
Ilyenkor, ősszel gyakran eszembe jutnak Arany 
János sorai: „Őszbe csavarodott a természet feje, 
/ Dérré vált a harmat, hull a fák levele. / Rövidebb, 
rövidebb lesz a Napnak útja, / És hosszúkat alszik 
rá, midőn megfutja.” A vers csodálatos, de ami-
ről szól, az őszi évszakváltás, már kevésbé szép. 
Legtöbbünk számára szomorkás élményt jelent 
ez az időszak. Lehangoló látni, hogyan rövidül-
nek a nappalok, és hosszabbodnak az éjszakák, 
hogy később világosodik, és korábban sötétedik, 
mert mi a fényt jobban szeretjük a sötétségnél. 
De az ősz már csak ilyen. A természet törvényeit 
nem lehet megváltoztatni. 

Van azonban ennél sokkal nehezebb tapasz-
talat is az ember számára. Amikor ez a folyamat 
belül, a lelkében zajlik. Amikor a szívében alusz-
nak ki a fények, és a lelkére borul rá egyre jobban 
a reménytelenség sötétsége. Ez rosszabb minden 
külső tapasztalatnál, hiszen nemcsak a szemünk 
vágyik a fényre, hanem a lelkünk is. 

Addig azonban, amíg Isten rendeléséből a 
természetben az évszakok váltakozása az idők 
végezetéig megmarad, és a tavaszt nyár, a nya-
rat ősz és tél követi, a lelkünk nincs erre a sorsra 
ítélve. Nem törvényszerű, hogy szívünket az idő 
múlásával a sötétség töltse be, mert Isten meg-
könyörült rajtunk, és ebben a sötét világban az 
Ő Fia által kiolthatatlan világosságot gyújtott ne-
künk. Jézus úgy jött közénk, mint a világ Világos-
sága. „Én vagyok a világ világossága: aki engem 
követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az 
élet világossága.” – kiáltja világgá Jeruzsálemben, 
a lombsátrak ünnepén. Ezek a szavak a Szentírás 
legcsodálatosabb üzenetei közé tartoznak. Eljö-
vetelével valóban az történt, amiről Zakariás pap, 

Keresztelő János apja beszél, aki Jézus jövetelét 
„naptámadatnak” nevezi. „Meglátogatott min-

ket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson 
azoknak, akik sötétségben s a halálnak árnyéká-
ban lakoznak” – mondja ujjongó örömmel. 

Akinek szívébe beragyog Jézus világossága, 
annak életében valóban új nap, azaz új korszak 
kezdődik. Tudni kell azonban, hogy miután az 
ember lelke a bűn következtében került a sötét-
ségbe és a halál árnyékába, onnan csak bűneinek 
eltörlése által szabadulhat meg. Mikor Jézus vi-
lágossága bevilágít az ember szívébe, a bűnei is 
láthatóvá válnak. Azok a bűnök, amelyeket addig 
talán észre se vett, pedig éppen ezek idézték elő 
szomorú lelkiállapotát azzal, hogy elválasztották 
őt Istentől. De ne féljünk ettől, mert Jézus nem-
csak láthatóvá teszi bűneinket, hanem meg is 
szabadít azoktól. 

Mikor Jézus önmagát a világ Világosságának 
nevezi, akkor ezzel a kijelentésével megkülön-
bözteti magát ennek a világnak csalóka fényei-
től. A világ fényei lehetnek szemkápráztatóak, de 
életet nem adhatnak. Nem érdemes tehát más-
hol és másban keresni problémáink megoldását. 
Azt ígéri, hogy aki hozzá menekül, és követőjévé 
lesz, soha többé nem jár sötétségben, mert Ő ha-
talmasabb bűneinknél, gondjainknál, életnél és 
halálnál. Jézusban kiolthatatlan világosság gyúlt 
fel számunkra. Mi több, akiknek szívében Jézus 
lakozik, azok maguk is a világosság fi aivá lesznek, 
és világítani fognak másoknak. Nézzünk hát fel 
Jézusra, hogy szívünkből eltűnjön minden sötét-
ség, és az Ő világosságának hordozóivá legyünk!

Molnár Sándor lelkipásztor

Kiolthatatlan
világosság

A  B I A I  R EF O R M ÁTUS  EG Y H Á Z KÖZ SÉG  H ÍR LE V ELE  2013/2

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

Szeretettel kérjük, aki még nem fi zette be 
az egyházfenntartói járulékot, tegye meg!

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)

Akkoron csillag gyúlt az égre 
És rásugárzott a vidékre, 
És Betlehem fölött megállván, 
Egy rongyos istálló homályán 
Tündöklött már a Glória: 
Ott ingecskében, szép fehérben, 
Feküdt a jászol szent ölében 
Az Isten egyszülött Fia… 
A hír bejárta a világot, 
És jöttek bölcsek és királyok 
És együgyűk és pásztorok: 
Ott minden lélek egyetérzett 
És sírt és álmélkodva nézett 
És boldogan fohászkodott: 
Örömöt hozván az embernek, 
Dicsőség légyen az Istennek! 

Sajó Sándor

Karácsonyi ének (részlet)
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– István, téged általában úgy ismerünk, mint aki 
a technikai-műszaki problémák megoldója a gyü-
lekezetünkben, hiszen évekig műszaki gondnok is 
voltál. Azt hiszem, sokan sikeres mérnöknek tarta-
nak, akinek a nevéhez jó pár találmány is fűződik. 
Az elmúlt másfél éved mégis munkahelykereséssel 
telt. Mesélnél erről? Miért is alakult így az életed?

– Az utóbbi években valóban sikeres szakmai 
pályát futottam be, jó állásom volt egy multi cég-
nél, ahova az utcáról, minden ismeretség nélkül 
kerültem mérnöknek, majd egy éven belül ter-
mék tesztlabor vezető lettem. Szépen ívelt fölfelé 
a karrierem, a munkám révén találmányok szület-

tek, szívesen keltem korán, és utaztam Budapest-
re… Mindaddig, amíg egy új vezetőm rossz ter-
méket akart velem jóváhagyatni. Természetesen, 
én leírtam, hogy az nem jó. Hálából az éves mi-
nősítésemben egy csomó valótlanság jelent meg. 
Sokat tépelődtem, hogy mitévő legyek: szembe-
szálljak az igazságtalansággal, vagy nyeljem le 
csendben. Ez járt a fejemben azon a gyülekezeti 
családos körön is, amikor versenként olvastunk föl 
egy részt Ézsaiás próféta könyvéből. Nekem az 
54. fejezet 17. verse jutott: „Célt téveszt minden 
fegyver, amit ellened kovácsoltak, meghazudtolsz 
minden nyelvet, mely törvénykezni mer veled. Ez 

„Isten ajándéka ez”
Beszélgetés Magai Istvánnal

Bizonyságtétel

„Arcod verejtékével eszed kenyeredet” – mondja Isten az édenkertből kiűzetett embernek, és 
kemény tapasztalás ez a mai, egzisztenciális válsággal terhelt korunkban is, amikor a munkale-
hetőségért is arcunk verejtékével kell küzdeni. Ötven felett különösen. „Ugyanakkor, ha az útra 
Isten küld – vallja Magai István –, megmutatja az irányt is, de általában elvisz a falig, ahol az 
ember már majdnem koppan.” Erről a „majdnem”-ről faggatom gyülekezetünk presbiterét.

�

az öröksége az Úr szolgáinak, így szolgáltatok ne-
kik igazságot – így szól az Úr.” Úgy éreztem, Isten 
nem véletlenül hívta föl a figyelmemet egy ígéret-
re, amit prófétájának tett, és ha ez így van, akkor 
nekem sem kell csendben maradnom, hiszen Ő 
jól tudja, milyen helyzetben vagyok. Ezzel a len-
dülettel írtam a levelet, hogy a tények makacs 
dolgok, és tán tiszteletben kellene tartani őket. 
Tudtam, hogy nem én vagyok az erősebb, de azt 
is tudtam, hogy Isten ígéreteire a körülmények-
kel szemben is számíthatok. A következő hóna-
pokban átéltem, hogy minden hamis vád vissza-
hullott a kiagyaló fejére, és magát döngölte bele 
oda, ahova engem akart. A közös főnökünk, látva 
a helyzetet, megkérdezte, hogy mit szeretnék el-
érni. Szüksége volt ugyanis a közvetlen főnököm 
elkötelezett munkájára, de ő azért a tények iránt 
is tanúsított tiszteletet. Megállapodtunk abban, 
hogy egy tisztességes végkielégítéssel megtámo-
gatva békében eljövök. Nem kívántam elégtételt 
venni a sérelmeken, ezért az utódom betanítása 
és az elszámolás is jó hangulatban zajlott. Végül 
is teljesült Isten ígérete, és megőrzött, de a gyár-
kapun kilépve még nem tudtam, hogyan tovább. 

– Négy gyermeket neveltek, akkor kettő érett-
ségi előtt állt, és kettő egyetemista volt. Mire szá-
mítottál az önként vállalt munkanélküliséged 
alatt?

– Közben két gyermekemmel közösen dol-
goztunk két találmányon is, és fejlesztő mérnö-
ki állásokra is pályázatokat adtam be. Volt, ahol 
már a leendő munkatársaknak is bemutattak, 
aztán abból sem lett semmi.

Nem először vezetett Isten járatlan úton, de 
55 év fölött munkát keresni elég kilátástalannak 
tűnt. Bejelentkeztem álláskeresőnek is. Szokat-
lan világ tárult elém a munkanélküliek között 
sorban állva, sorban ülve. Jó az, ha lehet valahol 
segítséget kérni, de az iskolázottság hiánya szinte 
földhöz szögezi az abban szenvedőket. Én pedig 
túlképzett voltam. Az sem előny. Biztos voltam 
benne, hogy Isten ad valamilyen megoldást, ak-
kor is, ha az nem éppen kellemes. Közben el-
kezdtem foglalkozni a hőszivattyúkkal. Az egye-
temen tanultam róluk valamit, de annak már 35 
éve. Az interneten talált tankönyvek, cikkek so-
kat segítettek a felzárkózásban. Számoltam, ter-
veztem, honlapot készítettem…

– Tehát munkád volt, csak jövedelmed nem. 
Mennyire szorongattak anyagi gondok?

– Ahogy kezdett fogyni a pénzünk, egyre 
nyújtottuk a hónapot, vagyis ugyanazt a havi 

összeget próbáltuk még tovább és még 
tovább használni. Már a gyerekeink is 
számolni kezdtek azzal, hogy iskola he-
lyett dolgozniuk kell majd.

– Nem könnyű ezt a családnak elviselni. Gyak-
ran okoznak ezek az anyagi nehézségek párkap-
csolati válságot is.

– Nálunk nem történt ilyen, annál inkább 
sem, mert már ismertük ezt az állapotot, meg-
éltünk hasonló helyzetet többször is a házassá-
gunk során. És mindig megtapasztaltuk, hogy 
Isten nem hagy magunkra. Először akkor tör-
tént, amikor Hanna lányunk megszületett. Sza-
badúszó vállalkozó voltam, és a bank könyvelési 
hibája miatt egy péntek délután kiderült, hogy 
a bankszámlánkon addig könyvelt pénz nem 
is létezik, amiről mi úgy tudtuk, hogy van, az 
nincs. (Hónapokkal korábban egy kivét alkal-
mával bevétet könyvelt le az ügyintéző. Később 
észrevették, és szó nélkül a dupla összeget le-
vonták.) Döbbenten hazaballagtam a bankból. 
Eszünkbe jutott Móricz Zsigmond Hét krajcárja. 
Mi is kiforgattunk minden zsebet és fiókot, hogy 
összeszedjük a hétvégi vásárlásra valót. Kemény 
127 forintot találtunk, amiből másnap egy kiló 
kenyeret és 1 liter tejet vehettünk volna, de arról, 
hogy hétfőn mi lesz, fogalmunk sem volt. Szorult 
helyzetünkben Istenhez kiáltottunk segítségért. 
Másnap, mielőtt elindulhattam volna a boltba, 
csöngettek. Édesapám állt az ajtóban. Kaposvár-
ról érkezett teljesen váratlanul. A köszönés után 
azt mondta, hogy őt Isten indította arra, hogy 
vonatra üljön, és hozzon nekünk 5 ezer forintot. 
Az egész problémánkról mit sem tudott. Ő csak 
engedelmeskedett a küldésnek. Ez olyan élmény 
volt, amit az ember nem felejt el, amíg él.

Visszatérve a közelmúltra, feleségem, Nóra is 
próbált visszamenni a munka világába, pályázat 
révén képzésre járt, aztán annak a folytatásaként 
csináltunk egy műszaki fejlesztő kft.-t, amiben ő 
alkalmazott, én ügyvezető voltam, tíz hónapig 
komoly állami támogatást kaptunk ennek révén. 
A fejlesztések elhúzódtak, és csak nem akart jön-
ni a pénz. Amikor vészesen fogyott a végkielégí-
téskor kapott pénzünk, megjegyeztük Nórával, 
hogy az biztosan nem lehet, hogy Isten ottfelejt 
bennünket a nehézségben. Talán megint elvisz a 
falig, ahol az ember már majdnem koppan.

– Ha jól sejtem, így is történt.
– Igen, mert már egy hónapnyi tartalékunk se 

maradt, a gyerekek taníttatására félretett pénzt is 
feléltük, amikor egyszerre két pályázaton is nyert 

Bizonyságtétel
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két találmányom, egy uniós és egy ma-
gyar fejlesztési pályázaton. Befektető-
vel együttműködve folyik a munka. Így 

most másfél év alatt kell használható, működő 
berendezést elkészítenünk. Addig van munkám, 
és most már fizetésem is.

– Mi ez a találmány, és hogyan született meg?
– A visszacsatolt hőszivattyú, amivel a környe-

zeti levegőből nyert energiájával nem csak hűteni 
és fűteni lehet, mint az átlagos hőszivattyúkkal 
szokták, hanem az eddigiekhez képest jóval haté-
konyabban működik. Ráadásul a termelt hőener-
gia egy része – a visszacsatolás révén – hajtásra 
is fordítható. Rengeteg termodinamikai számítást 
végeztem, több száz diagramot készítettem, átta-
nulmányoztam a Magyarországon föllelhető ösz-
szes termodinamikai jegyzetet, e-könyvet. Szinte 
egész nap agyaltam, tanultam, számoltam, még-
sem jutottam el az áttörésig. Még nem állt össze 
a kép. Isten megint tanítgatott imádkozni, kérni, 
rá figyelni. Tudtam, hogy jó úton járok, csak azt 
nem tudtam, hogy merre tovább. Egyik reggel 
úgy ébredtem, hogy hát persze, így kell csinálni, 
és működni fog! Isten az ölembe pottyantotta a 
hiányzó láncszemet! Nem véletlenül került évek-
kel ezelőtt a honlapomra (www.magai.eu) az a 
hitvallási mondat, hogy „a kreatív gondolatok 
forrása Isten”. Akkor és annak adja, amikor és aki-
nek akarja. A lényeget megértve olyan ötleteket 
vetettem papírra, amin magam is csodálkoztam. 
Először 2013. 06. 17-én írtam a jegyzetem mellé, 
nehogy később elfelejtsem: „Isten ajándéka ez”. 
Aztán később újra végiggondoltam, és elbizony-
talanodtam. Mondtam magamban, no, Úr Isten 
most mi történt? Mégis tévedtem? Pár hónap 
múlva, amikor újra elővettem a korábbi jegyze-
teimet, bebizonyosodott, hogy mégis rendben 
volt. És az összes számításommal, amihez oda-
írtam, hogy Isten ajándéka, hasonlóképpen jár-
tam. Megtanított az Úr imádkozni, a szakmai 
kérdésekben is rá figyelni. Nem úgy, mintha egy 
fizikatanár lenne, hanem úgy, mint aki megen-
gedi, hogy a csodálatos teremtett világának egy 
részét megértsük, felfedezzük. 

– Manapság a nagy felfedezések jobbára csa-
patmunka és egy tőkeerős cég együtteséből szü-
letnek, míg a tiéd egy önálló ötlet.

– Háromszáz évvel ezelőtt (1712-ben) T. New-
comen, aki kovács, és laikus baptista prédikátor 
volt, szabadalmaztatta a gőzzel hajtott bánya-
szivattyút. Már ő felfedezte, hogy a környezeti 
levegőnek is van munkavégző képessége. Hasz-

nálta is. 1776-ban jött J. Watt a gőzgépével, ami 
négyszeresen hatékonyabb volt Newcomen gőz-
gépénél. Watt még tartott a nagy nyomás miatti 
kazánrobbanásoktól, de a hőerőgépek fejleszté-
se mégis a magas nyomások és hőmérséklet felé 
folytatódott. Kilóg a sorból Stirling skót lelkész 
1816-ban kifejlesztett külső égésű hőlégmotorja. 
Az egyik ösztönző tényezője az volt, hogy a gyü-
lekezetében többen megrokkantak, meghaltak a 
kezdetleges gőzgépek és gőzkazánok felrobbaná-
sától, és az élet védelme érdekében biztonságo-
sabb gépet alkotott. Ő is és Newcomen is olyan 
feltalálók voltak, akik az Isten közelében élték az 
életüket, és mellette két lábbal a földön jártak. 

– Édesapád lelkész volt, honnan hozhattad 
magaddal ezt a fajta feltaláló gondolkodásmó-
dot?

– A dédnagyapám, aki nem járt semmilyen 
egyetemre, a saját paraszti gazdaságát folyama-
tosan fejlesztette, motorizálta, kitalált sok min-
dent. Rólam pedig fotó bizonyítja, hogy még alig 
tudtam menni, de már a Dongó kerékpár kis 
benzinmotorját „szereltem.”

– Hogyan látod, a családotokban lehet folyta-
tása a te feltalálói tevékenységednek? 

– A fiúkkal és a lányommal is szoktunk „agyal-
ni”. Mikivel is volt közös találmányunk, de ő in-
kább a humán területre nyergelt át. Marcival és 
Zolival egyszer már elkezdtünk egy fejlesztést, 
amivel be is neveztek egy innovációs verseny-
re. Sajnos a határidőt nem sikerült tartani, de az 
innováció ilyen pálya. Ipari formatervezést tanul-
nak jelenleg. Hannával két közös találmányunk 
is van, legutóbb egy GSM kommunikációs flot-
tát dolgoztunk ki, amit a természeti katasztró-
fák egyfajta riasztási rendszereként is használni 
lehet a sok hétköznapi alkalmazás mellett. 

– Mennyi időd jut így a gyülekezeti munkára, 
illetve miként látod a munka és szolgálat viszonyát 
az életedben?

– A presbitériumnak jeleztem a rendkívüli el-
foglaltságomat, mert úgy gondolom, hogy Isten 
most olyan feladatot bízott rám, amely gyakran 
ütközik a megszokott életvitelemmel, szolgála-
taimmal. Biztosan az sem véletlenül alakult így, 
hogy akikkel a fejlesztéseket csinálom, közülük 
négyről kiderült, hogy hitvalló keresztyén. A töb-
bi is tud arról, hogy erre az útra Isten vezette a 
lábamat, és azért dolgozhatunk ezen a munkán, 
mert Isten akarja.

Szádváriné Kiss Mária

�

Bizonyságtétel

Elég friss gyülekezeti tagnak számítok: a nyári 
bejárós tábor óta veszek részt aktívan a gyüle-
kezet életében, foglalkozom a gyerekekkel, ke-
resem a testvéri kapcsolatokat, s igyekszem láto-
gatni egyéb alkalmakat is. 

Számomra minden ilyen alkalom csoda, és 
bizonyíték Isten szabadítására. Magamtól erre 
képtelen lennék. Képtelen lennék belépni szé-
gyen nélkül egy gyülekezeti alkalomra, felsza-
badultan beszélni, megnyílni, a közösség tagjává 
válni, s végképp, gyermekórát tartani. 

Nem azért, mert gyáva vagyok, hanem mert 
tudom, hogy Isten ismeri az egész valómat, tud-
ja, mikor beszélek valóban megélt dolgokról, s 
mikor használom a jól ismert keresztyén fordu-
latokat, melyek mögött semmi sincs. 

Gyermekkorom óta tudom, hogy Isten léte-
zik, mindent lát, és egyszer majd engem is meg-
ítél.

Keresztyén családban nőttem fel, szüleim 
hívő keresztyének, akik igyekeztek gyermeke-
iket Isten útjára vezetni. Minden vacsora után 
együtt olvastuk a Bibliát, hallgattuk az igemagya-
rázatot, istentiszteletre, keresztyén hetekre, tá-
borokba jártunk; barátaink többnyire hívők vol-
tak. Számomra magától értetődő volt, hogy Isten 
útja az egyetlen üdvözítő út (a többiek úgyis el-
vesznek), életünket mindenben alá kell rendelni 
Neki, csak így van értelme az életnek. A szüleim 
és a környezetünkben élők életében ez tényleg 
működött, naponta tapasztaltunk meg csodá-
kat, szabadulásokat, melyek mély nyomot hagy-
tak bennem. 

Egy gyermek csendes héten én is Krisztus 
mellett döntöttem, s hiszem, hogy Isten komo-
lyan vette a döntésem. Mindenesetre jó farizeus 
módjára, komolyan igyekeztem betartani a sza-
bályokat, jó keresztyénné válni. Mindenkit in-
tettem, oktattam, igyekeztem megfelelni szü-
leimnek, a keresztyén közösségnek, s Istennek. 
Az, hogy mindez valahol hibádzik, a minden-
napok igazolták: egyszerűen nem leltem örö-

möm semmiben, barátságaim felszíne-
sek voltak. 

Apukám korai halála, testvéreim betegsége 
felforgatták családi életünket, olyan kérdések 
elé állítottak, melyekre nem volt felelet. Én csak 
túlélni akartam, lapozni, haladni a napokkal; 
nem kívántam boncolgatni semmit, nem lázad-
tam, mert hittem az ítéletben, de így kérdéseket 
se tettem fel, válaszokat se leltem. A hit magán-
ügy lett a családban, számomra csak egy jelző, 
meghatározó fogalom, de semmi több. 

Életem haladt: a középiskola, a főiskola, a 
baráti társaság, a sport élménnyel dúsította, bár 
mindig kitűntem „halvéremmel”, némaságom-
mal, egykedvűségemmel. Minden napom ér-
telmetlennek és céltalannak láttam. Jól tudtam, 
hogy Krisztusnál van a megoldás, mégse talál-
tam békességet. Rendszeresen imádkoztam, 
hallgattam az igét, jártam templomba, beszél-
gettem lelki vezetőkkel, kerestem Istent, köze-
lebb akartam kerülni Hozzá, de egy kicsi min-
dig hiányzott. Hittem, hogy Isten rám fog találni, 
mert megígérte: „keressetek, és találtok, zörges-
setek, és megnyittatik nektek”. Mindezt vártam, 
és elvártam Tőle, anélkül, hogy igazából léptem 
volna: hajlandó lettem volna elhagyni a nyilván-
való, szembetűnő bűneimet, s el tudjam mon-
dani: „Vétkeztem az ég ellen”. Tudtam, hogy 
bűnös vagyok, és rendeznem kell Istennel, de 
nem éreztem bűneim valódi súlyát.

Egyik táborban kaptam a következő igét: 
„Megtisztítom őket és megbocsátom minden 
bűnüket, amellyel vétkeztek ellenem” Jer 33,8. 
Ekkor kezdtem megérteni Isten végtelen szere-
tetét, mely tisztogatni, szabadítani akar bűne-
imtől, nem önmarcangolásba dönteni. Jó tud-
ni, hogy minden bűnömtől meg tud szabadítani, 
még amit nem látok, vagy nem tudok elmonda-
ni Neki, attól is. 

Számomra komoly harc elismerni hibáim, 
megvallani vétkeim. Konokságom határtalan: 
végtelenül tudom takargatni bűneim, igazolni 
magam, szégyen nélkül átsiklani valami felett. 
Tudom, hogy Isten türelmes és kegyelmes: ké-
pes eljuttatni, még engem is keresztje alá.

Kegyelem, hogy ilyen múlttal, látszatkeresz-
ténységgel, mindennapi elbukásokkal, vétkek-
kel, mégis mehetek Hozzá, lehet kapcsolatom 
Vele. 

Váraljai Sára

„Megtisztítom őket és megbocsátom minden 
bűnüket, amellyel vétkeztek ellenem” 

Jer 33,8

Újabb szolgáló
Váraljai Sára, gyermekcsoport-tanító
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Bár az idén csak egyetlen hétig tartott, de mind-
ez nem veszített a nyár eleji bejárós táborunk 
értékéből, és hagyományosan nagy népszerűsé-
géből.

Külső-belső keretei a középkorba kalauzol-
tak el bennünket: száztíz táborozónk regge-
lente egy lovagi táborba lépett a felvonóhidas 
„várkapunak” visszaköszönve, majd az „őrszem-
bástya” alatti sátorban bejelentkezve. 

Foglalkozásaink minden nap egy adott téma 
köré rendeződtek. Délelőtt Gedeon életével is-
merkedtünk, akinek először önmagát kellett le-
győznie, majd hitéért és népéért harcolt Isten 
oldalán. Hitünkért manapság sem könnyű kiáll-
nunk a világban – gyermekeinknek különösen 
nem az. E törekvést a lovagi erényekkel párhu-
zamba állítva igyekeztünk a gyermekek számá-
ra élményszerűvé, emlékezetessé tenni a Bírák 
könyvének tanítása során is.

A napot hagyományosan a jókedvű, közös 
énekléssel kezdtük. Ezt többféle lovagi érdekes-
ség bemutatása követte egy magát Petronellus 

Magnusnak nevező – elmondása szerint a ke-
rekasztal lovagjait is közelről ismerő – fegyver-
hordozó előadásában. A nézőteret megtöltő 
lovagi tanoncok így kitanulhatták a Lovagi kó-
dex alapvető szabályait, de gyülekezetünk egy 
tapasztalt „lovászmestere” jóvoltából a paripák 
tartásának mikéntjével és eszközeivel is megis-
merkedhettek.

Alig hagyta el a pódiumot az – időnként sa-
ját fegyvereivel is meg-megküzdő – előadónk, 
máris szétgördült a függöny: egy izgalmas me-
seregény epizódjait tárták szemünk elé: miként 
győzte le a gonosz Kátó lovagot a küldetésétől 
eleinte megrettenő, ám az elvállalt küzdelmek-
ben annál nagyobb bátorságra szert tett Bo Wil-
helm Olsson nevű – mindössze kilencesztendős 
– fi úcska.

A napszúrást elkerülendő, még a délelőtt fo-
lyamán tartottuk meg az elmaradhatatlan vetél-
kedőket és akadályversenyeket. A kisebbeket a 
templomudvaron berendezett állomások, míg a 
nagyobbakat a közeli játszótéren és Habera Edit 
néniék udvarán előkészített ügyességi feladatok 
várták. Búzacséplés és -őrlés pogácsakészítés-
sel, gyapjúból vízcsavarás, terményrablás, célba 
dobás sátorcövekkel, pajzson hordás, cserép-
ragasztás és az elmaradhatatlan számháború is 
nagy sikernek örvendett! Természetesen, min-
den csapat a saját indulója eléneklésével star-
tolhatott. 

Gedeon 
és a lovagok  
Bejárós tábor 2013
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Ebédig az ószövetségi történet tanítása folyt a 
két OVIS, három ALSÓS és egy FELSŐS korosz-
tályú társulat csoportszobáiban. Itt ismerhették 
meg a gyermekek Gedeon életének bennünket 
tanító mozzanatait, küzdelmeit, amelyek nyo-
mán maga is istenfélő, mély hitű, emberséges 
vezetővé vált. 

A délutáni program már egy kicsit ráérősebben 
zajlott – a nagyobbak sportfoglalkozásra indultak, 
amelyekből a korabeli fegyvernemek sem hiá-
nyozhattak: megfelelő felügyelet és előkészületek 
mellett gyakorolhatták az íjászatot, valamint a ke-
levéz és dobócsillag használatát is. Természete-
sen, az intellektuális sport kedvelői is megtalálták 
helyüket a fordulatokkal teli óriás-sakk játszmák 
során. Nem unatkoztak a kisebbek sem: ők vál-
tozatos kézműves foglalkozásokon vehettek részt, 
ahol agyagkeresztet, csörgődobot, pajzsot, várúr-
női kalapot, virágkoszorút, tarisznyát, és még sok-
sok érdekes alkotást készíthettek el.

Jutott egy fél óra az életkor szerint 
válogatott, személyes üzenetű missziós 
történetekre is, majd zárásként egy jót 
uzsonnáztunk.

Tanoncainkat az utolsó nap maga Arthur ki-
rály ütötte lovaggá a korabeli egyházfő kísére-
tében. Az emlékbe kapott lovagi jelvényt bizo-
nyára azóta is boldogan hordják nyakukban a 
tábor résztvevői.

S e kis beszámoló végén ne felejtsük el egy 
rövid „tőmondat” erejéig megemlíteni, hogy EZ 
A TÁBOR NEM JÖHETETT VOLNA LÉTRE … 
Istenünk ránk fi gyelő tekintete, a gyermekek je-
lenlétére fi gyelő adminisztrációs csapat, az anya-
gi támogatást is megteremtő lelkészi-gondnoki 
védnökség, a tanításra vállalkozó majd’ húsz ta-
nító és zenész, a vetélkedő, kézműves és sport 
foglalkozásokat bonyolítók hada, a meseregényt 
előadó, s közben valóságos színielőadás élmé-
nyével gazdagító ifi  csapat, a technikai hátteret 
biztosító gyülekezeti tagok, a kiváló ebédet fel-
szolgáló konyhamesterek, s a naponta keletkező 
„felfordulást” délutánonként rendbe tevő taka-
rítócsapat áldozatos szolgálata – összességében 
több mint hatvan gyülekezeti tag példás össze-
fogása nélkül. Ezúton is köszönet az áldozatkész, 
szolgáló lelkületért és tettekért! 

Mélységes tisztelettel: 
Egy – végül szintén – lovaggá ütődött udvari 

fegyverhordozó, s élete hű, énekmondó párja
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Mindannyiunknak ismerős ez az ige, hányszor 
hallottuk már a templomban keresztelő alkal-
mával, és hányszor siklottunk el felette úgy, 
hogy meg sem engedtük, hogy értelme eljusson 
a tudatunkig, a szívünkről nem is beszélve.

Ezért volt olyan jó, hogy mi felnőttek és a 
nagyobb ifjúság ebben az igében éltünk öt na-
pig. És ha most itt abbahagynám, és beszélnék 
a fantasztikus szabadidős programokról, a szép 
helyszínről, akkor meghamisítanám a beszámo-
lót. Az én tábori napjaimat ugyanis ez az ige és 

a róla szóló tanítások, beszélgetések határozták 
meg. Ahogy így utólag összeszámolom, össze-
sen kb. hét óra tanítást hallottunk erről az igéről 
Sípos Szabi jóvoltából, melyet szintén összesen 
hét óra kiscsoportos beszélgetés követett.

A 14 órát nem lehet egyoldalas cikkben ösz-
szefoglalni, csak egyetlen részletet emelek ki 
alább a gazdag mondanivalóból.

Az világos, hogy a missziós parancs egyik fő 
célja az, hogy tanítványokká tegyük az embere-
ket. És hogyan tehetjük tanítvánnyá őket? Ben-
ne van az igében: elmenvén. Ha a templomban 
ülünk, és csak azt várjuk, hogy ide jöjjenek az 
emberek, akkor nem igei módon gondolko-
zunk. Akkor nem engedelmeskedünk Istennek. 
Ki kell lépnünk! Ki a templomból, és ki a kom-
fortzónánkból is. Ez nem mindig egyszerű. De 
Jézus erre hívott bennünket: tegyetek tanítvá-
nyokká minden népet. Elmenvén. Szerencsére 
nem csak a miénk a felelősség. Isten 100%-ban 
felelős az emberek megtéréséért, de Isten ma-
tematikája nem a mi matematikánk. Ugyan-
is bennünket is 100%-ban felelőssé tett azért, 
hogy a tanítvánnyá tétel területén ránk bízott 
munkát elvégezzük. Ezt az elhívást nem csak az 
egyének kapják, hanem a gyülekezet is. Jézus a 
példa: Ő is elment, eljött a Földre, hogy meg-

Elmenvén…
Gyülekezeti tábor

„És hozzájuk menvén Jézus szóla nékik mond-
ván: Nékem adatott minden hatalom meny-
nyen és földön. Elmenvén azért tegyetek 
tanítványokká minden népeket megkeresztel-
vén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek-
nek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák 
mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme 
én tiveletek vagyok a világ végezetéig. Ámen” 
(Mt 28:18-20)
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váltson bennünket. Ha Ő küld minket, akkor 
tényleg el kell mennünk. Jézus mindig odament, 
ahol emberek voltak. És nem válogatott. Elment 
a farizeusokhoz, a zsinagógába, a vámszedők 
házába, a folyópartra, a hegyre, a tengerpartra. 
És ma hol vannak az emberek? Hát nem a temp-
lomban. A népesség 10%-a jár vasárnaponként 
templomba. Akkor hová menjünk? Magam több 
kiscsoportos beszélgetés során háromoldalnyi 
ötletet gyűjtöttem össze, de ez nyilván a lehe-
tőségek kis része. Mindenesetre, tele vagyunk 
ötletekkel, elszántsággal, és tűz ég a szívünk-
ben. Ugyanakkor fontos, hogy ezen a területen 
is a Szentlélek vezessen bennünket, és ne a saját 
tervünket akarjuk megvalósítani.

Úgy gondolom, hogy a gyülekezeti tábor az 
egész gyülekezet életében egy kivételes jelen-
tőségű esemény, ahol megadatik annak a lehe-
tősége, hogy öt napon át együtt gondolkozzunk 
legmeghatározóbb dolgainkról. Van egy látá-
som: az, hogy jövőre sokkal többen leszünk. 
Nekem nagyon sok testvér hiányzott. Nekem 
minden testvér hiányzott, aki nem volt ott.

És persze voltak szabadidős, igazi pihenést 
nyújtó programok, ismerkedési est, sportest, ki-
rándulás egy közeli patakhoz, tábortűz, regge-
li torna és sok minden más is. De ezeknél is az 
volt a lényeg, hogy együtt voltunk. Számomra 
nagy élményt jelentett, hogy olyan testvérek-

kel tudtam hosszabban beszélni, akik-
kel istentisztelet után még egyszer sem 
volt alkalmam.

És voltak spontán alakuló programok: pél-
dául amikor a másnapi énekeket válogattuk Pe-
csenka Lillával, aki a tanítások előtti dicsőítés-
ben vezetett minket, egyre többen lettünk, és 
végül másfél órán át énekeltünk dicséreteket az 
Úrnak egészen éjszakába nyúlóan. Majd ugyan-
ez megismétlődött a tábortűznél, immár a Nagy 
család vezetésével. És itt említem meg a reggeli 
ébresztőt, melynek során a Nagy család, Ildi-
kó és a gyerekek olyan szépen énekeltek, hogy 
vendéglátóink is megjegyezték, nagyon kevés 
olyan csoportjuk van, ahol így ébresztik a részt-
vevőket.

A gyerekek felé külső szolgálók szolgáltak, a 
kicsiket a Csikós házaspár, Csikós Mihály és fe-
lesége, Kati tanították, a nagyobbakat Apostagi 
Adorján és Viki. Jó volt látni, hogy a gyerekek 
is szívesen jártak az alkalmakra, és komoly lelki 
élményhez jutottak. Ezt hiteles forrásból tudom, 
fi am beszámolói alapján.

Nagy kiváltság volt számomra, hogy a tábor-
ban lehettem, hogy hallhattam a tanítást, hogy 
pár napig megoszthattuk életünket egymással. 
Imádkozzunk, hogy a tűz, a lelkesedés ki ne 
aludjon a szívünkben. 

Turi Tamás

„Jöjj, örvendjen szívünk!”
Karácsonyi koncert december 15-én, vasárnap 17 és 19 órakor

A Biai Református Gyülekezet Sola Gratia felnőtt és Nefelejcs gyermekkórusa szeretettel vár 
minden érdeklődőt a „Jöjj, örvendjen szívünk!” című karácsonyi koncertjére.
Meghívott szólóénekesünk az Egyesült Államokból érkező Randy Mayfi eld és egy művészekből 
álló kis zenekar, amely még élvezetesebbé teszi a koncertet.
A belépés díjtalan, az ingyen jegyek a Faluház recepcióján december elejétől átvehetők.



10

Számomra mindig öröm, ha a gyerekekkel 
lehetek. Nagyon szeretem őket, és igazán 

felfrissülök közöttük. Nagyon vártam már a kó-
rustábort, amit Zánkán tartottunk az idén is a 
Bartha család balatoni nyaralójában. Csodálatos 
időnk volt, úsztunk, kirándultunk, sokat be-
szélgettünk, közösen komponáltunk és nagyon 
sokat játszottunk. Erzsi néni nagyon fi noma-
kat főzött nekünk. Bartha Zsuzsi pedig nagyon 
ügyesen kézben tartotta a részleteket, ami a be-
vásárlást és a programszervezéseket illette. Idén 
Bartha Ákos és Turi Gellért volt a két segítőnk, 
akik a gyerekeknek vetélkedőket, játékokat 
szerveztek. Persze nem maradhatott el az ének-
lés sem, minden délelőtt közös énekléssel telt. 
A gyerekek nagyon hamar megtanulták a szó-

lamaikat, és egyre biztosabban énekeltek több 
szólamban. Délutánonként lementünk fürdeni a 
Balatonra. Esténként pedig összegyűltünk, hogy 
közösen beszéljük meg azokat a kérdéseket, 
melyek Istennel, a hívő élettel kapcsolatban fel-
vetődtek a gyerekekben. Hálás vagyok Istennek 
minden gyermekért, minden egyes hangért, és 
minden áldásért, melyekben részesültünk a hé-
ten. Jó volt együtt lenni, és már nagyon várom a 
jövő évi tábort! (Fűtőné Sipos Tünde, karnagy)

Gyülekezeti élet

Kóristák 
a Balaton-parton

A Nefelejcs-tagok nem felejtenek
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Augusztus közepén ismét lehetőség volt arra, 
hogy lemenjünk Zánkára, a kórustáborba. 

Nagyon jó volt ott lenni, kirándultunk, füröd-
tünk, vízibicikliztünk, játszottunk, beszélget-
tünk, nevettünk és sokat énekeltünk. Nagyon 
jók voltak a közös alkalmak, beszélgetések. 
Olyat játszottunk este, hogy kérdéseket lehe-
tett bedobni egy dobozba, és együtt fejtettük 
meg. Mindenki választ kapott a kérdésére. Erzsi 
néni az idén is fi nomabbnál fi nomabb ételeket 
készített nekünk. Ákos és Gellért, a két segítő 
jókat játszottak velünk, igazán kifárasztottak 
minket. Remélem, jövőre is lesz tábor, mert ez 
egy felejthetetlen élmény. Nekem legjobban az 
énekírás és a bátorságpróba tetszett. Szeretet-
tel várunk minden szépen éneklő fi út és lányt 

a kórusba, és jövőre ők is részt tudnak 
venni ebben a remek táborban! 
(Mányoki Mariann)

A táborban a legjobb a fürdés, az éneklés, a 
játszás és a társaság volt. Sokat beszélget-

tünk. Olyan dolgokat is megtudtam, amit ed-
dig még nem is hallottam. Sokat buliztunk alvás 
előtt. Ez volt a legjobb tábor a nyáron. 
(Póth Flóra)

A legjobb a táborban a fürdés, a játékok, az 
esti beszélgetések, a vízibiciklizés, az ének-

lés és a bátorságpróba volt. Ez volt az idén a 
legjobb tábor, amiben voltam, és a társaság is 
szuper volt. (Sédl Anna)

Nagyon jó volt, hogy a gyerekek egy szobá-
ban aludtak, és jobban megismerték egy-

mást. Jó volt a Balaton-parton fürdeni, játszani 
és beszélgetni. Nagyon jók voltak a programok 
is, és tetszettek az új énekek, amiket tanultunk. 
(Fűtő Csenge)

Nekem nagyon tetszett a dalírás. Egy szaba-
don választott igeverset kellett csoportok-

ban megzenésítenünk. Jó volt, hogy ilyen sok 
időt tölthettünk együtt a többiekkel. Nagyon 
tetszettek a Balaton-parti közös játékok. 
(Fűtő Hajnal)

Gyülekezeti élet
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Ifjúsági szolgálatunk azért létezik, hogy az 
evangéliummal minél több fiatalt Krisztushoz 
vigyünk, a hitükben növekedő fiatalokat tanít-
ványozzuk, segítve nekik a bennük rejlő kincse-
ket felfedezni, melyekkel dicsőíteni és szolgálni 
tudják Istent egész életükkel.

A Biai Református Egyházközség ifjúsági szol-
gálatában 2010 óta veszek részt. Isten útmuta-
tásával – több megbeszélés és imádság után 
– 2013. augusztus elején Molnár Sándor lelki-
pásztor úr kinevezésével, Joó István és felesége, 
Erzsi átadta nekem az ifivezetői stafétabotot.

Az ifivezetői csapatunknak hátradőlni to-
vábbra sincs oka, hiszen (hála Istennek) gyüle-
kezetünkben és városunkban rengeteg a fiatal 
tinédzser. Ezért is igen nagy öröm a számunkra, 
hogy ifivezetői csapatunk kibővülésével 2013. 
szeptember 28-án – párhuzamosan a középis-
kolás nagyifis csoporttal – elindíthattuk az álta-
lános iskolás (6–8. osztályos) kisifis csoportot is.

Az érdeklődés igen nagy, hiszen mára már 
egy alkalmon az összlétszám meghaladja az 50 
(!) főt. Ezért igyekszünk a nagy közös éneklés 
mellett a személyességre is törekedni, például 
kiscsoportos beszélgetésekkel.

Kérjük továbbra is a testvérek támogató 
imádságát, illetve a fiatalok hívogatását/küldé-
sét az ifjúsági alkalmainkra, melyeket minden 
szombaton este 5-től 8-ig tartunk a gyülekezeti 
házunkban.

Cserna Gábor

A „kicsik” 

Nagy örömmel és Isten iránti hálával adunk hírt 
arról, hogy szeptember végén új ifis csoport indult 
el gyülekezetünkben, Kisifi néven. A Kisifi legin-
kább a konfirmáció előtt álló, 11–15 év közötti 
fiatalabb tini korosztályt foglalja magába. Rövi-
den szeretném bemutatni, hogy mit is csinálunk 
mi ezeken az alkalmakon, azon kívül, hogy jól 
érezzük magunkat… J A nagyobbak csoportjá-
val közösen, szombat délután 5 órától énekléssel 
kezdünk, amelyet a szintén nem olyan rég meg-
alakult Ifizenekarunk vezet. Majd különválunk az 
idősebb korosztálytól, és meghallgatunk egy áhí-
tatot, melynek témáját ebben a félévben mindig 
Dávid király élettörténete adja, Sámuel könyve 

alapján. Ezt követi egy közös beszélgetés, amely 
során nagyon sok kamaszokat érintő fontos kér-
dés felmerül. A kötöttebb részeket magunk mö-
gött hagyva pedig játékkal, beszélgetéssel és teá-
zással, sütizéssel zárjuk az estét.

Jó látni, ahogy szombatról szombatra meg-
telik élettel a gyülekezeti ház. Akármelyik te-
rembe nyitok be, mindenhol fiatalok beszélget-
nek, önfeledten kacagnak, vagy éppen suttogva 
osztják meg egymással titkaikat. Istennek hála, 
egyre többen jönnek, minden alkalommal van-
nak új arcok. Hisszük, hogy nagy terve van az 
Úrnak a biai ifjúsággal. Buzdítok minden kedves 
testvért, hogy hordozza imában velünk együtt 
őket, hogy ne „makacs és lázadó nemzedék” le-
gyenek, hanem „Istenbe vessék reménységüket, 
ne felejtkezzenek el Isten dolgairól, és tartsák 
meg parancsolatait.” (Zsoltárok 78, 7) 

Pintér-Mohácsy Noémi

Kisifisek a Kisifiről

Mányoki Mariann: „Szeretek ifire járni, nagyon jó 
a társaság, szép énekeket tanulunk, és együtt be-
szélgetünk Istenről. Várunk minden fiatalt, hogy 
együtt legyünk szombat délután.”

Tóth Enikő: „Szeretek a kisifire járni, mert nagyon 
jókat lehet énekelni, őszintén elmondhatom a 
többieknek a gondolataimat, és sok, mókás dol-
got csinálunk együtt az alkalom után. Például a 
múltkor együtt főztünk tejbegrízt, és közben so-
kat nevettünk.”

Mányoki Dominik: „Én azért szeretek ifire járni, 
mert jó a közösség, a játékok. És örülök annak is, 
hogy elindult a kisebb korosztálynak is az ifi. Biz-
tatok mindenkit arra, hogy járjon!”

Mohácsy Ádám: „Ifire nem is csak a barátok, ha-
verok miatt jó járni, hanem azért is, hogy Istennel 
legyél. Nem úgy, mint egy istentiszteleten, ha-
nem néha játékosan, néha kicsit komolyabban, 
illetve ez a kettő szinte mindig együtt megélhető 
az ifis alkalmakon. Az ilyen korú gyerekek, mint 
én vagyok, mások itt az ifin. Megismerhetik Is-
tent, ami azért jó, mert lehet, hogy jó irányba 
megváltoztatja az életüket.”

Az ifikről dióhéjban

Gyülekezeti élet
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Ez a kérdés fogalmazódott meg bennünk, ami-
kor kilenc fi atal egy szívvel-lélekkel első alka-
lommal összeült, hogy megvitassa, miként is 
szerveződjön újra, megújult formában kis közös-
ségünk. Egy a cél: megismerni Istent és egymást. 
Kötetlen formában, könnyed hangulatban, gya-
korlatias módon, mégis az Ige igazságaihoz ra-
gaszkodva megvitatni egy-egy minket érintő té-
mát. Szerelem, barátság, közösség, kihívások a 
keresztyén életben, hogyan legyünk jó vezetők, 
hogyan tapasztalhatjuk meg Isten áldásait saját 
életünkben, hogyan is járhatunk Vele minden-
napjainkban, hol vannak a határaink, hogyan 
tudunk tisztán, Istennek tetsző, mégis boldog, 
örömmel teli keresztyén életet élni? Ezen témák 
szinte mindegyike felmerült már közös bibliata-
nulmányozásaink, beszélgetéseink alkalmával. 
Dániel könyvének áttekintése során számtalan, 
a keresztyén életben ma is jelen lévő kihívás-
sal foglalkozhattunk. A Dániel-sorozat végezté-
vel új lapot nyitottunk, a gyülekezet egy-egy ré-
gebbi tagját, főként házaspárokat hívtunk meg 
közös beszélgetésre, bizonyságtételre. Az al-
kalmak során mindannyian szabadon, meghitt 
közösségben, feszengés és félelem nélkül osz-
tottuk meg egymással problémáinkat, küzdel-

meinket, s épülhettünk, tanulhattunk egymás 
megtapasztalásaiból. Magam mindig feltölte-
kezve, felfrissülve indultam haza a 20+-ról.

Hiányosságaink persze, nekünk is vannak, de 
gyülekezetünkben mi már nem láttunk példát a 
hasonló korosztály összefogására. Nehéz például 
a pontos kezdés betartása, és a szervezés, az idő-
pontok egyeztetése is sokszor akadályokba ütkö-
zik. Próbálunk mindezeken változtatni, hogy még 
inkább zökkenőmentesen, szervezetten tudjunk 
minél több 20-as, 30-as éveiben járó, nem csu-
pán gyermekkora óta hozzánk tartozó, hanem a 
gyülekezetünkhöz később csatlakozó, vagy bi-
zonytalankodó fi atalt is közösségünkbe vonzani.

A lényeg, hogy nem csak a cél egy, hanem 
egy a szív és egy a Lélek is, aki ezt a kis közössé-
get életre hívta és összetartja: maga az Úr Jézus 
Krisztus. Problémák mindig lesznek, hisz ezek 
is értünk vannak, mert a tűzben megpróbált 
aranyból válik csak ki a salak, s lesz az valóban 
arannyá. Nagyon hálásak vagyunk a gyülekezet 
nyújtotta lehetőségnek, köszönünk, és továbbra 
is fogadunk mindennemű lelki-„szakmai” támo-
gatást kis szerveződő közösségünk segítésére.

Szádvári Lilla

Szerelem, barátság, közösség…
Elindult a 20+

Gyülekezeti élet

Régi barátságok, kapcsolatok, amelyek gyermekkorunkban kezdődtek, s amelyeket a mára már 
szinte feledésbe merült élmények, sok vidámság, móka, gyülekezeti és családos táborok soro-
zata kötött egybe. Együtt nőttünk fel a gyülekezetben. És hova tűnt ez a kis csapat?

Diakóniai bolt
Gyülekezetünkben működő diakóniai bolt ebben az év-
ben ismét téli szünet nélkül áll a testvérek rendelkezésére. 
Isten inditására hozatott létre, tartatik fenn, a segítségre 
szoruló településünkön élők javára. Biztatni szeretnénk 
mindenkit, gyertek, nézzetek szét, vigyetek és hozzatok, 
kinőtt, nem használt ruhaneműt, háztartási eszközöket, 
játékokat, amit mi továbbadunk. A karácsony közeled-
tével gondoljunk azokra a közelünkben élő szegényebb 
testvéreinkre, akiket Isten mellénk helyezett. Ezáltal is 
megtenni amit Isten parancsolt nekünk: „Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a 
szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől.”

Várunk minden szombaton a református templommal szemben levő régi parókián kialakított he-
lyen 10–12 óra között. Mányokiné Csilla
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Október 26-án reggel sok izgatott fi atal várako-
zott a templom előtt az indulásra. Kicsivel 8 óra 
előtt a 22 fős csapat elhagyta szeretett városunk 
határát, és kezdetét vette a közel 1 hetes NAGY 
utazás. 5 óra utazás után a határhoz érkeztünk, 
ahol megálltunk egy kicsit pihenni, majd a magyar 
határt elhagyva, ismét „Magyarországra” (Erdély-
be) érkeztünk. Az első nagy megállónk a tényle-
ges Erdély kezdete – a Királyhágó – volt. Itt közel 
20 percig csodálhattuk a különböző színárnyala-
tokban pompázó őszi erdei tájat. Majd beléptünk 
a földrajzi értelemben vett Erdélyországba.

Első nap a Királyhágótól való eltávolodás után 
utunk a Boncza-kastélyhoz vezetett, ahol Ady 
Endre életének utolsó éveit töltötte. Sajnos, a kas-
télyba nem tudtunk bemenni, de Bánffyhunya-
don a templomot belülről is megnéztük. A falait 
kalotaszegi kézimunkák borítják. Majd Körösfőn 
egy rövid istentiszteleten voltunk. Első szállásunk 
Tordán volt. Az esti áhítatot Turi Tamás tartotta. 
A hét témája esténként alkalmazkodott az álta-
lunk napközben látott tájhoz, ugyanis a lelki he-
gyekről és völgyekről szólt. Tamás feltette nekünk 

a kérdést: jártunk-e már Istennel fenn „a hegyen”, 
vagy épp völgyben van az életünk?

Második nap korán reggel indultunk utunkra, 
és 2 óra alatt másztunk fel a Székelykő tetejére, 
ahonnan gyönyörű kilátás tárult a szemünk elé. 
Fentről Torockó is egész más volt. Végigmentünk 
a hegygerincen, és a másik oldalon jöttünk le. Is-
ten nagyon megőrzött minket ezen a kirándulá-
son, mert senkinek semmi baja nem lett, pedig 
veszélyes helyeken is jártunk. Majd elindultunk 
a következő állomásra, de a GPS elromlott, így 
kerülőúton vezetett el minket Székelyudvarhely-
re. A sok utazást sem bántuk, mert a remek kis 
társaság énekelt és jókat beszélgetett a buszon. 
Este Gábor tartott nekünk alkalmat, egy Zsol-
tár alapján beszélt szintén lelki hegyekről és völ-
gyekről.

Harmadnap először Székelyudvarhelyen meg-
néztük Orbán Balázs sírját, aki Erdély történetét 
írta meg a XIX. században. Majd Farkaslakára men-
tünk, ahol Tamási Áron sírját tekintettük meg, és 
egy híres mondatát tanulta meg mindenki: „Azért 
vagyunk a világon, hogy VALAHOL otthon le-

Egy csodálatos utazás az ifivel Erdélybe

Gyülekezeti élet
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gyünk benne.” Utána Korondra utaztunk tovább, 
ahol mindenki elköltötte a pénzét… Innen utunk 
a parajdi Sóbányába vezetett. Itt eltöltöttünk kö-
rülbelül egy órát, volt, aki kávézni ült be, de akadt 
olyan is, aki hintázott és köveket gyűjtött. Ezután 
Marosfőre vitt a busz. Talán ez volt a legjobb szál-
lásunk. A vacsoránk igazi királyi lakoma volt: na-
gyon fi nom húsleves, házi csirke házi sajttal töltve, 
és miután megtömtük magunkat, a kedves nénik 
behozták az almás pitét. Este Noémi tett bizony-
ságot, ami mindnyájunkat megrázott. Ezután Ta-
más és Bercel vezetésével majd éjfélig énekszóval 
dicsértük az Urat. Miután mindenkinek elment a 
hangja, a szobánkba tértünk aludni.

Negyedik nap reggel is remek ételt tettek 
elénk. A lakoma után elindultunk a Gyilkos-tó-
hoz. Itt megnéztük a tavat és meghallgattuk a tó 
keletkezésének történetét. Rövid séta után to-
vábbmentünk a Békás-szoroshoz. Itt csodálatos 
látványban gyönyörködhettünk, majd az őrült 
fi úk (beleértve minket is) Varga Lacika vezetésé-
vel „patakátrendezésbe” kezdtek. Közel egyórás 
munka után egytonnás követ fordítottunk meg a 
patakban. Majd a buszhoz sétáltunk és tovább-
indultunk. Elhaladtunk az ezeréves határ mellett, 
elmentünk Borszékre, ahol különböző gyógyvi-
zeket kóstoltunk meg. Este megálltunk Maros-

vécsen, ahol a Helikon asztalt és Wass 
Albert síremlékét tekintettük meg. Az 
éjszakát a szászrégeni testvérgyüleke-
zetünknél töltöttük. Este 7 körül érkeztünk meg, 
és vacsora után a szászrégeni ifi  várt minket. Az 
együttlétünk egy rövid dicsőítéssel kezdődött, és 
utána Lilla nagyon építő gondolatait hallgathattuk 
meg, majd az est kötetlen része következett, ahol 
a két ifi s társaság jót beszélgetett.

Az utolsó napon Kolozsvár főterét tekintettük 
meg, és ismét kezdetét vette a NAGY utazás Bia-
torbágy felé. A 8 órás út után megérkeztünk Bi-
atorbágyra, itt a templomnál már nagyon vártak 
minket a szülők. 

Hálásak vagyunk Istennek, hogy ez az uta-
zás megtörténhetett, és minden gond nélkül tet-
tük meg a közel 2000 km-es kirándulást. Köszön-
jük a gyülekezetnek és az Önkormányzatnak a 
jelentős anyagi támogatást, a sok fi nomságot, és 
az imádságot. Kérjük, hogy továbbra is imádkoz-
zanak értünk, hogy nyáron újra el tudjunk men-
ni Erdélyországba, ugyanis a szászrégeni gyüleke-
zet meghívott bennünket nyáron egy hosszabb 
együttlétre.

Soli Deo Gloria! 

Mányoki Kevin és ifj. Mohácsy István

Gyülekezeti élet
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Iskola

A 64 évi szünet után 2012 szeptemberében újra-
induló református általános iskola második évét 
kezdtük idén, 2013 szeptemberében.

Új pedagógusaink is vannak, Székelyné Czirják 
Katalin és Bognárné Kovács Andrea tanítja az első 
osztályt.

A szeptemberi évnyitó istentiszteletre kicsit 
meghatottan érkező gyermekek, összesen 25-en, a 
mostani napokban már magabiztosan mozgó, ma-
gukat otthonosan érző vidám, derűs diákok lettek.

Szívesen járnak iskolába, szívesen vannak 
együtt, fegyelmezettek és jó közösséggé formá-
lódtak. Öröm látni, hogy egy-egy kisdiák, elsős és 
másodikos egyaránt, néha azért pityeredik el, mert 
már haza kell menni az iskolából.

A mindennapi foglalkozások mellett igyekszünk 
mind az iskolában, mind az iskolán kívül különbö-
ző színes programokat, megmérettetéseket biztosí-
tani mindkét osztály számára. 

A nemzeti ünnepeink méltó megemlékezései 
szerves részét képezik az oktatási-nevelési mun-
kánknak. Az október 6-i és 23-i ünnepélyeket közö-
sen rendeztük, a második évfolyamosok Réka néni 
és Imre bácsi vezetésével megható, az alkalmak-
hoz illő, színvonalas ünnepséget tartottak. A városi 
rendezvényeken, a koszorúzáson is részt vettünk. 
A Reformációra október 31-e előtti vasárnap, az is-
tentisztelet keretei között emlékeztünk, amikor fo-
gadalmat tettek elsőseink és pedagógusaik. 

Az ünnepek mellett a hétköznapokat is igyek-
szünk színesíteni és közösségformáló alkalmakat 
teremteni iskolán kívül is diákjaink számára. Az 
első osztályosok Szüdi Leventéék birtokára kirán-
dultak, ahol sok érdekeset láttak, hallottak a kony-
hakert, illetve a gyümölcsös rejtelmeiről, barátkoz-
tak a háziállatokkal, sőt, még lóra is pattanhattak 
a bátrabbak.

A papírgyűjtési akcióban is részt vettünk. Zenés, 
őszi családi koncert is volt iskolánkban, a gyüleke-
zet egyik családja, Nagy Péterék szervezésében.

A szülökkel is folyamatos kapcsolatot tartunk, az 
őszi szülői értekezletek szép rendben, jó légkörben 

„Az Úr ajándéka a gyermek!”
Iskolánk életéből
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zajlottak le. November 16-án nagysikerű, jó han-
gulatú szülő-pedagógus-diák találkozó volt a gyü-
lekezeti teremben. A gyülekezet vendégszeretete, 
gondoskodása megható, és szívmelengető volt.

Családias légkörét mi sem bizonyította jobban, 
minthogy szombat délután a gyerekek alig akartak 
hazamenni. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki 
mindenért. Az ifjúsági zenekar bevezető szolgálata 
után diaporáma vetítés és áhítat következett, majd 
szülők-gyerekek együtt játszottak és élvezték a kö-
zös csoportok versenyét.

Mind a diaporáma, mind az áhítat központi 
Igéje volt „Az Úr ajándéka a gyermek!”, az áhítat 
részben a 127. zsoltár, részben Márk evangéliuma 
alapján hangzott Márk 9-10. részéből, és Jézusnak 
a gyermekekkel kapcsolatos találkozásáról szólt. A 
keresztyén, Jézusközpontú iskolai nevelés a gyer-
mekek számára rendkívül fontos, a szakmai igé-
nyesség melletti lelki nevelés elengedhetetlen cé-
lunk iskolánkban, hiszen nem hangsúlyozhatjuk 
eléggé, hogy gyermekeinket ajándékba kaptuk, fe-
lelősséggel tartozunk növekedésükért. 

Nyílt napokat rendszeresen szervezünk a szü-
lők, hozzátartozók és érdeklődők számára, hogy 
betekinthessenek gyermekeink mindennapos is-
kolai életébe, tanúi legyenek nyíladozó ismeretük, 
tudásuk, érdeklődésük megnyilvánulásainak, hogy 
közösen, egy nagy családként tudjuk őket nevelni 
és Istenhez vezetni.

Nemsokára a Mikulás érkezésének il-
letve az adventi készülődésnek időszaka 
következik, már lázasan készülnek tanu-
lóink, tanáraink az adventi műsorokra, mert a sa-
ját gyülekezetünk mellett a környék református kö-
zösségeiben (Torbágy, Zsámbék) és a Fő téren, az 
Angyalfi a vásáron is szerepelünk december 14-én, 
20-án pedig karácsonyi délutánt tartunk.

A sok-sok kötetlenebb alkalom mellett jelen va-
gyunk a különféle tanulmányi és művészeti házi-
versenyeken illetve országos versenyeken. A Tisza-
kécskei Mesemondó versenyen Székely Mihály és 
Hajnóczi Márk ezüst minősítést ért el. November 
22-én Országos Zsoltáréneklő verseny lesz a Kispest 
Rózsatéri Református Iskolában, november 29-én 
Kunhegyesre megyünk Adventi versmondó verseny-
re. És nemsokára a februári farsang is elérkezik, ami-
re egy meglepetés színdarabbal készülünk, a tavalyi 
tanévben ugyanis a Lúdas Matyi előadása nagy si-
kert aratott, több óvódai csoportban is előadtuk.

„Ragyogjon a ti világosságotok!” – az igei útmu-
tatásunk. Igen, ezt szeretnénk. Megélni és megél-
tetni hitünket, értékrendünket, gyermekeink neve-
lésében, mindennapi életünkben.

Ehhez kérünk áldást, sok-sok erőt.
Nagyon köszönjük és kérjük továbbra is a gyü-

lekezet és elöljárói támogató szeretetét, imádságát, 
gondoskodását és odafi gyelését.

Ábrahám Ferencné
igazgató

Gyerekszáj

„Mama, miért jöttél ilyen korán értem? Szeretnék itt (már-mint a napköziben) aludni, csak nem hoztam pizsamát.”

„Mama, én Kati néni szeretnék lenni, és Kati néni 

tanító néni.”

„Anyu! Miért zár be az iskola egy hétre? Hát, nem tudják, 

hogy az elsősök szeretnek iskolába járni?”

„Képzeld, mama, az udvaron féltem, nem láttam Andi nénit, de megláttam Andi nénit, és a szárnyai alá vett.”
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Életünk különböző szakaszaiban más-más vá-
lik fontossá számunkra. A halál, a temetés gon-
dolata jobbára az idős emberek mindennapja-
it szövi át, így talán a temető rendben tartása is 
az ő számukra hangsúlyosabb. Most azonban 
az Örömmondón keresztül az egész gyüleke-
zettel szeretném megismertetni a temető jelen-
legi helyzetét, illetve beszámolni a folyamatban 
lévő változásokról, és az érintett testvérek se-
gítségét is kérni.

A biai református temető városunk legna-
gyobb kiterjedésű temetkezési helye, itt talál-
ható a településünk legrégebbi épített emléke, 
a XIII. századi romtemplom. A temető elhe-
lyezkedése eleink szépérzékét és remek straté-
giai meglátását dicséri, hiszen a dombról ellátni 
egészen a János-hegyi kilátóig.

A temető tulajdonjoga jelentős kötelezettsé-
geket is ró a gyülekezetre, amelyről talán sokan 
nem is tudnak a testvérek közül. A rendszer-
váltást követően mintegy tíz évvel a parlament 
megalkotta a temetőkről és a temetkezésről 
szóló törvényt, amely részletesen szabályoz-

za, hogyan kell működnie egy temetőnek. En-
nek érdekében az akkori presbitérium 2002-
ben tízéves szerződést kötött a Gyertyaláng 
Kft.-vel a temető üzemeltetésére. E szerint a sír-
helymegváltás bevétele az egyházközséget il-
leti, továbbá a Gyertyaláng Kft. vállalta, hogy 
a temetőt sövénnyel keríti be, a kötelező nyil-
vántartásokat elkészíti, a temetőből a keletke-
zett hulladékot elszállítja, illetve a temetkezés-
re használt területeken vágja az aljnövényzetet. 
Ezekből a kötelezettségeiből a temető bekerí-
tését nem tudtuk érvényesíteni, viszont jelez-
tük a Gyertyaláng Kft. felé, hogy a szerződést 
csak abban az esetben hosszabbítjuk meg, ha 
a temető nyilvántartására alkalmas térkép és 
program elkészül. A mintegy félmillió forint ér-
tékű térképet és programot megkaptuk, melyet 
követően újabb szerződést kötöttünk a Gyer-
tyaláng Kft.-vel, igaz, most már csak öt évre. 
A nyilvántartó használatához azonban a teme-
tő összes sírját fel kell mérni, azt a halotti anya-
könyvvel le kell egyeztetni. Ez a munka embert 
próbáló, nagyon időigényes, de idén október-

Emlékezzünk méltón szeretteinkre!
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ben már a testvérekhez fordultunk, kértük, 
hogy azok a hozzátartozók, akik 25 évnél ré-
gebben váltották meg a sírhelyet, keressék fel 
a temetőgondnokunkat, édesapámat, id. Mo-
hácsy István testvérünket, és egyeztessék le az 
adatokat, hogy azokat az új nyilvántartó prog-
ramba rögzíthessük. 

Ezúton szeretném kérni a testvéreket, hogy 
azok a hozzátartozók is keressék fel a temető-
gondnok testvérünket, akiknek nem járt le a 25 
éves sírhelymegváltás, hogy a törvény által elő-
írt adatokat elkérjük és azokat is rögzítsük. A te-
metőben kihelyezett felhívás szerint a 25 évnél 
régebben megváltott sírhelyek újra megváltása 
esedékessé vált, aki szeretné ismét megváltani, 
most megteheti, aki pedig nem kíván élni ez-
zel a lehetőséggel, nyilatkoznia kell róla, és a 
törvény által szabályozott keretek között a sír-
helyet megszüntetjük. Ahol nem járt még le a 
megváltási idő, ott csak az adatokat szeretnénk 
pontosítani, hiszen a sírokon, illetve az anya-
könyvekben meglehetősen hiányos adatok sze-
repelnek, a törvény viszont kötelez bennünket 
a pontos nyilvántartásra.

De mi is a sírhelymegváltás, és miért van 
szükség rá? A sírhely megváltását régóta alkal-
mazzák a temetőfenntartó tulajdonosok, Ma-
gyarországon mindenhol kérnek valamilyen 
összeget ezen a címen, és a temető karbantar-
tását, esetleges fejlesztését fedezi. Az idősebb 
testvérek bizonyára még emlékeznek rá, hogy 
mielőtt leaszfaltoztuk, milyen állapotok jelle-
mezték a meredek temetődombunkat. A mun-
kálatokat a temető megváltásokból fedeztük. 
Sajnos, mára ismét javításra szorul. Tervezzük 

továbbá, a megváltozott temetkezé-
si szokásokhoz alkalmazkodva, egy 
urnás temetkezési hely kialakítását, 
amelyhez a tavasszal, főként társadalmi mun-
kában megkezdtük az elburjánzott területek ki-
takarítását. A ravatalozónk korszerűtlen, bár a 
nyáron új külső vakolatot kapott, akadálymen-
tesítve lett, az előterét díszburkolattal láttuk el. 
Jó lenne, ha néhány éven belül új, korszerű ra-
vatalozót tudnánk építeni. Ezen célok megvaló-
sítása érdekében kérjük a testvéreket, hogy ve-
gyék komolyan a sírhely újra megváltását, ne 
úgy tekintsenek rá, mint egy haszontalan ki-
adásra, hiszen a presbitérium ezekből a pén-
zekből tudja megteremteni a méltó körülmé-
nyeket a szeretteinkre való emlékezéshez.

Köszönjük, hogy már többen megkeresték a 
temetőgondnokunkat, ezzel segítve az ő mun-
káját és a presbitérium azon törekvését, hogy 
a gyülekezetünkben ez a terület is a Krisztus 
által elvárt ékes rendben folyjék. Még számos 
hiányosságot kell megszüntetnünk, rengeteg 
kérdés merült fel a témában, ezért az egyház-
községünk 2014-es költségvetésének elfogadá-
sával egy időben, szabályozni kívánjuk a temet-
kezéssel kapcsolatos kérdéseket is.

Megköszönöm, ha végigolvasták a fenti írást, 
és megköszönöm azoknak a hozzátartozóknak 
az aktivitását, akik komolyan vették a felhívá-
sunkat a megváltással kapcsolatban.

„Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltá-
madt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is 
előhozza Jézus által, véle együtt.” 1 Thessz. 4,14

Mohácsy István

„A jókedvű adakozót szereti az Isten”

Egyházfenntartói járulék
Közeleg az év vége, kérjük gyülekezetünk tagjait, ha még nem tették meg, fizessék be az 
egyházfenntartói járulékot személyesen a Lelkészi Hivatalban készpénzben, esetleg postai 
csekken vagy átutalással az alábbi számla számra:

10�0�208-�0�26�7�-89871008

Köszönjük!
Járulékbeszedők

Gyülekezeti élet
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A biai gyülekezetben nőttem fel, egészen kicsi 
korom óta természetes volt számomra, hogy Is-
ten létezik, hogy vasárnaponként templomba 
megyünk, hogy olvassuk a Bibliát, imádkozunk 
és igyekszünk „jól viselkedni”. Nagyon sok min-
dent tudtam Istenről. A kereszténység mint 
vallás az életem része volt, de tulajdonképpen 
nem volt meghatározó szerepe.

Tizenhárom évesen egy keresztény iskolába 
kerültem, és itt találkoztam más keresztény di-
ákokkal, akik meghívtak a csoportjukba. Reg-
gelenként együtt olvasták a Bibliát, énekeltek, 
imádkoztak… Tulajdonképpen nem csináltak 
semmit, ami számomra új lett volna, de aho-
gyan csinálták, és ahogyan élték az egész éle-
tüket, az egészen más volt. Isten nem csak va-
sárnap volt ott az életükben, hanem minden 
egyes nap minden egyes percében. Amikor ezt 
láttam, rájöttem, hogy mi a különbség: én sok 
mindent tudtam Istenről, ők viszont ismerték 
Istent. Én egy vallást láttam, ami az életem „ki-
egészítője” volt. Nekik személyes kapcsolatuk 
volt Istennel, amit az életük minden területén 
megéltek. Elhatároztam, hogy mostantól kezd-
ve én is akarok egy ilyen kapcsolatot Istennel, 
és azóta tartom magam Isten gyermekének.

A FÉK-kel (Fiatalok az Élet Küszöbén, a Timó-
teus Társaság diákszolgálata) 2006-ban kerül-
tem kapcsolatba egy angol tábor révén. Elkezd-
tem járni hetente a középiskolás alkalmakra 
péntek esténként, és egy bibliatanulmányozó 
csoportnak is tagja lettem. Sokat növekedett 
a hitem ezekben az években, és megtanultam 
azt is, hogy Isten arra hív minket, hogy hirdes-
sük az evangéliumot. A FÉK-ben ezt is lehetősé-
gem volt a gyakorlatba ültetni.

Amikor elvégeztem a középiskolát, egyetem-
re angol-spanyol szakra jelentkeztem, hogy tol-
mács leszek. Továbbra is szolgáltam a FÉK-ben, 
most már az egyetemi szolgálatban, miközben 
az ELTE bölcsészkarán végeztem a tanulmá-
nyaimat. Nagyon élveztem az egyetemet, hi-
szen szerettem nyelveket tanulni, fordítani. Is-
ten azonban elkezdett új vágyakat ültetni a 
szívembe. Ahogyan egyre több időt töltöttem 

szolgálattal, diákok százaival beszélgettem az 
Istennel való kapcsolatról, és láttam annak a va-
lóságát, hogy Isten nélkül ezek a diákok elvesz-
nek, kezdtek elhalványulni a saját terveim. Már 
nem akartam tolmács lenni, fontosabbnak lát-
tam azt, hogy örökkévaló dolgokba fektessem 
az időmet és az energiámat. Hosszas imádko-
zás (ami alatt több évet értek) és nálam böl-
csebb keresztényekkel való beszélgetések sora 
után azt láttam, hogy Isten céllal helyezett a 
FÉK szolgálatába sok évvel ezelőtt, és okkal tar-
tott itt. Jelentkeztem teljes idejű munkatársnak, 
miközben a szakdolgozatomat írtam, és igye-
keztem befejezni az egyetemi tanulmányaimat. 
Február óta teljes időben szolgálok a Timóteus 
Társaságnál, az egyetemista diákok között. 

A szolgálatunk alapját két igevers képzi. Az 
egyik Jézus missziós parancsa, amit a Máté 
28:18-20-ban olvasunk: „Nekem adatott min-
den hatalom mennyen és földön. Menjetek el 

„Nem szégyellem az evangéliumot, 
hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére” (Rm 1:16).

Az ifjú misszionárius: Pecsenka Lilla
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tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, meg-
keresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent-
léleknek nevében, tanítva őket, hogy megtart-
sák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és 
íme, én veletek vagyok minden napon a világ vé-
gezetéig.” A másik Pál apostol szavai Timóteus-
hoz: „És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azo-
kat add át megbízható embereknek, akik mások 
tanítására is alkalmasak lesznek.” (2Tim 2:2) Az 
a vágyunk, hogy Magyarországon minden kö-
zépiskolás és egyetemista diák hallja az evan-
géliumot, és lehetősége legyen Krisztus mellett 
dönteni. Minden program, a heti alkalmak, az 
angol tábor, a bibliatanulmányozó kiscsopor-
tok, a diákok százaival való személyes evangé-

lizációs beszélgetések mind ezt a célt 
szolgálják. 

Pál apostollal együtt elmondhatom, 
hogy „Nem szégyellem az evangéliumot, hi-
szen Isten ereje az minden hívőnek üdvössé-
gére” (Rm 1:16). Ezekkel a sorokkal szeretném 
bátorítani és kérni a testvéreket, hogy érezzék 
magukénak ezt a szolgálatot azáltal, hogy imád-
koznak értem. Szívesen tartok részletesebb be-
számolót a szolgálatomról személyesen, illet-
ve a havi e-mailes beszámolóimat is örömmel 
elküldöm bárkinek, aki szívesen olvasna arról, 
hogy Isten hogyan munkálkodik a budapesti 
egyetemista diákok szívében.

Pecsenka Lilla

Törökország: 
az Evangéliumi Aliansz felhívása imádkozásra
Június közepén heves összecsapásokra került sor a kormányt 
éles kritikával illető tüntetők, és az Erdogan miniszterelnök 
által bevetett rendőrség között. A török Evangéliumi Aliansz 
imádságot kért, hogy a török kormány „alázattal, becsülete-
sen és igazságosan bánjon minden polgárral és törekedjen a 
népharag csillapítására”. 

Franciaország: 
a Tour de France Avranches-ban
Július 10-én a híres, francia körverseny keretében egy időfu-
tam Avranches-on haladt át és a Mont Saint Michelhez veze-
tett. Peter és Sigrun Rapp nem hagyta ki ezt az alkalmat: egy 
másik gyülekezettel együtt 1000 János evangéliumot és más 
keresztyén írást osztottak szét, és beszélgetéseket folytattak a 
kerékpárverseny szurkolóival. 

Kitekintő

Hírek a Liebenzeller Misszióból

„Aki imádattal áll Isten előtt, megszabadul kicsinyes gondolataitól és egyben belekerül Isten 
nagyságának és dicsőségének felmérhetetlen horizontjába és nagyságába.”

(Theo Sorg)
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Kedves Nőtestvérem! Ha már eléggé viharvert 
lettél a sok rohangálástól gyerek, munkahely, 
szülő között, vagy szenvedsz a körötted lévők 
panaszáradatától, esetleg a dolgok nehézségi 
erejével nem tudsz mit kezdeni, egy szóval úgy 
érzed, összecsapnak a fejed fölött azok a bizo-
nyos hullámok… No, ekkor feltétlen kortyolgass 
egy csésze teát, és nassolj egy kis finom házi 
sütit kedden, a hétórai teán! Világért sem a hí-
zókúrára akarlak rábeszélni, de a lélekhízlalás-
ra mindenképpen, ugyanis a havi első keddes 
női kétóra minőségi léleküdítőt kínál: Isten Ígéje 
mellett vagyunk közösségben, a szentírási be-
vezetőt, a gondolatébresztőt ősztől Magai Nóra 
tartja, majd közösen vitatjuk meg az adott té-
mát, utána pedig szabad a pálya a személyes 
beszélgetésekhez. Érdemes kipróbálni, és annak 
is, akit a fenti gondok elkerülnek, és úgy érzi, 
nála minden rendben. Jézus Krisztussal minden 
lehet sokkal jobban rendben!

SZKM

„A szeretet felold. Az öröm gyógyít. A jóság fölemel.” 
(Gyökössy Endre)

Egy csésze léleküdítő 

„Kedves Atyánk! Karácsony van. Ismét arra gondoltunk, 
hogy egyszer nagyon-nagyon megajándékoztad ezt a vi-
lágot önmagaddal Fiadban, a Jézus Krisztusban. Köszön-
jük, hogy újra eszünkbe juttatod, hogy minden ajándék, 
amit adtunk vagy adni foguk, csak halvány mása, jelképe 
ennek. Köszönjük, hogy szíved megdobbant egy bet-
lehemi bölcsőben, és azóta is, aki nagyon figyel, vagy 
akinek fáj a szíve, belehallgathat a Te szíved dobogásá-
ba, mert az Fiad beszéde, Fiad élete; a mi Urunk Jézus 
Krisztusunké, aki itt járt ezen a földön. Nekünk adtad 
Őt Uram, és mi emberek meggyilkoltuk. Nem tudtunk 
ebbe beletörődni, újra és újra belefájdul az életünk, a 
szívünk, hogy visszautasítottuk a Te ajándékodat, és 
mégis vágyakozunk utána. Töltsd be újra és újra ezt az 
igaz vágyat, amíg végre megtanuljuk Tőled az igazi Sze-
retetet, az Agapét – Amen.” (Gyökössy Endre)

2�

Harmat Kiadó

Timothy Keller: 
A tékozló Isten és két elveszett fi a

Lehet-e bármi újat mondani Jé-
zus talán legismertebb példá-
zatáról? A bevett magyarázatok 
a lázadó fi atalabb fi ú bűnössé-
gét szokták hangsúlyozni, ám 
a híres New York-i lelkipász-
tor szerint Jézus ismert példá-
zatának igazi címzettje a min-
denkori „idősebb testvér”, a 
kegyes gyülekezeti tag, aki sok-
kal inkább elveszett, mint a lá-

zadó fi atalabb. Saját jósága, törvénytisztelete vakítja 
el, betegsége, mivel nincsen tudatában, halálos lehet. 
Elsősorban az önigazult hívőnek kell meghallania az 
evangéliumot, mely nem más, mint az Atya meghívá-
sa szeretetének ünnepére.

Titus Hitéleti Alapítvány

Cseri Kálmán:
Ünnepeljünk együtt!
Az ünnepi igehirdetések eddig 
könyv formában még nem je-
lentek meg. A válogatást is Cse-
ri Kálmán budapesti lelkész vé-
gezte.

 Kálvin Kiadó

Christina Goodings:
Kézműves ötletek bibliai tör-
ténetekhez
Fordította: Mucsi Zsófi a
Éltre kelnek a bibliai történetek, 
ahogy a gyerekek saját maguk 
készítik el a könyvben találha-
tó ötletek alapján József színes 
ruháját, Góliát sisakját vagy Pé-
ter halászhajóját. Ugráló béká-
kat, egy hatalmas, tátott szájú 

cethalat, és egy oroszlánmaszkot is fab-
rikálhatnak a Bibliával ismerkedő óvodá-
sok és iskolások. Az egyszerűen megvalósítható, de 
látványos modellek készítése közben a felnőttek vagy 
nagyobb gyerekek felolvashatják a bibliai történet rö-
vid összefoglalását is.
Ajánljuk otthonra, illetve gyerekek között végzett 
gyülekezeti szolgálathoz, táborokhoz.

Harmat Kiadó

Isten hozott! 
Babanapló 

Hogyan ünnepelhetnénk szeb-
ben egy gyermek születését, 
mint hogy hálát adunk érte Te-
remtőjének, és megörökítjük 
életének eseményeit? Ebben 
a szép babanaplóban az alka-
lomhoz illő imádságok és bib-
liai idézetek mellett helyet kap 
mindez.
Itt azért megjegyezzük, hogy 

Balaványné Albert Edit gyönyörű, egyedi babanapló-
kat (is) készít, amiket még szívesebben ajánlunk a gyü-
lekezet fi gyelmébe! 

Már kaphatók a 2014-es 
naptárak, idén is inkább 
rendelésre hozzuk a kínálat 
sokfélesége miatt, de nagy 
falinaptárakból igyekszünk 
mindig néhányat készleten 
tartani.

Harmat Kiadó

Küzdeni a kapcsolatokért
Pálhegyi Ferenc gyógypeda-
gógust, pszichológust, főiskolai 
tanárt, a Bibliai Házassággon-
dozó Szolgálat alapítóját nyolc 
évtizedes életútjáról kérdezi Sz. 
Kiss Mária. Beszélgetésükben 
„Feri bácsi” őszintén beszél kül-
detéséről, hitéről, egyháztagsá-
gáról és családi életéről, sikerei-
ről és kudarcairól, nem titkolva 
személyes fejlődését és konfl ik-

tusait sem. Egy változatos, gazdag és sokakat gazda-
gító élet összefoglalása ez a kötet.

Kiadványajánló
gyülekezetünk iratterjesztéséből

Impresszum

A BIAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE
Szerkeszti: a presbitérium szerkesztõ bizottsága. Az újsággal kapcsolatos észrevételeiket szeretettel várjuk a 23 311 817-es telefonszámon!

Nyomdai elõkészítés: Gór András  •  Nyomás: MA-PRINT Bt. 

Könyvről könyvre

zadó fi atalabb. Saját jósága, törvénytisztelete vakítja 

Babanapló

lekezet fi gyelmébe! 

Küzdeni a kapcsolatokért

tusait sem. Egy változatos, gazdag és sokakat gazda-



Ilyenkor, ősszel gyakran eszembe jutnak Arany 
János sorai: „Őszbe csavarodott a természet feje, 
/ Dérré vált a harmat, hull a fák levele. / Rövidebb, 
rövidebb lesz a Napnak útja, / És hosszúkat alszik 
rá, midőn megfutja.” A vers csodálatos, de ami-
ről szól, az őszi évszakváltás, már kevésbé szép. 
Legtöbbünk számára szomorkás élményt jelent 
ez az időszak. Lehangoló látni, hogyan rövidül-
nek a nappalok, és hosszabbodnak az éjszakák, 
hogy később világosodik, és korábban sötétedik, 
mert mi a fényt jobban szeretjük a sötétségnél. 
De az ősz már csak ilyen. A természet törvényeit 
nem lehet megváltoztatni. 

Van azonban ennél sokkal nehezebb tapasz-
talat is az ember számára. Amikor ez a folyamat 
belül, a lelkében zajlik. Amikor a szívében alusz-
nak ki a fények, és a lelkére borul rá egyre jobban 
a reménytelenség sötétsége. Ez rosszabb minden 
külső tapasztalatnál, hiszen nemcsak a szemünk 
vágyik a fényre, hanem a lelkünk is. 

Addig azonban, amíg Isten rendeléséből a 
természetben az évszakok váltakozása az idők 
végezetéig megmarad, és a tavaszt nyár, a nya-
rat ősz és tél követi, a lelkünk nincs erre a sorsra 
ítélve. Nem törvényszerű, hogy szívünket az idő 
múlásával a sötétség töltse be, mert Isten meg-
könyörült rajtunk, és ebben a sötét világban az 
Ő Fia által kiolthatatlan világosságot gyújtott ne-
künk. Jézus úgy jött közénk, mint a világ Világos-
sága. „Én vagyok a világ világossága: aki engem 
követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az 
élet világossága.” – kiáltja világgá Jeruzsálemben, 
a lombsátrak ünnepén. Ezek a szavak a Szentírás 
legcsodálatosabb üzenetei közé tartoznak. Eljö-
vetelével valóban az történt, amiről Zakariás pap, 

Keresztelő János apja beszél, aki Jézus jövetelét 
„naptámadatnak” nevezi. „Meglátogatott min-

ket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson 
azoknak, akik sötétségben s a halálnak árnyéká-
ban lakoznak” – mondja ujjongó örömmel. 

Akinek szívébe beragyog Jézus világossága, 
annak életében valóban új nap, azaz új korszak 
kezdődik. Tudni kell azonban, hogy miután az 
ember lelke a bűn következtében került a sötét-
ségbe és a halál árnyékába, onnan csak bűneinek 
eltörlése által szabadulhat meg. Mikor Jézus vi-
lágossága bevilágít az ember szívébe, a bűnei is 
láthatóvá válnak. Azok a bűnök, amelyeket addig 
talán észre se vett, pedig éppen ezek idézték elő 
szomorú lelkiállapotát azzal, hogy elválasztották 
őt Istentől. De ne féljünk ettől, mert Jézus nem-
csak láthatóvá teszi bűneinket, hanem meg is 
szabadít azoktól. 

Mikor Jézus önmagát a világ Világosságának 
nevezi, akkor ezzel a kijelentésével megkülön-
bözteti magát ennek a világnak csalóka fényei-
től. A világ fényei lehetnek szemkápráztatóak, de 
életet nem adhatnak. Nem érdemes tehát más-
hol és másban keresni problémáink megoldását. 
Azt ígéri, hogy aki hozzá menekül, és követőjévé 
lesz, soha többé nem jár sötétségben, mert Ő ha-
talmasabb bűneinknél, gondjainknál, életnél és 
halálnál. Jézusban kiolthatatlan világosság gyúlt 
fel számunkra. Mi több, akiknek szívében Jézus 
lakozik, azok maguk is a világosság fi aivá lesznek, 
és világítani fognak másoknak. Nézzünk hát fel 
Jézusra, hogy szívünkből eltűnjön minden sötét-
ség, és az Ő világosságának hordozóivá legyünk!

Molnár Sándor lelkipásztor

Kiolthatatlan
világosság
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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

Szeretettel kérjük, aki még nem fi zette be 
az egyházfenntartói járulékot, tegye meg!

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)

Akkoron csillag gyúlt az égre 
És rásugárzott a vidékre, 
És Betlehem fölött megállván, 
Egy rongyos istálló homályán 
Tündöklött már a Glória: 
Ott ingecskében, szép fehérben, 
Feküdt a jászol szent ölében 
Az Isten egyszülött Fia… 
A hír bejárta a világot, 
És jöttek bölcsek és királyok 
És együgyűk és pásztorok: 
Ott minden lélek egyetérzett 
És sírt és álmélkodva nézett 
És boldogan fohászkodott: 
Örömöt hozván az embernek, 
Dicsőség légyen az Istennek! 

Sajó Sándor

Karácsonyi ének (részlet)


