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„Teljes a diadal a halál fölött!”
(1Kor 15,54.)

Szeretettel köszöntöm az Örömmondó min-
den kedves Olvasóját, és kívánom, hogy 
ugyanaz a diadalmas húsvéti öröm töltse be 
mindannyiunk szívét, amellyel egykor Pál 
apostol papírra vetette a fenti idézetet.

A történetírás számtalan csatát jegyzett föl, 
köztük nem egy olyan győzelmet is, amelyet je-
lentősége miatt még évszázadokkal később is 
diadalként emlegetünk. A déli harangszó máig 
annak a nándorfehérvári diadalnak emlékét 
őrzi, amely hosszú időre megállította a hódító 
török birodalom terjeszkedését. Annak a dia-
dalnak jelentőségével azonban amelyet Jézus 
Krisztus a halál felett aratott feltámadásával, 
a történelem össze győzelme együtt sem ér 
fel. Ő egy olyan ellenség felett győzedelmes-
kedett, amellyel szemben őelőtte még soha, 
senkinek nem sikerült győznie. Győzelmének 
fénye nem halványul el az idő múlásával, és 
olyan kihatással bír, amihez fogható nem volt, 
és nem is lesz az emberiség életében.

Mindig voltak, és lesznek azonban olyan 
emberek, akik a halál fölötti „teljes diadal” 
hallatán vagy keserűen, vagy gúnyosan mo-
solyra húzzák szájukat. „Ha teljes a diadal a 
halál fölött, akkor miért pusztítanak betegsé-
gek? Miért veszítjük el sorban szeretteinket, 
és miért rogyunk végül a sírba mi is? Mit vál-
toztatott meg Krisztus halál fölött aratott dia-
dala? Változott egyáltalán valami a világ életé-
ben nagypéntek és húsvét után?” – kérdezik. 
Mit válaszolhatunk, hiszen a halál gondola-
tára egy pillanatra még hívőként is elszorul a 
szívünk?

A neves svájci teológus, Oscar Culmann 
Jézus Krisztus kereszthalálát és feltáma-

dását a II. világháború kimenetelét eldöntő 
sztálingrádi csatához hasonlította. Noha a 
sztálindgrádi csata nem vetett véget azon-
nal a további harcoknak, a világháború ki-
menetelét mégis végérvényesen eldöntötte. 
Pál apostol is ilyen értelemben beszél a halál 
feletti diadalról. Nem akarja sem magával, 
sem olvasóival elhitetni, hogy keresztyénként 
a halállal már semmilyen értelemben sincs 
dolgunk. De még azt sem, hogy azt valami 
kívánatos dolognak kellene tartanunk. Leve-
lének ugyanebben a fejezetében mint „utol-
só ellenségről” beszél a halálról. Egy másik 
levelében pedig azt sem titkolja el, hogy ha 
rajta állna, szívesen elkerülné a földi sátor-
háznak, azaz testének „lebontását”, és azt 
szeretné, hogy a halandót halál nélkül nyel-
je el az élet. Ugyanakkor félelem nélkül néz 
szembe a halálállal, mert tudja, hogy ha el-
lenség is, már legyőzött és ártalmatlanná tett 
ellenség. A  megváltott embernek már nem 
árthat, mert ártó fullánkja, a bűn, Krisztus 
kereszthalála által elvétetett. „A mi halálunk 
már nem bűnünkért való elégtétel, hanem 
csak meghalás a bűnnek, és átmenetel az 
örök életre” – tanítja hitvallásunk is.

Ne féljünk tehát a testi haláltól, mert Krisz-
tus legyőzte azt. A testi halál nem megsem-
misülés, hanem megérkezés abba a dicsőség-
be, amelyet szem nem látott, fül nem hallott 
és ember szíve meg sem gondolt. Az apostol 
példáját követve, higgyük teljes szívvel mi is, 
hogy Krisztus diadalma teljes a halál fölött.

Molnár Sándor lelkipásztor

Diadal 
a halál fölött
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Alkalmaink:

Vasárnap
10:00 Istentisztelet (havonta 3. vasárnap
 úrvacsora)
 Gyermek-istentisztelet,
 gyermekmegõrzés
11:00  Kávézó-teázó (havonta egyszer)
16:00  Házaskör
 (hónap 2. vasárnap)
Hétfő
15-18 óráig Pingpong klub

Kedd
16:00 Konfi rmációi előkészítő 
 (haladó csoport)
18:00 Imaóra
18:30 Hónap 3. keddjén a
 B.R.F.K. (Biai Református
 Férfi kör) alkalma
19:00 Hétórai tea a hónap
 elsô keddjén

Szerda
9:00 Idősek délelőttje
18:00 Felnőtt konfi rmáció előkészítő

Csütörtök
9:00 Mamakör a hónap
 második csütörtökén
16:00 Konfi rmációi előkészítő 
 (kezdő csoport)
18:00 Bibliaóra

Péntek
17:00 Kóruspróba (gyermekek)
18:30 Kóruspróba (felnôttek)

Szombat
14:30-18:30 Foltvarró klub a hónap 
 2. és 4. szombatján
17:00 Ifjúsági bibliaóra 
 (két csoportban)

Sírjukba visszatértek már a holtak.
Pihent a város. Az utakon át
őrök cirkáltak. Fönt a katonák
a kocsmában kockáztak és danoltak.
Beesteledett. Józsefnél zokogtak
az asszonyok. A szoba ablakát
elfüggönyözték. Annás lakomát
adott. A kutyák ugatták a holdat.
Magdolna ott állt az üres kereszt
tövén. A Mestert alkonyatkor levették.
Sírt. Félt. S egyszerre látta: az ijedt ég
alatt a szégyen fája nőni kezd,
a karjait a végtelenbe tárja,
s az alvó Földre ráborul az árnya.

Rónay György 

Este a Golgotán

Húsvét vasárnap reggel 7-kor a biai 
temetőben a templomromnál

feltámadási ünnepi megemlékezés
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Egy OLYAN nap volt, ami két kisgyerek mellett 
viszonylag gyakori. Különösen, ha valaki még 
vezetni sem hajlandó, annyira stresszes az au-
tótól, hiába van jogsija, és képes inkább teljes 
kimerülésig tolni hegynek a babakocsit, közben 
háta mögött húzni a nagyobbat szánkón a bo-
káig érő latyakban, hogy a kisebb megkaphassa 
a kötelező védőoltást. Amíg alszanak, addig pe-
dig ezerrel ugyanez a táv, csak éppen 200 db 
pelussal a kézben. Talán nem lehet csodálkoz-
ni, ha este fél hétkor minden vágyam az volt: 
legyünk túl a fürdetésen, hogy mielőbb magam 
is ágyba kerülhessek. Külön hálás voltam, hogy 
aznap nem egyedül kell az esti ceremóniát ve-
zényelnem, hanem Gábor tud segíteni. El is 
döntöttem, hogy már csak a gyerekekkel fog-

lalkozom. Gáborka épp keresztyén gyermek-
videókat nézett, Marcsika meg, szokás szerint, 
fel-alá szaladgált az előszoba–hálószoba–kony-
ha–nappaliban jókedvűen kacarászva. Ahogy 
vége lett az egyik videónak, Gáborka kérésére 
próbáltam választani helyette egy másik ovisok-
nak szóló dalt. Innentől már csak foltok: Mar-
csi visít, rángatom le a ruháját; ordítok, hogy 
Gábor gyorsan, hideg vizes törölközőt; másfél 
liter forralt tej mindenütt, az egész helyiség-
ben; telefon az ügyeletre, azt mondják, várjak, 
kórházba kell vinni, várjak, János vagy Bethes-
da, döntsük el; kocsiban Marcsi a kezemben 
folyamatosan üvölt vizes pelusba és pokrócba 
csavarva, alig bírom fogni, a hátáról egyre job-
ban jön le a bőr; GPS bénázik. Végre a Bet-

„Inkább az Örökkévaló keze sújtson rám…
mert az Örökkévaló nagyon könyörületes!” (I. Krónika 21:13)

Marcsika

Bizonyságtétel
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hesdában, mosolygós orvosok; ma biztos nem 
vihetjük haza; intenzív osztály, nagyon súlyos, 
5 napig bármi történhet… Mi van? Álmodom? 
Uram, csak légy velünk… Kereszt az ajtó fölött. 
Nagy sóhaj.

Két hete böjtöltem, még egy volt hátra. Egy-
szer hallottam, hogy egy gyülekezet minden 
évet így kezd, az első 3 hetet böjttel töltik, hogy 
keressék az Úr akaratát a következő esztendőre 
is. Ez nekem nagyon tetszett. Azt akartam, hogy 
kinyíljon a szemem jobban, merre tudom Őt 
hirdetni olyan emberek között, akiknek szüksé-
gük van Rá. Azon túl, hogy a háztartásban és 
a gyülekezetben vagyok, szolgálok, legyek kész 
messzebb is látni. Kemény volt. Az első hét után 
enyhébbre kellett fognom az előre tervezettnél, 
de folytatni akartam, mert már nem egyszer 
megtapasztaltam a böjt áldásait, erejét. 

Erre nem számítottam, de valahogy nem is 
lepődtem meg. Tudtam jól, bármi lesz, Marcsi-
ka Isten kezében van, a körülményekkel pedig 
minket fog formálni. Azt kértem Istentől, tegyen 
nyitottá, hogy meglássam, miért, kikért vagyunk 
most itt, mire tudja használni ezt a helyzetet. 

Másnap reggel egy héttagú, szabolcsi, roma 
családdal együtt vártuk 3 órán keresztül, hogy 
bemehessünk az égési intenzív osztályra a gyer-
mekeinkhez. Karácsony előtt a Kálvin Kiadó 
Karácsony ideje c. könyvében olvastam egy 
novellát egy idős emberről, akit a romák nagy 
szeretettel befogadtak maguk közé, mert szere-
tettel és elfogadással fordult feléjük. Végig sír-
tam akkor. Ezen a reggelen pedig saját magam 
tapasztalhattam meg, milyen hálásak az elfo-
gadásért, kedves szavakért. Elhalmoztak csoki-
val, cukorkával (amit persze a böjt miatt nem 
ehettem meg, de megígértem nekik, hogy ha 
vége lesz a böjtnek, megeszem). A legnagyobb, 
6 éves kisfiú szinte végig ott ült mellettem, fogta 
a kezem, rajzoltak nekem a jegyzetfüzetembe, 
meséltek, kérdeztek… és én is meséltem: ma-
gunkról, Istenről, szeretetről, hitről. A kicsi Ol-
linak, aki bent feküdt súlyos égéssel, még egy 
gyermekbibliát is sikerült nagy nehezen szerezni 
egy nagyobb könyvesboltból (ennyit arról, hogy 
iratterjesztéssel foglalkozom). Azóta is azért 
imádkozom, hogy ott, messze, Szabolcsban mi-
nél több roma kisgyereknek beszéljen az a Bib-
lia Istenről, Jézusról…

Egy másik reggel idős bácsi érkezett egy fia-
talabb hölggyel. A hölgy bement, én pedig azon 
gondolkoztam, meg kéne valahogy szólítani a 

bácsit (beszélgetés kezdeményezésé-
ben borzalmas vagyok). Nagy nehezen 
megkérdeztem: az unokájához jött?. 
Kiderült, hogy nem, a hölgyet pásztorolja, mint-
ha lánya lenne, segít neki, és próbálja Istenhez 
vezetni. Két éve egy vonaton ismerte meg, ak-
kor beszélt neki először Istenről. Aztán elmesél-
te, milyen súlyos beteg egyébként is a kislánya, 
mekkora égési baleset érte, és hogyan közele-
dik az anyuka az Úrhoz. A folyosóból gyorsan 
imatermet csináltunk, és együtt imádkoztunk 
egymásért, a kórházban szenvedőkért, a fiatal 
anyukáért. Mindketten sírtunk.

Aznap este hazafelé, a buszon egy idős néni 
és egy fiatal srác beszélgetett. Látszott, hogy 
nem ismerik egymást, csak megosztják a má-
sikkal, miért voltak bent a kórházban (egy má-
sik kórházban, Dél-Budán). A 20 év körüli fiú 
elmesélte, hogy 5-6 évvel idősebb barátnője 
skizofrén, mióta húga balesetben meghalt és 
magát hibáztatja, késsel meg is támadta a ba-
rátját, mellesleg pedig várandós. Azon tanakod-
tak, hogy hogy nem tudják az orvosok valami 
gyógyszerrel kigyógyítani. Ismét minden bátor-
ságomat össze kellett szedni, hogy megszólaljak, 
de végül el tudtam mondani, hogy szerintem 
Istennél a gyógyulás, Ő többet tud tenni érte, 
mint bármelyik orvos, adtam egy igés kártyát, 
és elmondtam, hogy melyik gyülekezetet aján-
lom hozzájuk legközelebb, ahova menjen el a 
barátnőjével. 

Én, hihetetlen… persze, hogy nem én, ha-
nem Isten megkönyörült rajtam, és használt. És 
látszott, hogy a fiú nyitott, nem nevet ki. Mé-
lyen az arcomba nézett, és azt kérdezte: erre 
van bocsánat? Én pedig (vagy nem is én?) állva a 
tekintetet azt válaszolhattam: Jézusnál minden-
re van, ennél nagyobbakra is! Nagyon különös 
volt az egész, szinte hátborzongató.

Egy Újszövetséget is tudtam ajándékozni egy 
olyan párnak, akiknek kb. 7 héten keresztül fe-
küdt intenzív osztályon egyetlen, másfél éves 
kislánya tüdőgyulladással, amit nem vettek ész-
re az orvosok. Ezalatt végig egy cső lógott ki a 
tüdejéből, ők pedig minden áldott nap reggeltől 
estig bent voltak a kórházban… Reszketett a ke-
zem, miközben átadtam, ők pedig nem megmo-
solyogtak, hanem hálával volt tele a szemük.

De miért írok másokról, mikor Marcsikánk 
volt kórházban? Mert valóban így éltem meg 
szinte minden egyes percet: mögöttünk egy 
egész, imádkozó család, gyülekezet, még in-

Bizonyságtétel
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Tíz év. Pontosan ennyi idő telt el azóta, hogy 
családunk Budapestről, a gazdagréti lakótelep-
ről ideköltözött Biatorbágyra. Már akkor is so-
kan kérdezték, miért vállaljuk az építkezéssel 
járó ezer gondot és problémát, vagy a gyerekek 
iskolába vitelével kapcsolatos nehézségeket. 
Visszagondolva, nagyon örülünk, hogy egyik 
kétkedőnek sem sikerült megváltoztatni a véle-
ményünket, hiszen elmondhatjuk, hogy életünk 
egyik legjobb döntését hoztuk meg ezzel.

Modhatnánk, hogy azóta belaktuk Biatorbá-
gyot, de az az érdekes, hogy igazából már az 
első pillanattól fogva itthon érezzük magunkat. 
Már ideköltözésünk előtt is részt vettünk a Falu-
ház különböző programjain, rendezvényein, és 
bejártuk a környező „hegyeket”. 

Ugyanakkor sajátos kettősség jellemezte az 
életünket: volt egy lakóhelyünk, amit nagyon 
szerettünk, de sok minden továbbra is Buda-
pesthez kötött bennünket. Ott dolgoztunk, 
odajártak a gyerekeink iskolába, és én odajár-
tam gyülekezetbe is. Zsuzsa, a feleségem a tor-
bágyi katolikus templomba, a gyerekek pedig 
hol ide, hol oda. Tudtuk, hogy nem jó ez így, 
ezért sokat imádkoztam, hogy mutasson az Úr 
megoldást erre a helyzetre. Aztán Zsuzsával úgy 
döntöttünk, ellátogatunk néhány gyülekezetbe. 
Így jutottunk el a Biai Reformmátus Egyházköz-
ségbe is. Kíváncsian jöttem, főleg, hogy apai 
felmenőim reformátusok voltak. Egyébként én 

Otthon vagyunk  
Bemutatkozik Turi Tamás és családja

Bizonyságtétel
kább maga a MINDENHATÓ ISTEN, 
körülöttem pedig rengeteg kétségbe-
esett, szenvedő felnőtt, gyerek. És ez 

a látás ajándék, maga a kegyelem. Feltölt, báto-
rít, erőt ad, visz! Mert tudom azt, hogy önma-
gamtól nem tudok így látni. Isten előtt hiszem, 
hogy kedves, ha neki akarjuk szánni magunkat, 
és Ő kivett a megszokott kerékvágásból, hogy 
használjon – ha egyszer erre kértem. Voltak ne-
héz pillanatok, például amikor először meglát-
tam Marcsit az ágyban feküdni mozdulatlanul, 
feje búbjáig bekötve, tele csövekkel, és nem 
volt szabad sírni. De Isten azt is megadta, hogy 
aztán egy egész vasárnap reggeli igehirdetést 
végigsírhattam, és minden kijöhetett belőlem, 
amit addig vissza kellett fojtanom. 

Nehéz volt a böjt is, hogy például mit szólhat-
nak az ápolók, milyen finnyás vagyok, hogy csak 
bizonyos dolgokat eszem meg, a többit félrete-
szem, miközben farkas éhes voltam, és bizony a 
kukában landoltak a Marcsika által alig érintett 
csokik, amik energiával tölthettek volna meg. 
De azt is elképesztő volt megtapasztalni, hogy 
a böjt utolsó napján közölték a hírt, Marcsika ki-
kerül az intenzív osztályról. És szinte fáradtabb 
voltam, miután már bármit ehettem, mint akkor, 
amikor tartott a böjt.Ezek után az a csoda, hogy 
ilyen hamar kijöhettünk a kórházból, és rövid 
időn belül közölték az orvosok, hogy „Marcsi 
meggyógyult”, szinte csak „ráadás” volt. 

Mindig is féltem attól, hogy én gyenge va-
gyok, nem tudnám jól, hittel viselni, ha valami 
komoly nehézséggel szembe találkozom, plane, 
ha gyermekünkről van szó. És Isten megmutat-
ta, hogy igen, én valóban gyenge vagyok, de mi-
nél gyengébb, Ő annál hatalmasabb lehet ben-
nem, és megmutathatja az erőtlenségem által 
az Ő erősségét. Úgyhogy már sokkal kevésbé 
félek bármitől is. Tudom, hogy Ő erősebb, mint 
bármi, ami az életünkben jöhet. És már azt is tu-
dom, hogy Pálék csodálatos történetei a börtö-
nökből, ahol a legnagyobb szenvedések között 
is örömmel tudták hirdetni az evangéliumot, 
nem azért vannak benne a Bibliában, hogy szé-
gyelljük magunkat, mi milyenek vagyunk, vagy 
csodáljuk őket, ők bezzeg milyen nagy hithő-
sök, hanem hogy meglássuk azt, belőlünk is mit 
tud kihozni Isten, ha Ő van a szívünkben. És az 
Ő kezében lenni nagyon jó! Tényleg könyörüle-
tes még akkor is, ha büntet, fenyít vagy próbára 
tesz. 

Cserna Gáborné

Tamás:
• Kedvenc igevers: Mindig más. 

Mostanában a Zsid 11:27: Hit által 
hagyta ott Egyiptomot, nem félt a 
király haragjától, hanem kitartott, 
mintha látta volna a láthatatlant.

• Kedvenc étel: pörkölt galuskával
• Zene: Hillsong, Chris Tomlin, Jere-

my Camp, és persze, a népzene

Andor:
• Sport: kosárlabda, foci
• Kedvenc csapat: Bayern München, 

Miami Heat
• Kedvenc film: Star Wars, Hobbit 
• Hangeszer: dob

5

”
„

”
„

Bizonyságtétel

minden gyülekezetben otthon érzem magam, 
ahol a tiszta evangéliumot hirdetik, ezért egyből 
megérintett az Ige, amikor az általam akkor még 

nem ismert lelkész a szószéken a kegyelemről 
prédikált. Amikor kimentünk, a kijáratnál Sán-
dor megszólított bennünket, mert látta, hogy 
újak vagyunk, és bíztatott, hogy jöjjünk legkö-

zelebb is. Csak párat 
léptünk, és már Bart-
ha Lajos és Zsuzsa 
mutatkoztak be, és kezdtek 
velünk beszélgetni. Már az 
autóban ülve arról beszéltünk, 
hogy a következő héten is ide 
jövünk. Mindez 2011 augusz-
tusában volt. Azóta járunk 
ebbe a gyülekezetbe, ahol 
gyorsan befogadtak bennün-
ket, és barátokra leltünk. 

Feleségemmel, Zsuzsával 
Budapesten, a főiskolán talál-
koztunk. Mindketten a Ven-
déglátóipari és Idegenforgalmi 
Főiskolán végeztünk. Család-
jaink az ország két végében 
élnek: Zsuzsa szombathelyi, 

én Hajdúszoboszlóról származom. 
 Két gyermekünk, a 17 éves Gellért és a 13 

éves Andor, Budapestre, a villányi úti Szent Imre 
Gimnáziumba járnak. Zsuzsa üzemgazdász, sok 

éve egy kis magyar cég irodavezetője, én pedig 
egy bevásárlóközpontokat üzemeltető cég bér-

beadási csapatát irányítom. 
Szabadidőnkben sokat ki-

rándulunk, nagyon szeretünk 
utazni. Kis korukban a gyerekek 
mindenképpen szerették volna 
kipróbálni a sátorban alvást. Az-
óta sátorral beutaztuk Európát, 
Olaszország igazi kedvencünk 
lett, még Szicíliáig is eljutottunk. 
Az év nagy részében persze át-
lagos, hétköznapi életet élünk: 
korán kelünk, későn fekszünk, 
sokat dolgozunk, igyekszünk mi-
nél jobban ellátni feladatainkat. 
A legfontosabb dolog ebben a 
hétköznapi életben megtalálni 
az örömöt, a boldogságot. Há-
lás vagyok azért, hogy ez nekünk 
megadatott. 

Turi Tamás

Zsuzsa: 
• Szabadidő: olvasás, mozi, színház, 

utazás
• Sport: gyülekezeti kosárlabda 

Gellért:
• Szabadidő: iskolai programok 

szervezése
• Hangszer: korábban zongora, 

mostanában orgona
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Bizonyságtétel

Könnyen beletörődünk a jó hétköznapokba. 
S elbizakodottá válunk … hajtok, rohanok, ne-
velek, aggódom, teszek-veszek, kétségbeesem 
(férjem cukorbetegsége miatt, fi am gerince mi-
att), pótolhatatlan vagyok… – s közben beszeny-
nyeződik a lelkem. Észre sem veszem. Krisztu-
som velem van, nem érhet baj, s az Úrnak tett 
ígéretem több ponton kipipálva … Több kritikus 
pillanat, próbatételek a családomban… Elnehe-
zedett a szívem.

Aztán egyik nap leestem otthon a lépcsőről. 
Iszonyú fájdalommal feküdtem le, reggel a János 
kórház felé vezető úton kezdett derengeni mi 
vár rám. Sajnáltam magam. Fekvőgipsz. A fér-
jem mosdat, öltöztet, a gyerekért rohan, dolgo-
zik, tereget és mosolyogva beszél Isten szerete-
téről.

Tünde testvérem világított rá a STOP jelzés-
re. Meg kellett állni! Miért? Mit akarsz tőlem 
Uram? Miért ezek a próbák?

S egy testvéri üzenet a mobilomra:

„…mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, 
és megostoroz mindenkit, akit fi ává fogad.” 
(Zsid.12,6)

Meglátogatott néhány testvérem, imádkoztunk, 
Jézusról beszélgettünk, s néztem mennyi szere-
tet, alázat van a szívükben. Kislányom is velünk 
tartott boldogan. Sőt, tanított, amit én nem iga-
zán tudok, énekelni, és azt mondta: anya, az Úr 
a te hangodat is szereti. Megrendítő volt felis-
merni gyengeségemet, fegyelmezetlenségemet, 
hiányosságaimat az elém tartott tükörben.

Aztán fekvőgipsz helyett jött a járógipsz. 
Egyedül maradtam otthon. Az asztalon heverő 
Bibliám egyre többet vettem a kezembe, hosz-
szasan fi gyeltem Isten igéjére, az evangélium 
üzenetére. Valahogy most másképp.

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok 
reménységet” (Zsolt.62,6)

Elcsendesedtem. Lelki mélységeket éltem meg, 
de nem egyedül, Krisztussal a szívemben. Han-
gosan sírva imádkoztam, megköszönve az Úrnak, 

hogy térdre kényszerített, hogy teljes lényem-
mel felé fordulhattam, hogy vele közösségben 
lehetek. Hosszú beszélgetések, megnyugtató, 
csöndes percek… Az Ige minket is megvilágosít, 
nyilvánvalóvá teszi bűnös, elesett emberi termé-
szetünket. Elbíztam magam, s most látom csak, 
hogy szívvel-lélekkel vállalhatom csak ezt a kö-
zösséget Krisztussal. S mit tanultam? 

„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki meg-
erősít engem” (Fil. 4.13)

Köszönöm Uram a hófehér nehezéket a lába-
mon, köszönöm Uram, Krisztus hófehér tisztasá-
gát, hogy nekünk adtad Őt, hogy vállalta értünk 
a szenvedést. Tarts meg engem közösségedben, s 
add, hogy alázattal tudjak mindig hozzád fordul-
ni segítségért, hogy ne a magam erejéből hanem 
a tőled kapott erővel menjek tovább.
Ámen.

Bereczki Szilvi

Mire tanít egy begipszelt láb?  
„Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem!” (Zsolt. 51,12)

�

Gyülekezeti élet

Egy rövid történettel kezdem az eltöltött egy he-
tem beszámolóját.

„Egyszer egy szeretetotthonba látogatott egy 
nagylelkű mecénás. A gyermekek örömmel, és 
egy kis ünnepséggel fogadták őt. Egy kisfiú odalé-
pett hozzá, kissé kopott, viseltes ruhában, és tiszta 
hangon, sugárzó szemmel, Istent dicsőítő énekre 
fakadt. Az éneke után megkérdezte tőle a vendég: 
„ha Isten szeret téged, akkor miért nincs szép, tisz-
ta ruhád, talán nem küld neked?” Erre a kisfiú azt, 
válaszolta, hogy Isten biztosan küldött, csak még 
elfelejtették átadni nekem.”

Testvérek! Melyik csoportba tartozunk? Abba 
a csoportba, akik észreveszik a másik ember 
szükségét, de mégsem tesznek semmit, maxi-
mum kritizálnak? Esetleg abba a csoportba, akik-
nél Isten elhelyez más számára egy kis ajándé-
kot, de visszatartják, összegyűjtik, de semmiképp 
nem adják tovább? Talán abba a csoportba, akik 
régóta várnak, hogy valamit kapjanak, amire nagy 
szükségük lenne már?

Még egy kérdés, hátha ezért is érdemesíti va-
laki tovább olvasni: mit csinál a szél, ha nem 
fúj?

A diakónia, a kezek evangéliuma: egyértel-
műen egy tevőleges szolgálat. Akinek Jézus szol-
gál, csak az tud másnak szolgálni! Ahhoz, hogy 
adni tudjak, látogatni, vagy segíteni akár egy be-
vásárlásnál, fontosak a kapcsolataim.

Kapcsolatom Istennel, a gyülekezettel, és a 
környezetemmel. Fontos, hogy Istennel rende-
zett kapcsolatom legyen, ehhez tudjam, hogy én 
ki vagyok (Isten gyermeke), hol vagyok (Isten te-
nyerén), kik vannak rám bízva (Isten gyermekei). 
A hálás ember keresi, kinek tud szolgálni. 

Gyülekezetünkben szervezett formában el-
indult a Diakóniai Bizottság működése. Istennel 
élő testvérek különböző feladatokat igyekeznek 
ellátni. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartjuk a 
testvérek jelzését a bizottsági tagok felé, hiszen 
sokan sokféle egyszemélyes kapcsolatot ápolnak, 
ahol jobban meg mernek nyílni az emberek, és 
el merik mondani a szükségeiket. Ezúton is sze-

retném a testvéreket biztatni, jelezzék a szüksé-
geket, mert sokan vannak, akik szívesen mennek 
és segítenek. Isten minden egyes hívő emberre 
bíz embereket, ne legyünk akadályozói az aján-
dékok eljutásának! A diakónia, a kezek evangé-
liuma, nemcsak fizikai, hanem lelki szolgálatot is 
jelent. Mindig, minden esetben Jézust felmutatni 
a szolgálatunkban, Jézushoz közelebb segíteni az 
embereket. Egy fontos mondat helyeződött a szí-
vemre, miszerint a keresztre feszítésnél az egyik 
latort a másiktól, „csak” egy imádság választotta 
el. Kedves Testvérem, ugye van egy imádságra 
időd, hogy elmondj együtt egy emberrel, aki tá-
vol élt eddig Istentől. Merjünk menni, és merjük 
vinni az evangéliumot, hiszen Isten munkatársai 
vagyunk mi is. A diakónia csak akkor működik, 
ha megyünk, segítünk, beszélgetünk, bevásáro-
lunk, hívogatunk másokat!

Ha nem működik, akkor nincs is.
Talán már sokan tudják a választ a feltett kér-

désemre, hogy mit csinál a szél, ha nem fúj? Hát 
nincs szél!

Áldott húsvéti ünnepeket kívánok abban a re-
ménységben bízva, hogy az ünnep talán elindít 
minket egy terheket hordozó testvér felé. 

Mányokiné Csilla

„Egymás terhét hordozzátok”

Diakónia: a kezek evangéliuma
Március talán legszeszélyesebb hetében alkalmam volt a biai gyülekezet képviseletében részt 
venni egy csendeshéten Mátraházán, amelynek a témája a diakónia volt.

Parancs János: A szegénységről

Sokáig fösvénykedtem,
Mint a hörcsög.
Éléskamráimba hordtam
Az éltető magvakat,
Mindig a télre,
Mindig a hét szűk esztendőre.

Ma már tudom,
A tartalék
Romlékonyabb, mint a gomba,
A fölösleg kártékonyabb,
Mint a jégeső, a sáskajárás.
Csak, aki mindenét szétosztja,
Kegyelmet csak az remélhet.
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Gyülekezeti élet

Kedves barátnőm kérdezte, hogy nincs-e ked-
vem elmenni ezekre a hónap első keddenként 
tartandó női alkalmakra. Először nem tulajdo-
nítottam neki nagy jelentőséget, vajon miről is 
beszélgethetnek a nők együtt? Dolgoztam, igaz 
rövid ideig irodában is, több kolléga és főnök-
nő között. Szaftos pletykák, az éppen mosdó-
ban tartózkodóról, netán a férjéről, barátairól, 
nem sorolom, kár a papírért. Szó ami szó, ezek 
a hetek nem tartoznak a legkedvesebb emlé-
keim közé. Mivel tovább nem bírtam ezt a fajta 
téma- és légkört, elég gyorsan függetlenítettem 
magam, hiszen szeretek arról és azzal beszél-
getni, akitől valamilyen formában tanul-
ni lehet és tudok. Irodai rémemlé-
keimet próbáltam elhessegetni, 
de a lábaim még nem azt az 
irányt vették, amely a közös-
ségi ház felé vezetett volna. 
Mígnem kaptam egy ked-
ves, invitáló sms-t, amit elő-
ször udvariasságból fogad-
tam el. Már az is nagyon 
tetszett, hogy énekszóval 
kezdtük az együttlétet, s 
ráadásul „kívánság műsor” 
jellege volt, hiszen bárki 
kérhette kedvenc énekét, 
akár többet is. A szebbnél 
szebb ének ráhangolt egy va-
lódi lelki élményt adó együttlét-
re. Ezután Síposné Zsuzsi a lélek 
gyümölcséről kezdett el beszélni. 
(Nagy megnyugvással sóhajtottam ma-
gamban, hogy itt, hála Istennek, nem befőzés-
ről lesz szó!) Már az is meghökkentett, hogy a 
lélek gyümölcséről tanít, és nem gyümölcseiről, 
mint ahogy én ezt eddig tudtam – ezek szerint 
rosszul. Ahogy Zsuzsi elkezdte boncolgatni ezt 
a témát, ami éppen a türelemmel volt kapcso-
latos, gyorsan jegyzetelni kezdtem, mert egyre 
furcsább, mondhatni egyre izgalmasabb dol-
gokat mondott, nagyon logikusan, nagyon ért-
hetően, óriási felkészültségről és ügyszeretetről 
téve bizonyságot. Soha nem gondoltam volna, 
hogy a türelmem a hitem próbája, és mértéke 
tükrözi Istennel való kapcsolatom mélységét is. 
Nem az a kérdés, hogy miért történik meg ve-

lem valami, hanem az, hogy ezáltal Isten mire 
akar megtanítani; hogy higgyem el bátran és 
teljes szívemmel, hogy Isten nagyobb, mint az 
én problémám, amiben vergődöm, és hogy Ő 
sohasem késik, bár Ő nem a mi időszámításunk 
szerint cselekszik. Nagyon érdekes volt ilyen 
összefüggésben hallani, hogy a türelmetlen-
ség tulajdonképpen önzés, és a türelem a lel-
ki érettség jele is. (Talán mondanom sem kell, 
hogy azóta fürkészem ezeket a jeleket, és nagy 
sikerélményt jelent, ha akár halványan észre-
vehetem magamon, időnként.) Ilyen és ehhez 

hasonló gondolatokat szedett csokorba Zsu-
zsi, aki nagyon magasra tette a mércét a 

lelki életünk szépítése kapcsán, de 
azért jó néhány poénnal is fűsze-

rezte előadását, és ezáltal nem 
csak mélységes mély gondola-
tokat osztott meg velünk, de 
jó hangulatot is teremtett. 
Természetesen imával fejez-
tük be, de az nem jelentet-
te az alkalom végét, hanem 
kötetlen beszélgetés kez-
dődött a hallottakról, és ak-
kor már sok minden más is 
szóba került, mely érdekelte 

a jelenlévőket! Ami azt illeti, 
senki sem rohant haza, mert 

„jó nekünk itt együtt lenni” 
– állapítottuk meg közösen a ki-

csit hosszúra, de annál derűsebbre 
nyúló est végén. Jó nekünk itt együtt 

lenni! Valóban jó! Jó nekünk tanítva ta-
nulni, tanulni egymás példájából, tanulni egy-
más történeteiből, de a legfontosabb minden-
nél, hogy mindig, egymást szeretettel segíteni 
ahhoz, hogy mindenki Isten közelébe jusson, 
azon a vándorúton, amit életnek hívunk!

Utószó:
Természetesen, amint hazaértem, hónapokra 
előre bevéstem a naptáramba, az első keddekre, 
hogy ha kedd, akkor női alkalom! El nem mu-
lasztanám egyszer sem! Szeretettel ajánlom min-
den nőtársamnak ezeket a meghitt és tartalmas 
együttléteket!

Heródek Éva

Ha kedd, akkor női alkalom
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Párhatárok
Dr. Henry Cloud és dr. John Towsend, a Határvonalak-sorozat 
szerzőpárosa ezúttal a jól működő párkapcsolat alapelveit ajánlja 
olvasói fi gyelmébe. Könyvükben szó esik az egymás határait tisz-
teletben tartó kapcsolat ismérveiről, valamint arról, hogy miként 
oldhatók meg a házasságban a tisztázatlan határokból eredő konf-
liktusok.
A terapeuta szerzők a praxisukból vett példákon keresztül mu-
tatják be, hogyan segít a határok tisztázása számos olyan kérdés 
megoldásában, melyek óhatatlanul felmerülnek a házasságban:
– hogyan valósítható meg a házasságban két különálló fél egysé-

ge,
– miként oldható fel a kötődés és az autonómia igényének fe-

szültsége,
– hogyan egyeztethető össze a szabadság és a felelősségvállalás,
– miben különbözik társunk támogatása attól, hogy megment-

jük őt viselkedésének következményeitől,
– hol a határ az egymással való törődés és egymás irányítása között.
(Harmat Kiadó, 201�., ára 2500Ft, megrendelhető az iratterjesztésünkben is.)

Az, hogy hogyan gondolkodunk, meghatározza 
a döntéseinket, egész életvitelünket. Ezért az-
tán nem mindegy, hogy milyen gondolatokkal 
táplálkozunk, milyen gondolatokokkal foglal-
kozunk. Fontos, hogy ott legyen a vágy, hogy 
egyre jobban megismerjük Isten gondolatait, 
melyeket a Biblia mutat meg számukra, és ezek 
határozzák meg gondolkozásunkat a mindenna-
pi étetünk különböző kérdéseiben is. 

Ennek fényében tettük fel a kérdést: vajon 
az én dolgom megváltoztatni a házastársamat? 
Mi, feleségek sokszor ezt kiemelt feladatunk-
nak érezzük. Különböző eszközök vannak a 
tárházunkban: duzzogás, hiszti, némasági fo-
gadalom, nyaggatás, prédikálás… Pedig Isten 
egészen másról beszél. Azt mondja, nem a mi 
feladatunk a másik megváltoztatása. S mivel mi 
mégis állandóan azt csináljuk, amit Isten nem 
ránk bízott, ezért nagyon sokszor tölt el ben-
nünket harag és elkeseredettség a férjünkkel 
szemben, de sokszor még Istenben is csaló-
dunk az eredménytelenség miatt. Pedig ezt a 
változtatást a Biblia szerint Isten végzi megfe-
lelő időben, és megfelelő körülmények között. 
Két eszközt azonban a feleségek kezébe ad: az 

imádságot és az istenfélő életet. Mondd el a fér-
jednek, hogy mi nyomja a szívedet, de aztán 
hagyd békén, és hagyd, hogy Isten végezze a 
munkáját! Ismerd meg Isten hatalmát, és bízz 
benne! Ami változtatás Neki fontos azt Ő el is 
fogja végezni mind a te, mind a férjed életében. 
Vajon segítségére vagy Istennek, vagy éppen út-
jában vagy Neki?

Követendő példaként állhat előttünk Jézus 
édesanyja, Mária. Nincs említés arról, hogy Má-
ria megpróbálta volna meggyőzni Józsefet mind-
arról, amit Isten mondott neki. Ehelyett Istenre 
várt, és „megadta a lehetőséget” Istennek, hogy 
beszéljen közvetlenül a férjével. Mária ismerte 
Isten hatalmát és bízott benne, ezért képes volt 
várni és csendben maradni.

Olyan jó lenne, ha Isten ilyen belé vetett 
bizalommal ajándékozna meg bennünket, fe-
leségeket, és így állhatnánk helyünkre a házas-
ságunkban is! Ha ebben sikerülne magunkat 
gyakorolni, bizonyára meglepődnénk a követ-
kezményeken. Adja Isten, hogy sokunk család-
jában történhessenek ilyen Istentől való válto-
zások.

Síposné Zsuzsi

Vajon az én feladatom megváltoztatni a férjemet?  
(Részlet a márciusi mamakörön elhangzottakból)
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– miben különbözik társunk támogatása attól, hogy megment-
– hogyan egyeztethető össze a szabadság és a felelősségvállalás,

– hol a határ az egymással való törődés és egymás irányítása között.
(Harmat Kiadó, 201�., ára 2500Ft, megrendelhető az iratterjesztésünkben is.)
– hol a határ az egymással való törődés és egymás irányítása között.
(Harmat Kiadó, 201�., ára 2500Ft, megrendelhető az iratterjesztésünkben is.)
– hol a határ az egymással való törődés és egymás irányítása között.
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Már iskolánk, a Biai Református Általános Iskola 
első tanévének végefelé járunk, és készülünk a 
következő első osztály indítására.

Isten segítségével, a gyülekezet, a presbité-
rium, valamint elnöksége áldozatkészségével 
sikeres, eredményekben gazdag tanévet zárha-
tunk. Szeptemberben, 64 évi kényszerszünet 
után indulhattunk újra el. Nagyon megható 
volt, ahogy a régi és az új diákok találkozhattak 
együtt az évnyitón. Ez a tanév nagyon sok, szép 
élményt hozott számunkra: megmérettetések, 
ünnepélyek, versenyek, előadások, aranyérmek, 
és nem utolsó sorban hitbeli gazdagodás, és egy 
szeretetteljes közösség kialakulását. 

Most már a következő tanévre is készülünk. 
Nyílt napokon mutatjuk be mindennapi életün-
ket, tanítási óráinkat, délutáni foglalkozásokon 
pedig az érdeklődő leendő elsőseinkkel ismer-
kedünk. Az ő számukra tartunk színes foglalko-
zásokat. Nagy szeretettel várjuk az érdeklődő 
szülőket is, és igyekszünk minden kérdésükre 
kimerítő választ adni. A személyes találkozáso-
kon kívül bármikor telefonon is rendelkezésre 
állunk a 06-20-3610-620-as telefonszámon.

Az iskolánkat bemutató prospektus is tartal-
maz minden tájékoztatást. 

Mindennapi életünket, céljainkat, elképze-
léseinket dvd-n is ismertetjük. Ez az anyag az 

internetről is letölthető, és a helyi TV-ben is lát-
ható.

Már most is többen jelezték felvételi kérel-
müket, a hivatalos, április 8., ill. 9-i beiratkozás 
előtt. Várunk minden érdeklődő, és jelentkező 
leendő első osztályos gyermeket!

Célunk, hogy továbbra is szeretetteljes, csa-
ládias közösséget alakítsunk ki. Továbbra is igé-
nyes szakmai munkát végzünk, segíteni akarjuk 
gyermekeink hitre jutását. Egyházához, család-
jához, városához, nemzetéhez hű polgárokat 
szeretnénk nevelni. Fontos számunkra, hogy 
már most ki tudjuk alakítani gyermekeinkben a 
valódi értékek felismerését, a kötelességtudást, 
a toleranciát.

Leendő elsőseink tanítónénije Székelyné 
Czirják Katalin lesz, a délutáni foglalkozásokat 
pedig Bognárné Kovács Andrea fogja vezetni. 

Bízom benne, hogy jelenlegi tanítóinkkal 
együtt (Kontra Imre, Kontra Imréné Sipos Réka) 
továbbra is jó nevelőtestületi közösségként fo-
gunk együtt munkálkodni, és szép eredménye-
ket érünk el.

Biztos vagyok benne, hogy 
igei jelmondatunk iránymu-
tatását: „Ragyogjon a ti vilá-
gosságotok!” továbbra is ma-
ximálisan szem előtt fogjuk 
tartani.

Ábrahám Ferencné 
igazgató

Iskola

Suli  hívogató
„Egyházához, családjához, 
városához, nemzetéhez hű 

polgárokat szeretnénk nevelni”

Magas szintű szakmai-
ság és családias légkör

Gazdag Erzsi: Ákombákom hadsereg

Ákombákom, de bánom,
táncol az én írásom.
Nézd az i hogy imbolyog!
f betűm is tántorog.
Forog a g, penderül.
Az e mindjárt elterül.
De ostoba hadsereg
ez a betűrengeteg!
Parancsomat megveti,
nyelvét rám öltögeti.
Ákombákom hadsereg,
elbánok én teveled! 
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2000 óta élek Biatorbágyon férjemmel és há-
rom iskolás gyermekünkkel. Tanítói diplomámat 
az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán szereztem, 
műveltségterületem a magyar nyelv és irodalom. 
A gyerekekkel otthon töltött évek után a Biatorbá-
gyi Általános Iskolában kezdtem tanítani. A követ-
kező tanévben a Biai Református Általános Iskola 
első osztályának osztályfőnöke leszek. Családom-
mal együtt tagja vagyok a Biai Református Gyü-
lekezetnek, ahol rendszeresen tartok gyermek-
istentiszteleti alkalmakat. Életem és döntéseim 
alapja a megváltó Jézus Krisztusba vetett hit. 

Az első osztályba készülő gyerekek legtöbb-
ször alig várják, hogy az első tanítási napon át-
lépjék az iskola küszöbét. A bennem lévő várako-
zás most legalább ekkora. Alig várom, és egyben 
célom, hogy a Bibliából útmutatást nyerve olyan 

közösség formálódjon, ahol a gyerekek 
nap mint nap megtapasztalják Isten szeretetét és 
életükre szabott rendjét. Ahol megtanulnak egy-
másra odafigyelni, tetteikkel és szavaikkal a kö-
zösséget építeni, de megtalálják saját helyüket és 
felismerik saját, Istentől kapott értékeiket is. Mert 
ahol jó lenni, ott jó tanulni is. Ott könnyebb be-
fogadni a sok új ismeretet és elsajátítani a sok új 
készséget, ami bár nagy öröm, de nagy feladat is 
az óvodából kilépő gyerekek számára. Ezért fon-
tosnak tartom, hogy az első osztályban játékos 
elemek segítsék és színesítsék a tanulást. A játék 
mellet azonban szükséges a figyelem tudatos fej-
lesztése, és a megfelelő tanulási szokások kialakí-
tása, hogy a gyerekek, képességeiknek megfele-
lően minél otthonosabban mozogjanak a betűk 
és a számok világában. 

Mindez azonban egyedül nem sikerülhet. Val-
lom, hogy az iskolás gyermekek sikeres nevelé-
sének és oktatásának egyik feltétele a szülők és 
a tanító szoros és egymást támogató, kiegészítő 
együttműködése. Ezen együttműködés reményé-
ben sok szeretettel várom a jövő első osztályosait 
a Biai Református Általános Iskolába. 

Suli  hívogató
Iskola

Az új osztálytanító:  
Székelyné Czirják Katalin

Szalai Borbála: utolérem a bátyámat

Mi tagadás, irigyeltem
Hogy a bátyám iskolás,
Hogy őneki gyerekjáték
Az írás, az olvasás.
Csodáltam, hogy milyen szépen
Formálja a betűket,
S hiába van sok belőlük,
Ismeri a nevüket.
Úgy megy neki az olvasás,
Akárcsak a vízfolyás
Hej – gondoltam –
Mikor lesz már
Belőlem is iskolás!
S most, amikor beírattak
Iskolába az idén,
Megfogadtam: a bátyámat
Utolérem, bizony én!
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Szép, szellős nyári reggel volt. Korán gyüleke-
zett a kis kiránduló csapat, hogy megmásszák a 
hegycsúcsot. No, azért ne olyan magas csúcsot 
képzeljetek el, mint a Mont Blanck vagy a Mont 
Everest, csak egy 5-600 méter magas oromra sze-
rettek volna feljutni. Vidáman beszélgettek, majd 
a vezető kinyitotta a térképet, hogy együtt néz-
zék meg a célt.

– Ez egy hat kilométeres gyalogtúra – kezdte a 
túravezető. – Rendkívül szép, bükkfás oldalon fo-
gunk haladni. Van egy rövidebb út is, de azt most 
nem vehetjük igénybe, mert az esőzések miatt a 
talaj arra csúszik. Van még egy harmadik út, azt 
azonban lezárták, és arra sem mehetünk. Marad-
junk együtt, támogassuk egymást – fejezte be az 
eligazítást.

Máris akadt, aki ellenvetéssel élt:
– Ez az út túl hosszú. Félig még busszal is el 

lehet menni, és mi egy páran inkább úgy me-
gyünk.

– Rendben! De fi gyeljetek ide – mutatott a 
túravezető a térképen egy pontra – itt várjatok 
bennünket. Könnyű eltévedni, mert a busz vég-
állomásáról több szerteágazó utacska is van, de a 
csúcsra csak egy vezet!

– Persze, ott találkozunk! – hangzott a válasz.
A csapat tehát két részre oszlott. Egyesek fel-

szálltak a buszra, a többiek nekivágtak gyalog. Vi-
dám énekszó és beszélgetés jelezte útjukat, hisz 
néhány perc múlva már a jelzett turistaúton, az 
erdő belsejében lépdeltek. Az utacska két olda-
lán a csalánlevelű harangvirág, hegyi orbáncfű, 
és dús zöld fű kísérte őket. Nem is telt bele egy 
kerek óra, a gyalogos csapat ahhoz a kereszte-
ződéshez érkezett, ahol a buszos csapatnak már 
rég várni kellett volna a többieket, de azok nem 
voltak sehol. Néhány perces tanakodás után úgy 

döntöttek, mennek tovább, hiszen egészen biz-
tos, hogy csapatuk másik fele mégis elindult nél-
külük a csúcs felé.

A gyalogosok ötven perc kényelmes túra után 
– kissé fáradtan bár, de boldogan – a csúcson, háti-
zsákjuk mellett üldögélve gyönyörködtek a tájban. 
Szemlélték a folyót, ahogyan átszeli a völgyet.

Újabb óra telt el, a többiek még sehol… Már 
lassan eljött az ideje, hogy visszainduljanak, de 
a buszos csapat még nem érkezett meg. A veze-
tő nyugtalankodott: „Csak nem érte őket valami 
baj?!” – Mivel azonban az idő eljárt, megindultak 
a turistaúton vissza a völgy felé. A szép kirándulás 
örömét kissé befelhőzte a többiekért érzett aggo-
dalom. Mi történt velük?

Végre meglátták őket! Ott álltak, ahol reggel a 
megbeszélést tartották. Az történt ugyanis, hogy 
amikor a buszból a hegy derekánál kiszálltak, leg-
alább hárman közülük felfedeztek egy széles, jól 
karbantartott utat. Látszólag ez az út a csúcs felé 
indult. Rábeszélték a többieket, hogy menjenek 
ezen. Egy-két óra bolyongás után – miközben egy-
re keskenyedett ez az út, végül egy szalonnasütő 
helyig vezetett csupán – rá kellet jönniük, hogy 
szép erdei út ez is, de nem vezet a célhoz. Egé-
szen másutt lyukadtak ki, messze az eredeti szán-
dékuktól. Szerencsére innen is volt egy városba 
visszavezető út. Fáradtak voltak ők is, és láttak 
egy-két szép fát, tiszta rétet, de a célhoz nem ér-
tek el. Oda ugyanis csak egyetlen út vezetett.

Mint mindig, a következő gyülekezeti ifi -órán 
megbeszélték a dolgot. Most különösen világo-
san állt előttük, amit Pál apostol a küzdelemről 
mondott: „Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer 
koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez.” (I. Ti-
móteus 2,5.) A szabályok értünk vannak és nem 
ellenünk.

Szabályszerűen
Gyermekoldal
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A nyári szünetben a diákoknak kellett ápolni az 
iskola gyakorlókertjét, ahol gyümölcsfák, sző-
lő és konyhai növények termesztését tanulták. 
A nyári beosztás szerint minden héten hat-nyolc 
főből álló csapatnak volt a feladata a locsolás és 
a gyomlálás. Augusztus végére következtek az 
ötödik osztályosok. Már csak 10 nap volt hátra 
a tanévnyitóig. A kertbe reggel 6 és 7 óra kö-
zött kellett bemenni. Ez az órácska nem volt 
sok, csakhogy a szünidőben mindenki elszokott 
a rendszerességtől, ami abban is látszott, hogy a 
hat-hét gyerek helyett csak három jelent meg.

Az előző csapat jó munkát végzett, nem volt 
semmi gyom a kertben, közben eső is esett, 
úgyhogy a három diák meg is egyezett: nem kell 
mindhármuknak minden nap bemenni, elég na-
ponta csak egynek, aki meglocsol. Hét végére 
azonban csak Gabi maradt, mert az egyiküket a 
szülei elvitték néhány napra a Mátrába, a másik 
pedig hét elejére vállalta a munkát. – Így jött el 
a péntek reggel. Gabi észrevette, hogy anyukája 
már kint tesz-vesz a konyhában, szerette is, hogy 
ez a halk zaj és a fi nom tejeskávé illata beszűrő-
dik a szobába. Jól esett kicsit lustálkodni, de csak 
kiment egy idő után.

– Jó reggelt! – köszönt vissza az édesanyja. – 
Kérsz egy kis tejeskávét? Vagy tejet? Amikor Gabi 
nem tudta eldönteni, mit szeretne, így folytatta:

– Döntsd el gyorsan, mert megyek a kertbe 
locsolni! „Locsolni!!!!” – hasított Gabiba a felis-
merés: „Már épp el kellene jönnöm a gyakorló-
kertből!”

Édesanyja ijedt kérdésére, csak futtában ki-
áltott vissza:

– A gyakorlókertbe kellett volna mennem! 
Béla bácsi 7-kor bezárja a kapukat!

– Imádkozom, hogy a kapu ne legyen bezár-
va! – szólt még utána anyukája.

Egyvégtében futotta le az 1500 métert iskolá-
juk kiskapujáig, amely a Kolozsvári utcából nyílt. 
A kiskapu azonban zárva! Pont a gyakorlókertbe 
visz! Milyen könnyű lett volna! „Anyu hiába imád-
kozik, tudtam én! Ha egyszer Béla bácsi elmegy, 
vége!!!” – gondolta. A kapu résein át belesett az 
iskolaudvar felé, és meglátta, hogy a nagykapu 
még nyitva van: újabb 300 méteres rohanás: mi 
lesz, ha közben bezárják azt is?! „Istenem, ne 
zárják be!” – fohászkodott kétségbeesetten. Per-
zselő hőség támadt a hétvége felé. „Mi lesz, ha 
a növények elszáradnak?!” A nagykapu az Iskola 
utcából nyílt a tantermek felé. 3 perc múlva si-
mán berobogott az iskolaudvarra.

Már javában locsolt, amikor Béla bácsi állt 
meg mellette:

– Nahát! Nem vettem észre, hogy itt vagy. 
Már bezártam ugyanis mind a két kaput 7-kor. 
Csak az igazgató úr üzente, hogy mégsem dél-
után jönnek az üvegezők, hanem most reggel, 
mert csak így van ma idejük. Hát aztán újra ki-
nyitottam a nagykaput.

Ekkor gondolkodott el: „Hogyan képes Isten 
befolyásolni anyukám imájára, meg az én kétség-
beesett fohászomra egy üvegező műhely mun-
kabeosztását? Egyesek azt mondják: a véletlen. 
Tényleg? Nem inkább Isten gondviselése?”

„Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki 
gondja van rátok”. Péter első levele 5,7. vers

Isten gondot visel
Gyermekoldal
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Japán: új élet a katasztrófa után 
Március 11-én lesz a 2011-es hármas katasztrófa (földrengés, 
cunami, atomerőmű robbanás) évfordulója. A Hongodai gyü-
lekezet a Liebenzelli Misszió támogatásával a cunami, a pusz-
tító árhullám és a földrengés sok áldozatának tudott segíte-
ni. Eddig 12 ember döntött Jézus mellett. Az első egy idős 
férfi volt, aki segélycsomagok mellett egy Bibliát is kapott. 
A Szentírás napi olvasása segítette át a nagy kétségbeesésen. 
A segélyszolgálat központjába még ma is járnak az emberek 
istentiszteletre. 

izráel: két százalék keresztyén
A Szentföldön mintegy 158 000 keresztyén él, 80 százalékuk 
arab – olvashatjuk a jeruzsálemi Országos Statisztikai Hivatal 
jelentésében. A keresztyének száma Názáretben, Haifában és 
Jeruzsálemben a legmagasabb. Az elmúlt évben öt templomot 
ért, keresztyén ellenes, fanatikusok által végrehajtott táma-
dás. A Jézus Krisztusban hívő zsidók számát 10 000–15 000-
re becsülik.

Guam: oktatás az interneten
Miközben Hartmut Scherer liebenzelli misszionárius a Csen-
des-óceán közepén egy szigeten a megkülönböztetéstan szak-
tárgyat oktatja, hallgatói Indonéziában ülnek a számítógép 
előtt. A mikronéziai Guam szigetén működő Csendes-óceá-
ni Szigetek Egyetemen tartott rendszeres előadásai mellett a 
misszionárius online-tanfolyamokat is tart. A Pápua szigetén 
élő indonéz hallgatóiban nagy az érdeklődés és nagyon sokat 
gazdagítják a virtuális órákat. 

Mexikó: bezárt protestáns keresztyének
Hidalgo szövetségi állam egyik falujában mintegy 150 gye-
reket és 100 felnőttet zártak be házaikba, mert nem voltak 
hajlandók részt venni falujuk pogány szertartásain. A falu kö-
zössége megakadályozta, hogy vízhez és élelemhez jussanak. 
Ennek a rendelkezésnek azt kellett volna elérnie, hogy a hívők 
megtagadják a hitüket. Ám nem ért el sikert, mert más falvak-
ban élő keresztyének siettek a segítségükre. 

Eritrea: tíz egyházi vezetőt tartóztattak le
A kelet-afrikai Eritreában 1000-re tehető azoknak a keresz-
tyéneknek a száma, akiket vádemelés nélkül bebörtönöztek. 
Röviddel ezelőtt a marxista rendszer újabb letartóztatási hul-
lámot indított útjára. Tíz keresztyén vezetőre vár kínzás kato-
nai táborokban vagy földalatti börtönökben. Eritreában alig 
néhány egyházat, és az iszlámot, tűrik meg, a többi hívőt ál-
landóan a letartóztatás réme fenyegeti. 

(Forrrás: Liebenzelli Misszió)

imádkozzunk értük!
„Az imádkozás talpra állít, 

mert leveszi rólunk a terhet” 
(Peter Hahne)

Kitekintő
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Kálvin Kiadó: 

Wolf, uwe
Hol volt Jézus Nagypéntek és Húsvétvasárnap 
között?
Jézus élete korunk számára elbeszélve

Minden nemzedék újbó-
li feladata, hogy Jézusról 
meséljen a gyerekek-
nek és fi ataloknak. Ami 
engem illet, elmesélem 
gyerekeimnek és tanít-
ványaimnak, szülőknek, 
nevelőknek és tanárok-
nak, és mindenkinek, aki 
tudni akarja, mit mond 
nekünk manapság Jézus. 
Válaszolok azokra a kér-
désekre, amelyeket ismé-

telten föltettek nekem a tanítványaim. Éveken át 
arra kértem őket az iskolaév kezdetén, írják le, 
melyek a legfontosabb kérdéseik a „Mi érdekel 
valójában a vallásban?” témával kapcsolatban. 
Ebben a könyvben azt jegyeztem le, ami Jézus-
ban valóban érdekli őket, meg engem is. (Rész-
let az előszóból.)
Most féláron kapható az iratterjesztésben a Kál-
vin Kiadó más, akciós könyvei között!

Harmat Kiadó:

Cseri Kálmán:
József 
Minden ember életében meghatározó ténye-
ző gyermekkora, neveltetése, kora és környe-
zete. József története viszont azt mutatja, hogy 
az emberi élet mindezeken túlmenően Isten 
örök tervébe illeszkedik, és pontosan az Isten-
től kapott küldetése teszi lehetővé az ember 

számára, hogy 
felülemelked-
jék önmagán 
és a körülményeken. Ma 
is, ugyanúgy, mint József 
korában, küldetését csak 
az az ember töltheti be, 
aki kijárja Isten iskoláját. 

Family 
Negyedévente megjelenő családi és párkap-
csolati magazin
Előfi zetési díj: 2370 Ft/év (593 Ft/szám)
Egy szám ára: 750 Ft

Family magazin I. negyedév 
Kis ízelítő a tartalomból:
• Gúzsba köt vagy szabaddá tesz? Gondolatok 

a rendről
• A selejtezés művészete. Szabadulás a lomok 

fogságából
• Tűzfészekből családi fészek. Hogyan előzzük 

meg a veszekedéseket?
• Folyton ölik egymást! Terítéken a testvérhá-

borúk
• Ne engedjük céltáblává válni! Piszkálás, zak-

latás, bántalmazás az iskolában
• Fényesre csiszolt dalok – Völgyessy Szomor 

Fanni világa

Kiadványajánló
gyülekezetünk iratterjesztéséből
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Jézus mondja:
Jöjjetek énhozzám mindnyájan,

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

Lelkipásztor: Molnár Sándor
Lelkészi fogadóórák:

Kedd 9.00-12.00
Csütörtök 14.00-18.00

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

06 20-417-3311
e-mail: malombya@gmail.com

A gyülekezet honlapja, igehirdetésekkel:
www.biairef.com

„Teljes a diadal a halál fölött!”
(1Kor 15,54.)

Szeretettel köszöntöm az Örömmondó min-
den kedves Olvasóját, és kívánom, hogy 
ugyanaz a diadalmas húsvéti öröm töltse be 
mindannyiunk szívét, amellyel egykor Pál 
apostol papírra vetette a fenti idézetet.

A történetírás számtalan csatát jegyzett föl, 
köztük nem egy olyan győzelmet is, amelyet je-
lentősége miatt még évszázadokkal később is 
diadalként emlegetünk. A déli harangszó máig 
annak a nándorfehérvári diadalnak emlékét 
őrzi, amely hosszú időre megállította a hódító 
török birodalom terjeszkedését. Annak a dia-
dalnak jelentőségével azonban amelyet Jézus 
Krisztus a halál felett aratott feltámadásával, 
a történelem össze győzelme együtt sem ér 
fel. Ő egy olyan ellenség felett győzedelmes-
kedett, amellyel szemben őelőtte még soha, 
senkinek nem sikerült győznie. Győzelmének 
fénye nem halványul el az idő múlásával, és 
olyan kihatással bír, amihez fogható nem volt, 
és nem is lesz az emberiség életében.

Mindig voltak, és lesznek azonban olyan 
emberek, akik a halál fölötti „teljes diadal” 
hallatán vagy keserűen, vagy gúnyosan mo-
solyra húzzák szájukat. „Ha teljes a diadal a 
halál fölött, akkor miért pusztítanak betegsé-
gek? Miért veszítjük el sorban szeretteinket, 
és miért rogyunk végül a sírba mi is? Mit vál-
toztatott meg Krisztus halál fölött aratott dia-
dala? Változott egyáltalán valami a világ életé-
ben nagypéntek és húsvét után?” – kérdezik. 
Mit válaszolhatunk, hiszen a halál gondola-
tára egy pillanatra még hívőként is elszorul a 
szívünk?

A neves svájci teológus, Oscar Culmann 
Jézus Krisztus kereszthalálát és feltáma-

dását a II. világháború kimenetelét eldöntő 
sztálingrádi csatához hasonlította. Noha a 
sztálindgrádi csata nem vetett véget azon-
nal a további harcoknak, a világháború ki-
menetelét mégis végérvényesen eldöntötte. 
Pál apostol is ilyen értelemben beszél a halál 
feletti diadalról. Nem akarja sem magával, 
sem olvasóival elhitetni, hogy keresztyénként 
a halállal már semmilyen értelemben sincs 
dolgunk. De még azt sem, hogy azt valami 
kívánatos dolognak kellene tartanunk. Leve-
lének ugyanebben a fejezetében mint „utol-
só ellenségről” beszél a halálról. Egy másik 
levelében pedig azt sem titkolja el, hogy ha 
rajta állna, szívesen elkerülné a földi sátor-
háznak, azaz testének „lebontását”, és azt 
szeretné, hogy a halandót halál nélkül nyel-
je el az élet. Ugyanakkor félelem nélkül néz 
szembe a halálállal, mert tudja, hogy ha el-
lenség is, már legyőzött és ártalmatlanná tett 
ellenség. A  megváltott embernek már nem 
árthat, mert ártó fullánkja, a bűn, Krisztus 
kereszthalála által elvétetett. „A mi halálunk 
már nem bűnünkért való elégtétel, hanem 
csak meghalás a bűnnek, és átmenetel az 
örök életre” – tanítja hitvallásunk is.

Ne féljünk tehát a testi haláltól, mert Krisz-
tus legyőzte azt. A testi halál nem megsem-
misülés, hanem megérkezés abba a dicsőség-
be, amelyet szem nem látott, fül nem hallott 
és ember szíve meg sem gondolt. Az apostol 
példáját követve, higgyük teljes szívvel mi is, 
hogy Krisztus diadalma teljes a halál fölött.

Molnár Sándor lelkipásztor

Diadal 
a halál fölött
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Alkalmaink:

Vasárnap
10:00 Istentisztelet (havonta 3. vasárnap
 úrvacsora)
 Gyermek-istentisztelet,
 gyermekmegõrzés
11:00  Kávézó-teázó (havonta egyszer)
16:00  Házaskör
 (hónap 2. vasárnap)
Hétfő
15-18 óráig Pingpong klub

Kedd
16:00 Konfi rmációi előkészítő 
 (haladó csoport)
18:00 Imaóra
18:30 Hónap 3. keddjén a
 B.R.F.K. (Biai Református
 Férfi kör) alkalma
19:00 Hétórai tea a hónap
 elsô keddjén

Szerda
9:00 Idősek délelőttje
18:00 Felnőtt konfi rmáció előkészítő

Csütörtök
9:00 Mamakör a hónap
 második csütörtökén
16:00 Konfi rmációi előkészítő 
 (kezdő csoport)
18:00 Bibliaóra

Péntek
17:00 Kóruspróba (gyermekek)
18:30 Kóruspróba (felnôttek)

Szombat
14:30-18:30 Foltvarró klub a hónap 
 2. és 4. szombatján
17:00 Ifjúsági bibliaóra 
 (két csoportban)

Sírjukba visszatértek már a holtak.
Pihent a város. Az utakon át
őrök cirkáltak. Fönt a katonák
a kocsmában kockáztak és danoltak.
Beesteledett. Józsefnél zokogtak
az asszonyok. A szoba ablakát
elfüggönyözték. Annás lakomát
adott. A kutyák ugatták a holdat.
Magdolna ott állt az üres kereszt
tövén. A Mestert alkonyatkor levették.
Sírt. Félt. S egyszerre látta: az ijedt ég
alatt a szégyen fája nőni kezd,
a karjait a végtelenbe tárja,
s az alvó Földre ráborul az árnya.

Rónay György 

Este a Golgotán

Húsvét vasárnap reggel 7-kor a biai 
temetőben a templomromnál

feltámadási ünnepi megemlékezés


