mindegyikőnk szívére helyezte, mekkora szükségünk van Jézus gyógyító kérdésére („Szeretsze engem?”), hogy a péteri, riadt és szégyenteljes
tagadás gyakori helyzetéből a tanítvány életében eltökélt meggyőződéssé és törekvéssé formálódott lelki élmény állapotába kerülhessünk,
amelyben már szilárdan valljuk mi is: Jézus, én
szeretlek téged.
Szálláshelyünkre érve, a gyermekeket sem
kellett külön biztatnunk a sajtmártásos sülthús
rizzsel körített költeményének elfogyasztására,
olyan ízletes volt! (A teljes siker akadályát csak
a hatalmas adagok jelentették.) Nem sokkal később már megpakolt autóinkkal robogtunk hazafelé, a MÁSODIK MEGLEPETÉS helyszínére,

amelyről pedig csak annyi információnk volt, hogy: „kaland a parkban”.
Hát ez sem volt kisebb az előző napinál! Az ország egyik legújabb, legjobban felszerelt kalandparkja recepcióján adtuk le – a
regisztráció és kötelező formaságok után – felesleges ékszereinket, karóránkat. A betanítást
begyakorlás követte a próbapályán, ahol a figyelmetlen résztvevő akár meg is bukhatott! Az
édesapák acélos tekintettel és halált megvető
bátorsággal indultak gyermekeik után, a helyenként 10 m magasságban kifeszített kötélpályák,
fatuskók, mászóbütykök meghódítására, s a karabinerek és csigák néma csattanásai közepette
modern Tarzanként süvítettek át a 15–20 métert is meghaladó guruló szakaszokon, hogy a
végén tompán puffanjanak az emberméretű,
sárga ütközőzsákokon. A végén jóleső zsibbadások közepette, felszabadult örömmel állapíthattuk meg: emberéletben nem esett kár! Ezt
persze, meg is kellett ünnepelnünk az első útbaeső cukrászdában elfogyasztott duplagombócos fagyival. Csapatunk így az Andrész cukiban
köszönt el egymástól, s köszönte meg az ügyes
előkészítést és profi megvalósítást. Köszönjük,
ezúton is! Így volt, mese volt … aki nem hiszi,
járjon utána – azaz jöjjön velünk legközelebb!
Vagy nézze meg a fényképeket gyülekezetünk
új fotótárhelyén: http://biairef.com/piwigo/
Nagy Péter
egy lelkes résztvevő – és túlélő

És a másik fél szemszögéből:
– Egy napon apukám azt mondta nekem és a húgomnak, hogy vele töltjük a hétvégét. Mikor
megtudtuk, hogy Tatára megyünk, nagyon megörültünk, mert tudtuk, hogy van ott egy szép tó is.
Pedig akkor még nem is sejtettük, hogy evezni is fogunk rajta, ráadásul sárkányhajóval ! A hajó orrában egy sárkányfej volt, mögötte pedig Kamilla ütötte az ütemet, mert egyszerre kellett húznunk
az evezőket. Mindenkit ismertünk ott, és más jó programok is vártak. Én a „Most mutasd meg !”
vetélkedőt élveztem leginkább, de a Kalandparkról is készíthettem jó felvételeket. Ezeket felrakjuk
az internetre is, hogy mindenki megnézhesse. Mégis az volt a legjobb, hogy az egész hétvégét az
apukámmal tölthettem.
Nagy Benedek
– Az én legjobb élményem az apa-gyerek hétvégén a sárkányhajózás volt. Kamilla dobverésére,
23-an egyszerre evezni a tavon, az önmagában sem egyszerű feladat! Azért megtettünk 2-3 km-t.
Csuromvizesen értünk szállásra. Este finom vacsora várt ránk. Nagyon sok jó játék volt.Örültem,
hogy ott lehettem. Apa igazán kitett magáért.
Bartha Levente
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Üzenet a Diakóniai bizottságtól
A Gyülekezet Diakóniai bizottsága áttekintette a diakóniai szolgálatot és a jövőben szervezettebb keretekben szeretné folytatni a munkát, illetve újabb szolgálati
lehetőségeket azonosított. Ezen felül mindegyik területre felelőst jelölt ki, hogy a gyülekezet tagjai tudják,
kihez forduljanak kérdéseikkel, kéréseikkel.
Ennek megfelelően tájékoztatjuk a testvéreket,
hogy a következő időszakban a diakóniai munkát az
alábbi szolgálatok mentén szervezzük meg.
1) Rászoruló idősek templomba szállításának megszervezése vasárnap és a hónap első szerdáján.
Felelős: Bartha Lajos (06-30-269 5301)
2) A gyülekezet beteg és idős tagjainak alkalomszerű
meglátogatása.
Felelős: Bereczkiné Lovász Szilvia (06-30-851 6223) és
Mohácsy Eta (06-20-253 5106)
3) Fizikai segítségnyújtás az azt igénylő, rászorult gyülekezeti tagok részére (pl. bevásárlás, hóeltakarítás,
favágás stb.)
Felelős: Kollát László (06-30-734 4459) és Bognár István (06-30-920 0503)
4) Diakóniai bolt működtetése.
Felelős: Mányoki Csilla (06-30-9366 737)
5) A gyülekezetbe tartozó családok gyermekeinek tantárgyi korrepetálásának megszervezése.

Felelős: Székely Tibor (06-20-495 1792)
6) A gyülekezetbe tartozó családok részére gyermekvigyázás megszervezése.
Felelős: Kovátsné Kerényi Viktória (06-30-429 2559)
7) A nehéz helyzetbe kerülő és emiatt sürgős anyagi
segítségre szoruló gyülekezeti tagok támogatásának
megszervezése.
Felelős: Bartha Lajos (06-30-269 5301)
Ez a lista hosszú és sok feladatot rejt magában, amenynyiben lelkiismeretesen szeretnénk végezni. Ezért szeretnénk még a testvérek segítségét kérni:
1) kérjük, hogy aki szívesen vállalna munkát bármelyik megjelölt szolgálati ágban, az jelentkezzen a
kijelölt felelősöknél, mert az teljesen egyértelmű,
hogy a diakóniai bizottság 8 tagja önmagában nem
képes a felmerülő feladatokat ellátni.
2) kérjük, hogy aki tud olyan gyülekezeti tagunkról,
aki bármiben segítségre szorul, jelezze a kijelölt
felelősöknek, hogy minél hamarabb tudjunk segíteni. Ehhez egyébként kihelyezésre kerül egy üzenő
láda is, amibe szintén be lehet majd dobni üzeneteket a Diakóniai bizottság számára.
Testvéri szeretettel a Bizottság nevében:
Bartha Lajos

Imádkozzunk értük!
Maldív-szigetek

A Maldív-szigetek az egyik legtöbbet reklámozott turistacélpont,
ugyanakkor a lagúnák és a napsütés országában tilos keresztyénnek
lenni. Hivatalos vallása az iszlám, és mindenkinek, aki másképpen
gondolkodik mennie kell. Tilos bármilyen keresztyén tevékenységet
folytatni, bármilyen keresztyén irodalmat birtokolni. Imádkozzunk
azokért a keresztyén testvéreinkért, akik eljutnak ebbe az országba
nyaralni, hogy szabadon hirdethessék az evangéliumot.

Mianmar (régi nevén: Burma)

Mianmar a világ harmadik legnagyobb kábítószer-termelője, a legnagyobb rabszolga- és prostituáltszolgáltatója. A lakosság 89%a buddhista, de 3%-a hitvalló keresztyén. Az országban katonai
diktatúra van, előfordult, hogy védtelen keresztyénekre támadtak,
felgyújtották gyülekezeti házaikat, nőket erőszakoltak meg, gyerekeket hurcoltak el rabszolgamunkára. Ez mind a mai napig tart.
Minden vallásos cselekedet véghezviteléhez, még a bibliaolvasáshoz is 15 nappal előbb engedélyt kell kérni. Imádkozzunk az országban élő 60 millió emberért, a vallásszabadságért, hogy Isten
adjon nekik szabadulást, és Őhozzá fordulást.
(Forrás: Operation World imanaptára, www.operationworld.org)
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Felejthetetlen Nefelejcs tábor
Az alábbi válogatás egy rövid híradás, apró pillanatfelvételek a Nefelejcs gyermekkórus nyári edzőtáboráról a legilletékesebbek, e résztvevő gyerekek tollából. (A Szerk.)
Augusztus utolsó hetében lementünk a Bartha Zsuzsa néniék nyaralójába a gyerekkórussal, és ott töltöttünk egy
hetet. Íme ezek a legjobb élmények, amiket közösen írtunk!
A gyerekek erre a kérdésre válaszoltak: Mi tetszett a legjobban a gyerekkórus táborban? – Fűtő Csenge
– Nekem nagyon tetszett az, hogy együtt lehettünk, sokat
tudtunk énekelni, fürödni, játszani. Nagyon jók voltak este
az igei alkalmak, a filmnézés, és a szobákban való beszélgetések. Remélem jövőre is lesz kórustábor. – Mányoki
Mariann
– Örülök, hogy jobban megismerhettem a kórustagokat,
sokat nevettünk együtt. Tetszettek a kend-kupé partik, a
filmnézés, és jó volt a kaja. Hála Istennek nem maradtam
éhen. – Fűtő Hajnal
– Nagyon tetszett, mert sokat énekeltünk, nevettünk,
fürödtünk és játszottunk! A társaság is kiváló volt. Csak
remélni tudom, hogy jövőre is lesz még erre lehetőség!
– Schweigert Panna
– Nekem az volt a legjobb, amikor Dominikot reggel
egy pohár vízzel nyakon öntöttem, úgy ébresztettem.
– Bartha Levente
– Nagyon jó volt az Ákossal és Lillával való hülyéskedés.
És tetszett a fürdés utáni homoksellő építés, amit később
egy kisfiú lerombolt. Ettől függetlenül jó volt – Bartha
Kamilla
– Meglepő volt és aranyos, hogy Erzsi néni minden reggel
énekelt nekünk. Jó emlék marad a Balatonba játszott sorverseny, amibe Tünde néni és Zsuzsa néni is részt vett, és
vicces volt a parton a homokban hableányokká változni.
– Gálffy Zsóﬁa
– Nagyon tetszett a sárkányhajózás, végig jó idő volt. Finom volt a palacsinta, amit Erzsi néni sütött. Jókat beszélgettünk és énekeltünk. – Fűtő Csenge
– Nekem nagyon nagyon tetszett a fürdés, és az is, hogy
sokat énekeltünk. Finomak voltak a kaják. – Tajti Balázs
– Buli volt az egész. Legfőképpen a sok program és játék miatt. Az tetszett benne a legjobban, hogy nem voltak
benne kötött programok. Az esti közös beszélgetések nagyon jók voltak. – Furcsa Panni
– Nekem az tetszett a legjobban, amikor a Sárkányhajón
Ákos énekelt, és az hogy megtanultunk egy szép új éneket. – Székely Emma
– Nekem az tetszett a legjobban, amikor iszapból sellőt
készítettünk, és esténként bibliai jeleneteket adtunk elő.
– Székely Anna
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Gyermekoldal

Gyermekoldal

A baleset

– Hé, Kálmus! – kiáltotta Misi az iskola folyosóján,
mikor megpillantotta barátját. – Kálmus, mit csinálsz
szombat este?
Kálmus ránézett barátjára és megrántotta a vállát:
– Valószínűleg semmit. Miért?
– Jani, a bátyám hazajön hétvégére az egyetemről, és szombat este koncertre mennek Szandrával.
Van még két szabad jegyük, és arra gondoltam, hogy
elmehetnénk velük mi is!
– Rendben, és ki játszik?
– Én sem ismerem, de Jani hallotta őket az egyetemen, és azt mondja, hogy nagyon jók.
Most következett a dolog nehezebbik része. Misi
tudta, hogy Kálmus családja nem vallásos. Vajon mit
szól majd, ha megtudja, hogy keresztyén koncertre
hívja? Megköszörülte a torkát és kibökte: – Szóval,
tudod… hmm… egy keresztyén zenekarról van szó.
De Kálmus csak annyit mondott: – Jó! Megkérdezem anyát, eljöhetek-e.
Amikor szombat este Kálmus beült Misi mellé az
autó hátsó ülésére, Jani és Szandra hátrapillantottak:
– Jó, hogy eljöttél te is, Kálmus! Egy perc, és indulunk.
De Jani még nem indította be az autót. Vajon
mire vár? Jaj, ne!! Misit elfogta a pánik. Látta, hogy
Jani és Szandra is lehajtja a fejét. Biztosan imádkozni fognak indulás előtt. Misit azelőtt sosem zavarta,
ha bátyja imádkozott indulás előtt. De most… Kálmus biztos azt hiszi majd, hogy vallási rajongókkal
van dolga.
Jani hangosan imádkozni kezdett: – Urunk, kérünk, óvjál meg bennünket az úton! Ámen.
Kálmus hallgatott. Majd megkérdezte: – Mondd,
Jani, milyen egyetemre jársz? – kérdezte, mintha mi
sem történt volna.
Jani éppen rákanyarodott az autópályára. – Kémiát tanulok. Szeretnék majd valamilyen új üzemanyag
fejlesztésén dolgozni, ami kevésbé lesz veszélyes,
mint az, amit ez a tartálykocsi szállít. – Egy benzinszállító tartálykocsi húzott el mellettük, aztán pedig
két hatalmas kamion, rengeteg kerékkel.
Hű, ez az út olyan, mint egy versenypálya – jegyezte meg Szandra. Nagyon óvatosan vezess, Jani!
Nemsokára a zenéről kezdtek el beszélgetni, és a
koncertről, ahová éppen igyekeztek.
Bumm!
Egyszer csak egy hatalmas durranást hallottak, és
az autó az út jobb oldalán lévő mély árok felé csúszott. Mindenki rémülten kapaszkodott, Jani pedig
minden erejével csavarta a kormányt. Sikerült kikerülni az árkot, de az autó megpördült, és most az
autópálya közepe felé sodródott. Misinek egy másodperc törtrésze alatt megfordult a fejében, hogy
az autó fel fog borulni, de még mielőtt bármi más
eszébe juthatott volna, a kocsi lelassult és megállt
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keresztbefordulva az autópálya kellős közepén. Mindenki kábultan meredt maga elé, de Jani nem veszítette el a lélekjelenlétét. – Azonnal szálljatok ki a
kocsiból! – kiáltotta.
Mikor mindenki kiugrott az autóból, egymásra
néztek: – Mindenki jól van? – kérdezte a bátyja aggódva.
– Igen – válaszolták sorra. De valami mégsem volt
rendben. Valahogy túl nagy volt a csend!
Körülnéztek. A távolban apró fénypontokat láttak, a közeledő autók lámpáit.
– Mi történt a forgalommal? – csodálkozott Misi.
– Maradjatok itt! – szólt rájuk Jani, és az autóhoz
rohant. Kinyitotta az ajtaját, és teljes erejéből tolni
kezdte kifelé, az út széle felé. Alighogy sikerült kitolnia, szinte abban a pillanatban egy hatalmas teherautó süvített el mellettük. Az autópálya hirtelen megtelt
nagy sebességgel haladó gépkocsikkal.
– Kipukkadt a gumiabroncs! – kiáltott Jani a zajt
túlharsogva, és a jobb első kerékre mutatott. – Isten
azonban meghallgatta az imánkat, és megóvott attól,
hogy a többi autó belénk rohanjon.
Szandra megremegett a gondolattól, hogy mi történhetett volna velük. – Kész csoda, hogy egyetlen
kamion sem jött addig, amíg le nem toltad a kocsit
az útról!
Jani néhány perc alatt feltette a pótkereket, majd
amikor mindannyian beültek az autóba, így szólt:
– Adjunk hálát Istennek, hogy megóvott bennünket!
Köszönjük, Jó Atyánk, hogy vigyáztál ránk!
Misi látta, hogy Kálmus is lehajtotta a fejét. – Vajon, mit gondolhat magában? Talán mégsem tart
majd bennünket csodabogaraknak…
Amikor hétfőn reggel belépett a tanterembe, Kálmus már messziről hadonászva kiabálta: – Megjött
Misi! Gyere, épp mesélem a fiúknak, mi történt velünk szombat este! Szóval ott tartottam, hogy defektet kaptunk, ezért a kocsink ide-oda csúszkált az autópályán. Janinak sikerült megállítani, de ha jött volna
éppen akkor szembe valami jármű, hát biztos belénk
rohan, és nekünk annyi. Ugye, Misi? Valóságos csoda
történt. Éspedig azért, mert Jani imádkozott indulás
előtt, hogy Isten védjen meg minket minden bajtól.
Fantasztikus, nem, Misi? Persze, te már biztos megszoktad ezt, mert te keresztyén vagy!
Misi elégedetten hallgatta Kálmus lelkendezését.
Úgy látszik, nem is olyan rossz dolog keresztyénnek
lenni, és másoknak is beszélni erről! – gondolta magában.
(Jerry D. Thomas: Az élet iskolájában c. műve nyomán)

Szotyi, az én hörcsögöm

Szotyika nagyon aranyos dzsungáriai törpehörcsög, aki
már nagyon sok örömet szerzett nekünk. Az egyik névnapomra kaptam, miután meg tudtam fűzni anyáékat,
hogy vegyenek nekem.
Amikor hozzánk került, sokat gondolkodtam, hogy
mi legyen a neve. Két nap alatt el is döntöttem,
mert semmi mást nem evett, csak napraforgót, és a szőre is olyan színű, mint a szotyi.
Először egy nagy akváriumban volt, de
tudtuk, hogy az nem jó, mert nem szellőzik, úgy, mint egy ketrec. A következő névnapomra kaptam egy nagyon
szép bordó ketrecet, bordó mókuskerékkel, bordó tállal, és lila itatóval.
Amióta ketrecben él, azóta nyalja a kezem, ő így ad puszit.
Nyáron, amikor elmentünk nyaralni, őt
itthon hagytuk. Amikor édesapám hét közben hazajött a nyaralásból, mert mennie kellett
dolgozni, meglátta, hogy Szotyika lába beakadt a ketrec
oldalába, úgy, hogy ott lógott és nem tudott lejönni. Segített neki kiszabadulni, ő pedig nagy örömében sokat

evett és ivott. Mi még nyaraltunk, és apukám elmondta
a szomorú hírt anyukámnak, de Ő nem mondta el nekem, hogy ne legyen rossz a kedvem, ne rontsa el a
nyaralásom. Amikor hazaérve észrevettem, mi történt,
elsírtam magam, mert nagyon rossz volt ilyen állapotban meglátni. A jobb lábán volt a sérülése, amit
másnap az állatorvos megnézett, de megnyugtatott minket, hogy minden rendben lesz vele. Azóta már meggyógyult a
lába, és nagyon jól használja.
Október elején az iskolában az
állatok világnapja alkalmából szépségversenyt rendeztek a házi kedvenceknek, ahol szavazatokat lehetett
gyűjteni. Ezt a versenyt az én kis hörcsögöm nyerte, 122 szavazattal. A jutalom egy zacskó almachips volt, azóta ezt
is örömmel eszi.
Nekem nagyon kedves ez az állat, nagyon
megszerettem, és azt látom, hogy Ő is jól érzi magát
nálunk. Örülök, hogy a gazdája lehetek.
Mányoki Mariann

(Kedves Gyerekek! Szeretnénk közölni tőletek kis történeteket kedvenc házi állataitokról, tanulságos meséket vagy
megtörtént esetek leírását a saját életetekből, amit megosztanátok másokkal is. A Szerk.)

Keressük a válaszokat!
FELSŐSÖKNEK ajánljuk:
Kb.mikor született Károli Gáspár?
1. 1600-as évek
2. 1500-as évek eleje
3. 1900-as évek
Hol nyomtatták ki az első magyar
nyelvű bibliát?
1. Gönc
2. Vizsoly
3. Sárospatak
Ki mondta ezt: „Egyebek vigyenek
aranyat ezüstöt drágaköveket, én
azt viszem amit vihetek magyar
nyelven az egész bibliát.”
1. Károli Gáspár
2. Ráday Pál
3. Kálvin János
Mit jelent ez a szó: zsoltárok
1. dícséret, lelki ének
2. rímek
3. dallamos hálaadás

Ki fordította le az énekeskönyvben lévő zsoltárokat?
1. Szenci Molnár Albert
2. Károli Gáspár
3. Szegedi kis István
Mi háborította fel Luther Mártont?
1. aranyozott képek a templomban
2. pápa levelei
3. bűnbocsátó cédulák
Melyik igeverset olvassuk a református címerben?
1. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?
2. Egyedül Istené a dicsőség.
3. Tudok cselekedeteidről.

ALSÓSOKNAK ajánljuk:
– Kit dobtak az oroszlánok vermébe?
– Öt kenyérrel és két hallal hány
férfi lakott jól.?
– Melyik folyóba merítette be János Jézust?
– Mit csinál most Jézus?
– Miért lett a három férfi a tüzes
kemencébe dobva?
– Melyik hegyen feneklett meg
Noé bárkája?.
– Ki szerezte meg apja áldását csalással?
– Ki ölte meg Kaint?
– Írj a tíz csapás közül hármat!
Kedves Gyerekek! A megoldásokat a gyerekcsoportok tanítóinak
adhatjátok le. A megfejtők, jutalmat kapnak.
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Beszámoló
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„Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért!” 2Kor. 9,15

Befejeződött a templomfelújítás
Legutoljára az örömmondó pünkösdi számában
volt módom a gyülekezetet tájékoztatni a templom felújításáról. Azóta bizony sok minden történt ezen a területen, a gondolataim elsősorban
a hála körül forognak…
A pünkösdi ünnepeket követően azonnal
megkezdődött a belső felújítás, az állványozást
sikerült a tervezettnél egyszerűbben megoldani,
ez pozitívan befolyásolta a befejezés határidejét. A külső felújítás során, a HON-RÓ Kft. már
bizonyította, hogy nemcsak a kedvező árajánlat
készítése az erősségük, hanem a szakszerűen
elvégzett munka is, amelynek során többször sikerült az árakat és az elvégzendő munkálatokat
úgy módosítani, hogy az számunkra a legkedvezőbb legyen, tették ezt akkor is, ha esetleg
ezzel az ő profitjuk valamelyest csökkent. Itt is
szeretném megköszönni nekik. Az állványozással párhuzamosan a lábazat vakolatát is leverték, és utána vissza is állítottak egy különleges
lélegző vakolattal. A munka során napról napra
változott a templom belseje. A tervezett hatnyolc hét helyett, a munkálatok, mintegy öt hét
alatt készültek el, és ebbe még az is belefért,
hogy a kivitelező, amolyan „szorgalmi feladatként” a gyülekezeti ház főhomlokzatát is kijavította. Eközben a vasárnapi istentiszteleteket a
gyülekezeti házban tartottuk, sokszor harminc
fokban, de még egy keresztelő megtartására is
sor került.
2012. július 14-e, számomra sokáig emlékezetes marad! Erre a napra hirdettük meg a
templom takarítását. Az előzetes visszajelzések
alapján arra lehetett számítani, hogy éjszakába
nyúló takarítás lesz, esetleg el sem készülünk
egy nap alatt, és egy újabb szombatot kell erre
szánni. Ezzel szemben, voltak pillanatok, amikor
hatvannál is többen voltunk! Így a munka java
ebédre elkészült, és a gyülekezeti ház nagytermét megtöltöttük, és együtt fogyasztottuk el
a paprikás krumplit, amit néhány ifis készített,
míg a többiek közülük is takarítottak. Kora délutánra eldőlt, a másnapi istentiszteletet már a
megújult, szépen megtakarított templomban
tartjuk.
Kisebb dolgok elmaradtak, de a java már
készen volt a munkálatoknak. A belső felújítás
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megkezdését követően szembesültünk azzal,
hogy a szószékkorona, a Mózes-szék és az énektartó táblák is felújításra szorulnak. Ezek közül a
szószékkorona különösen kritikus, már-már veszélyes állapotba került. A felújítással Varga Ferenc, torbágyi restaurátor mestert bíztuk meg,
aki nem csak egy munkának tekintette ezt a
feladatot, hanem sajátjaként nyúlt a 130 éves
berendezésekhez, amit az elkészült munka igazol. Érdekes feljegyzések, történelmi emlékek
is előkerültek a berendezések szétszerelése és
szállítása közben. Az orgonával szemközti szószék énektartó tábláját például valamikor egy
Kossuth-címer díszítette, amit feltételezhetően
az ötvenes években eltávolítottak, és most sikerült rekonstruálni és az eredeti állapotába viszszaállítani.

Mennyibe is került ez a gyülekezetnek? Az
állványozás, vakolás és festés az eredetileg tervezett 5,2 millió forintba került. A restaurálás és
más egyéb kisebb munkálatok újabb 800 ezer
forintba kerültek, így 2012-ben 6 millió forintot
költöttünk el a felújításra. 2011-ben 25 millió forintot fizettünk ki, ez összesen 31 millió forint.
Örömmel mondhatom, hogy sikerült a felújítással kapcsolatos minden számlát kiegyenlíteni,
emellett visszafizettük a tavaly felvett másfél millió forintos kölcsönt is. Figyelembe véve, hogy
ezek mellett az iskolafelújításra is kifizettünk
nagyjából másfél millió forintot, érthető, hogy
az Isten iránti hálának kell buzogni bennünk!
Mohácsy István
gondnok

Kiadványajánló
gyülekezetünk iratterjesztéséből
Bolyki László:
Milyen zenét szeret Isten?
(Magánkiadás)
„Valamikor a muzsika egyszerű volt, szerény és tiszteletreméltó, ma cicomás lett és zűrzavaros, méltóságát és értékét
veszített, gyalázatos iparrá
süllyedt.”
Mikor volt a muzsika egyszerű,
szerény és tiszteletreméltó, és
vajon milyen úton-módon veszítette el méltóságát és értékét? Meg tudjuk határozni, hogy melyek a zene
zűrzavaros és cicomás stíluselemei? Tudjuk-e,
hogy hogyan és miért süllyedt a zene gyalázatos
iparrá?
Végül, de nem utolsó sorban fel tudjuk mérni annak jelentőségét, hogy a fenti idézet a 6. századból származik, a nagy keresztény gondolkodó,
Boetius tollából?
E könyv a zene és a kereszténység hagyományosan feszültségektől terhelt kapcsolatát vizsgálja,
a „valamikor” és a „ma” szakrális zenéjének tükrében. A szerző szándéka, hogy a zene a dicséret és magasztalás eszköze, és ne a feszültségek
állandó forrása legyen a keresztény egyházak és
gyülekezetek életében.
Drága imapáromtól kaptam kölcsön az elmúlt
hetekben és rám nagy hatással volt, szeretettel ajánlom minden Testvérnek, akit érdekel a
téma, viszonylag könnyen olvasható, emészthető írás Bolyki László tollából.
Tóth-Máthé Miklós:
Öt kenyér és két hal
(Kálvin Kiadó)
Tóth-Máthé Miklós színészből lett íróként kiváló
drámai érzékkel ragadja meg a ma is eleven bibliai
elbeszélésekből azt, ami őt ma bibliaolvasóként és
kortárs hazai szerzőként megszólítja és alkotásra

indítja. A kötetben húsz bibliai témára
írt novellája olvasható, mellettük az ihlető bibliai szövegekkel.
„A Szentírás legfontosabb ó- és
újszövetségi történetei gyönyörűséges ívre felfűzve nyílnak
meg előttünk. Bátran ajánlom
azoknak is, akik csak most ismerkednek a Szentírással, nem
kevésbé azoknak, akik már
rendszeres olvasói a Bibliának.
Felnőtt hitoktatási alkalmak
számára ugyanúgy alkalmas
irodalom lehet ez a kötet, mint ahogy azoknak is,
akik még soha nem találkoztak a Könyvek Könyvével. Ez a novellás gyűjtemény segíthet kézbe
venni a Szentírást.” (Steinbach József)

Balavány Edit okleveles könyvkötő testvérünk
gyönyörű, igazán strapabíró, saját készítésű noteszei is kaphatók az iratterjesztésben A/5 és
A/6-os méretben. Tökéletesen egyedi ajándék
bármilyen alkalomból! És ha a templomban
mellettünk ülőnek a fülében miniatűr könyv fülbevaló lóg, az is az ő ügyes kezéből került ki,
bátran keressük fel, hogy mutassa meg különleges ékszerkollekcióját! ;-)
Karácsonyra és Újévre felkészülve már lehet válogatni igés naptárakból, ünnepi képeslapokból,
valamint karácsonyi mesekönyvekből, matricás
füzetekből, foglalkoztatókból a gyermekek számára.
Cserna Gáborné Edit
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Jézus mondja:
Jöjjetek énhozzám mindnyájan,
akik megfáradtatok és terheket hordoztok,
és én megnyugvást adok nektek.

Alkalmaink:

Csiha Kálmán

Reformáció (részlet)
Nem ember tette, Ő akarta
S bár sáros ősz volt, s bús hideg.
A lombhullató zivatarba
Lángra gyúltakkihűlt szívek.
Nem ember tette: Ő akarta,
S bár minden összeesküdött,
Megállt e nép a zivatarba,
A kín, a könny, a vér között.
Négy évszázadnak mnden átka
Hiába támadt rája itt;
Gályarabok, mártírok útján
Zenélve áradt, nőtt a hit.
/…/
A csillagot kiolthatják,
Megdermedhet a nyári táj,
Megfojthatnak minden tavaszt,
De ezt a hitet soha már.
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
Szeretettel kérjük, aki még nem fizette be
az egyházfenntartói járulékot, tegye meg!

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

