
Húsvéti üdvözletként azzal az örömteli hír-
rel köszöntöm a kedves olvasókat, amellyel 
a hét első hajnalán az Úr angyala köszöntötte 
a Jézus sírjához érkező asszonyokat: „Ti ne fél-
jetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust 
keresitek. Nincs itt, mert feltámadt. Jöjjetek, 
nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt.”(Mt 
28,5-6.) 

Ennek a bátorító hírnek nemcsak a meghal-
lása, hanem a továbbadása is nagy örömömre 
szolgál. Meg vagyok ugyanis győződve arról, 
hogy ha van hír, amit érdemes továbbadni, ak-
kor a Jézus feltámadásáról szóló hír ilyen. Ke-
vés dologra van annyira szüksége a világnak, 
mint a félelemből való szabadulás lehetősé-
gének örömhírére, hiszen ezen a földgolyón 
nincs olyan ember, aki ne ismerné a félelmet. 
A félelem a bűnnel együtt lépett be a világ-
ba, és ahogy a bűn, úgy vele együtt a félelem 
is elhatott minden emberre. Mióta az ember 
elszakadt Istentől, bőven van oka a félelemre. 
A félelem árnyékként követ bennünket egész 
életünkön át, és íze belekeveredik minden 
örömünkbe. Hiábavaló a legyőzésére irányuló 
sokféle erőfeszítés. A félelem, mint egy sok-
fejű, legyőzhetetlen szörnyeteg mindmáig je-
len van a világban. Sem a tudósoknak, sem 
az orvosoknak, sem a politikusoknak, sem a 
filozófusoknak vagy a pszichológusoknak nem 
sikerült legyőzniük. A levágott fejek helyébe 
mindig újak nőnek. Tagadhatatlan tény, hogy 
a szorongás mára az emberiség egyik legmeg-
határozóbb és legjellemzőbb életérzésévé 
lett. Fel sem lehetne sorolni, mi mindentől fél 
az ember, olykor nemcsak megalapozottan, 
hanem ok nélkül is. Isten nélkül olyanok va-
gyunk, mint egy magára maradt kisgyermek, 

aki a sötétben megretten, és még ott is ré-
meket lát, ahol valójában nincsenek is.

De azért is adom örömmel tovább ezt a 
bátorító hírt, mert a minket manapság elbo-
rító sokféle mendemondával szemben ez a 
híradás megalapozott és megbízható. Ennek a 
bátorításnak ugyanis Jézus Krisztus váltságha-
lálának és feltámadásnak megmásíthatatlan és 
megkérdőjelezhetetlen tényei szolgálnak ala-
pul. A Jézus testét kereső asszonyok saját sze-
mükkel győződhetnek meg az angyal szavai-
nak igazságáról. Először arról, hogy a sír, ahová 
Jézus holttestét előzőleg helyezték, most üres. 
Valóban nincs ott. De nem sokkal ezután ar-
ról is megbizonyosodhatnak, hogy csakugyan 
azért nincs ott, mert feltámadott és él. Mi-
közben a hatalmas csoda nyomán lelkükben 
támadt szent félelem és nagy öröm érzésével 
futnak hazafelé, hogy a történtekről beszá-
moljanak a többieknek is, maga a feltámadott 
Jézus jön velük szemben az úton. Szeretettel 
üdvözli őket, és megerősíti az angyaltól imént 
hallott bátorítást: „Ne féljetek!” Jézusnak ezek 
a szavai hitelesítő pecsétként örökre érvényes-
sé teszik az evangélium örömhírét. Miután Ő 
a mi bűneinkért, helyettünk halt meg, nem kell 
félnünk a haláltól. Mivel pedig feltámadt és él, 
az élettől sem kell félni, hiszen velünk van. 

A húsvéti evangélium olyan hír, amelynek 
érvénye nincs feltételhez kötve. Egyetlen pa-
rancs van csupán hozzákapcsolva: a tovább-
adás parancsa. Miközben a mi szívünket meg-
tölti a húsvéti jó hír öröme, ne feledkezzünk 
el arról, hogy milyen sokan vannak, akik nem 
tudnak még róla. Keressük fel őket, és mond-
juk el nekik is!

Molnár Sándor lelkipásztor

Húsvéti
örömhír
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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

Alkalmaink
Vasárnap
10:00 Istentisztelet (havonta  
 3. vasárnap úrvacsora)
 gyermek-istentisztelet,
 gyermekmegõrzés
11:00  Kávézó-teázó 
 (hónap 4. vasárnap)

Kedd
16:00 Konfirmációi előkészítő 
 (haladó csoport)
17:00 Imaóra
19:00 Hónap 3. keddjén a
 b.r.F.K. (biai református
 Férfikör) alkalma
19:00 Hétórai tea a hónap
 elsô keddjén

Szerda
9:00 Idősek délelőttje 
 (hónap 1. szerda)
18:30 Hitünk alapjai

Csütörtök
9:00 Mamakör a hónap
 harmadik csütörtökén
17:00 Konfirmációi előkészítő 
 (kezdő csoport)
19:00 bibliaóra

Péntek
18:30 Kóruspróba (felnôttek)

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

Békesség néktek!
békesség néktek! Visszajöttem,
három nagy éj maradt mögöttem,
három sötét nagy éjszaka.
A békétlenség szülte őket,
a halált és a szegverőket, –
s a golgotának hét szava 
vád a békétlen élet ellen.
békesség néktek! Ez a Szellem,
a lélek, a Test szava most.
Parancs. A Feltámadott adja,
mert azt szeretné, azt akarja:
húsvéti hitben járjatok!
Miért, hogy össze sose fértek,
hogy könyörögtök, egyre kértek,
de tenni érte ki akar?
Engedni magunk önzéséből
nem csak beszélni a békéről
de tenni érte: diadal!
Tanítványaim vagytok nékem,
miért élnétek hát sötétben? –
húsvéti szép nap fénye ég!
Induljatok ezzel a fénnyel,
ezzel az élő békességgel,
legyen mindenütt békesség!
 Kárász Izabella

olvass tovább: http://emmausjoka.
webnode.sk/versek/husveti-versek/
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Túrmezei Erzsébet: 
Húsvét hajnalán

Alig várták, hogy jöjjön a reggel,
s most bánatosan, illatos kenetekkel,
sírva sietnek a sír fele hárman,
epesztő, emésztő, roskasztó gyászban.
Ím ébred az élet és támad a nap már.
A madarak kara csak egy fénylő sugarat vár
és csattog az ének, száll által a légen
fel, fel az ég felé … Csak úgy, mint régen.
Jaj, az a régen! Ne fájna az emlék?
Mikor a Mester előttük ment még,
és ajkán az élet igéi fakadtak
a szomjazóknak, a fáradtaknak!
Volt-e valaha riasztóbb álom,
mint ez a három nap, ez a három:
mikor, aki folyvást csak életet mentett,
vad, gyilkos kezek fogják meg a Szentet,
viszik diadallal a főpap elébe,
rágalmat, gúnyt vágnak a tiszta szemébe
és suhog a korbács és csattog az ostor,
hol, aki megvédje, a hős, az apostol?
És az Atya hallgat? – Mély csend ül az égen
s most hajnallik újra: csakúgy … úgy mint régen.

Hogy hurcolták! Mint egy gonosztevőt.
S még volt, aki gúnnyal nevette Őt,
amint a tövistől a vére kicsordul,
s úgy kell felemelni az utcai porbul.
Köpdösve, gyalázva a fára szegezték,
de Ő ugyanaz volt, ott is szeretett még,
ott fenn a kereszten, anyát és poroszlót:
könnyet hullajtót és gyilkos sebet osztót.
Ó, jaj, a halálig, mindig szeretett!
Viszik az illatozó kenetet,
és sírva sietnek a sír fele hárman,
nagypénteki gyásszal, húsvéti sugárban.

Hogy látnák szemükben keserű könnyekkel,
milyen csodálatos ez a reggel.
A pálmafák két szegélyén az útnak
súgva-búgva valami titkot tudnak.
A virágok át harmatkönnyeken
már látják felragyogni fényesen
az élet napját, s azt hirdeti minden:
A sírban nincsen! A sírban nincsen!

Ők mégis mennek. Gyászolva, sírva.
Betekinteni egy üres sírba,
az angyal előtt döbbenve megállni:
feltámadott, élő Mesterre találni.

Húsvétkor ha nincs még húsvéti szíved,
a nagypéntekit vedd, vedd és vigyed
könnyesen, aggódón, búsan, amint van,
s keresd a Krisztust, keresd a sírban!
Nem, úgysem fogod megtalálni ottan.
Eléd fog állani feltámadottan.

Gyülekezeti élet

és ha valamit megértett életére nézve az Igén 
keresztül, az Úr segítségét kérte, hogy engedel-
meskedhessen annak.

Szeretett Istennek énekelni. Azt is tapasztal-
hattuk: mindvégig hűséges maradt a biai gyü-
lekezet énekkarához, függetlenül attól, épp ki 
a vezető. A gyerekmunka és utóbb a könyv-
terjesztés mellett egy másik ismert szolgálata 
éppen az alt szólam vezetése volt. Azért ala-
kulhatott ki valami egyesítő vonás, tulajdonság 
a személyiségében, mert képes volt mindenek 
felett szeretni, és mert imádságaiban kész volt 
megharcolni dolgokat. Például, hogy ne hara-
gudjon másokra, illetve hogy ő engeszeljen ki 
másokat. Amikor szakadás jelei mutatkoztak az 
énekkarban, sőt a gyülekezetben, ő mindenkivel 
megőrizte a jókapcsolatot – miközben maradt a 
helyén. Egyesítő vonásának üzenetértékű jelét 
pillanthattuk meg abban is, hogy temetésén a 
gyülekezeti kórus korábban kivált tagjai együtt 
énekeltek a többiekkel. Utolsó útjára azok a 
testvéreink is elkísérték, akik nemrég (reméljük, 
csak ideiglenesen) eltávolodtak a biai templom-
tól. Ismét együtt lehettünk mindannyian.

Hugi sokat szenvedett, már magzatkorától. 
Azt, hogy több betegsége volt, panaszmentesen 
viselte. Azt is, amikor állás nélkül maradt huza-
mos időre míg aztán, nagy örömére, új gyüleke-
zeti iskolánk alkalmazta adminisztratív munka-
körben. Személyisége tehát azért is vonzó volt, 
mert megnyugvás, remény és bizonyságtétel jel-
lemezte. Még a Facebook ingoványos terepén is 
világított: valamennyi bejegyzése kizárólag Ige, 
minden „tetszikelése” a hívő testvérek hasonló 
bizonyságtevő bejegyzéseinek a megtámogatá-
sa, illetve a mások örömében való részvétel ki-
fejezése volt.

Erzsitől, aki sokat beszélgetett vele, ponto-
san tudhatom, hogy bár Hugi az elhatalmasodó 
betegsége alatt is várta a pillanatot, amikor újra 
munkába állhat, mégis tökéletesen ELKÉSZÍ-
TETT VOLT LELKILEG arra, hogy Isten magához 
szólítsa. 

Ezért biztosak lehetünk abban, hogy halá-
la valójában boldog találkozás volt az élő Jé-
zus Krisztussal a Mennyben. Ahogy édesanyja 
mondta: „Itt lehunyta a szemét, ott pedig fel-
nyitotta.”

Joó István

Hányan lehetünk, akiket 
még kísért olykor a szomo-
rúság, keserűség Barta An-
nuska, Hugi váratlan, korai 
halála miatt? Van, aki talán 
azokkal az emlékképekkel 
is viaskodik, amelyeket se-
gítőként „szerzett be” Hugi 
rosszullétekor. Van, aki talán 
vádolná magát, hogy elsza-
lasztotta a vele rég esedé-
kes beszélgetést, vagy hogy 
nem tudott segíteni. De há-
nyan vagyunk, akik egysze-
rűen vágynak az ő kedves 
személyének a megszokott 
közelségére? Mert Hugi, bár 
sosem akarta fölhívni magá-
ra a figyelmet, „központi” 
személyiség volt a biai gyüle-
kezetben, szinte az egész kö-
zösség a kapcsolatrendszeré-
hez tartozott, pontosabban a 
„szeretetkapcsolat-rendsze-
réhez”…

Személyes vonatkozás: 
másfél-két éve, amikor Erzsi-
vel, feleségemmel fölkértük „kései” picinyünk 
keresztmamájának, én hozzátettem, ezzel im-
már családtagnak tekintjük. Hugi, aki vágyott 
arra, hogy két nagyobb keresztfia mellett a mi 
kislányunk keresztszülője is lehessen, a „csa-
ládba fogadásnak” ugyancsak repesve örült. Ez 
még szorosabban összekapcsolt minket. És itt az 
én gyakori, nehéz sóhajom: „Istenem, én nem 
ilyen rövid időre képzeltem a vele közös családi 
korszakot!”

Azt hiszem, önkéntelen kérdéseink a gyüle-
kezetben hasonlóak: miért kellett ilyen fiatalon, 
negyvenhat évesen távoznia? Hova tegyük az 
iránta érzett szeretetünket?

Nos, ha Jézusra összpontosítunk, ha még in-
kább az Úr valóságába fúrjuk bele magunkat, 
akkor megállapíthatjuk, Hugi iránti változatlan 
szeretetünk nem téveszt célt. Hiszen Barta Anna 
bizonyosan Nála van, mert Isten kegyelmesen 
tekint a benne hívőkre, a Benne elrejtezettekre!

Hitet nem lehet örökölni, de azt, hogy Hugi 
igazi hívővé válhatott, Isten nem kis részt az 
édesanyán, Barta Károlyné Annuskán („An-
nuska nénin”) keresztül munkálhatta, aki egy 
1954-es torbágyi evangelizáció megtértje, s 
akihez újjászületése óta járnak lelki erősödés-
re, felüdülésre vágyó emberek. Mint tudjuk, az 
édesanya 44 évig volt gyülekezetünk kántora, 
így Hugi kisgyerekkorától a közösség sűrűjében 
élhetett. Bartáné Annuska mesélte egyszer fe-
leségemnek azt az édes mozzanatot, hogy a 
kisgyermek Hugi a kiadós énekkari próbákon 
azzal kötötte le magát, hogy piros pontot raj-
zolt papírra azoknak a kórustagoknak, akiknek 
egyből ment a dallam elsajátítása, feketét azok-
nak, akik tudásán még javítani kellett. Ez merő 
játékosság volt, Hugi magatartását sosem de-
formálta az ítélgetés szelleme. Ő határozottan a 
békesség útját igyekezett követni. Isten volt neki 
a legfontosabb, bibliás emberként élt a földön, 

HUGI, AZ EGYESÍTŐ 
Nekrológ helyetti szubjektív emlékezés Barta Annáról

Gyülekezeti élet
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Iskola

1. oszt. Kontra Dávid ezüst (Tiszakécske vers)
 Novák Nóra második (házi mesemondó)
2. oszt. Hajnóczi Márk első (házi mesemondó)
 Veress Fanni második (házi mesemondó)
 Kálmán Kristóf harmadik (házi mesemondó)
 Veress Fanni harmadik (országos szavaló és dicséreténeklő vers.)
 Hajnóczi Márk ezüst (Ref. Isk. Országos mesemondó verseny)
 Varga Kiara arany (B.Füredi Orsz.Zsolt.)
 Hunyadvári Eszter Kincs ezüst (B.Füredi Orsz.Zsolt.)
 Kisgergely Csaba bronz (Orsz. Szépíró v.)
 Veress Fanni első (Térségi versmondó)
 Kálmán Kristóf harmadik (Térségi versmondó)
 Csordás Zsombor második (Tiszakécskei Orsz.)
 Székely Mihály ezüst (Tiszakécskei Orsz.)
 Varga Dominik ezüst (Tiszakécskei Orsz.)
 Varga Dominik második (Kunhegyesi Orsz.)
 Székely Mihály harmadik (Kunhegyesi Orsz.)
 Székely Mihály második (Biatorb.Ökumen. versmondó tal.)
 Leveles-Barta Zsuzsanna arany (B.füredi Orsz.)
 Tóth Zsombor Balázs ezüst (Bp.Karácsony S.)
 Sípos Bence negyedik (Biatorb.Ökumen.)

Iskola

Iskolánk hírei

„Ragyogjon a ti világosságotok…!”
„Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék 
a ti mennyei Atyátokat!” (Mt.5,13–16.)

A fenti igei jelmondat az értékrendünk és ne-
velési célunk alapja. Igyekszünk úgy nevelni és 
tanítani gyermekeinket, hogy mind értékrend-
jükben, mind hitbeli szilárdságukban megbízha-
tó keresztyén felnőttekké váljanak.

Ez egyaránt kell, hogy tükröződjön mind a 
nevelés területén, mind a tanulmányi munkánk-
ban.

És szép eredményét láthattuk a félévi értesí-
tőkben, a mindennapi igényes munkában, vala-
mint a különböző versenyeken elért „dobogós” 
helyezéseken egyaránt.

Gyermekeink a helyi, városi, megyei, orszá-
gos egyházi és világi versenyeken egyaránt ki-
magaslóan szerepeltek:
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Gyülekezeti élet

Kedves Testvérek! 
Szeretettel meghívunk benneteket a nyári gyü-
lekezeti táborba, amelyet 2015. július 8–12-ig 
tartunk a piliscsabai Iosephinum Kollégium-
ban.

Az előadó Marco de Leeuw van Weenen 
lesz, a Tolnai Református Egyházmegye misszi-
ói munkatársa, a csendes hét fő témája A ta-
nítványság. Az előadó honlapján (http://www.
marko.reformatus.hu) meg lehet hallgatni az 
igehirdetéseit. Holland származású, teljesen jól 
beszél magyarul.
A tábor programja: 
Július 8. szerda délután érkezés, 17 órától tá-
bornyitó a díszteremben, nyitóáhítat, közös va-
csora, majd kötetlen beszélgetés, ismerkedés
Július 9. csütörtök
• reggel: imaalkalom, reggeli, ének, imaközös-

ség
• délelőtt: előadás – Mire való az egyház?
• ebéd, rövid pihenés
• délután: előadás – Milyen példát mutatott a 

tanítónk?, ének, áhítat
• vacsora
• sport program az egyetem területén 
Július 10. péntek
• reggel: imaalkalom, reggeli, ének, imaközös-

ség
• délelőtt: előadás – Hogyan fejlődik a tanít-

vány?
• ebéd, rövid pihenés
• délután: előadás – Milyen a tanítványok kö-

zössége?, ének, áhítat
• vacsora
• Szabadprogram (társasjáték, beszélgetés, 

pingpongozás, focizás, éneklés, filmvetítés, 
kinek mihez van kedve)

Július 11. szombat
• reggel: imaalkalom, reggeli, ének, imaközös-

ség
• délelőtt: előadás – Hogyan lesz az ellenség-

ből tanítvány?
• ebéd, rövid pihenés
• délután: kirándulás (ehhez szeretnénk segít-

séget kérni azoktól, akiknek van helyismere-
tük!!)

• vacsora
• tábortűz, ének
Július 12. vasárnap
• reggel: imaalkalom, reggeli
• délelőtt: istentisztelet
• ebéd
A gyerekek alkalmai a felnőtt alkalmakkal pár-
huzamosan zajlanak. 
A költségek:
Lebontva az étkezés és a szállás:

– Szállás: 12-18 év – 2900 Ft/fő/éj, 6-12 év – 
1400 Ft/fő/éj, 6 év alatt ingyenes

– Étkezés a tavalyihoz hasonlóan lesz majd: 
épületen belül, előre kell jelezni a külön menüt 
(tejmentes stb…) Reggeli: 400 Ft, ebéd: 650 Ft, 
vacsora: 450 Ft

Ezek alapján egy felnőtt (12 év felett) teljes tá-
bori költsége: 17 600 Ft. (étkezések szerda vacso-
rától vasárnap ebédig + 4 éjszakára szállás)

6–12 éves gyermeknek a teljes tábori költsé-
ge: 11 600 Ft.

6 év alatt ingyenes, illetve a gyermek életko-
rától függően, ha kér étkezést: 6000 Ft.

Anyagi támogatásra van lehetőség idén is a 
szokott módon. 

Ha valaki csak az előadásokra és a közös 
programokra szeretne jönni, szállást nem kér, 
kérem, az is jelentkezzen, hogy tudjunk számá-
ra ebédet rendelni. 

Várjuk szeretettel azok jelentkezését, akik a 
kirándulós program kitalálásában, leszervezésé-
ben tudnának nekünk segíteni. Minden ötletet 
szívesen fogadunk! 

Nagy szeretettel bátorítunk mindenkit a je-
lentkezésre, hogy minél többen legyünk testvé-
ri közösségben, minél jobban megismerhessük 
egymást, minél többen halljuk Isten igéjét, hogy 
a Szentlélek munkája által erősödhessen Isten-
nel való kapcsolatunk, és a táborból lelkileg fel-
töltődve, hitünkben megerősödve térhessünk 
haza. 

Testvéri szeretettel:
Baranovszky Edit (30-5422-427) 

és Kolláth Pali (70-386-8844)
táborszervezők

„Nem megmondtam neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét?!” János 11, 40

Gyülekezeti tábor

Iskola
A második félévben négy új tanuló ér-
kezett iskolánkba. Mindnyájukat nagy 
szeretettel fogadtuk. Jól beilleszkedtek 

az osztályközösségeikbe. Jelenleg a három osz-
tály összlétszáma 76 fő.

Február 20-án „fergete-
ges” farsangi délutánt tar-
tottunk a Faluházban: nép-
tánc, mindhárom osztály 
mesebemutatója, karneváli 
felvonulás, táncház, tom-
bola, zsákbamacska tették 
hangulatossá a délutánt. 
Meghívtuk a nagycsoportos 
óvodásokat is, akik szintén 
jelmezben vehettek részt 
a felvonuláson. A szülők és 
gyülekezeti tagok a büfét, 
azaz a szeretetvendégséget 
szervezték. 

A gyermekek jókedvét és 
jó hangulatát tovább fokoz-
ta a sok finomság.

Március 4-én szülői érte-
kezletet tartottunk az isko-
lánk iránt érdeklődő szülők számára.

Március 18-án és 26-án nyílt napunk lesz 
(10–12-ig), amikor a szülők magyar-, hittan-, 
matematika- és környezetórákon ismerhetik 
meg az új elsős tanító nénit. Délután ½5–6-ig 
és 27-én 14 órától pedig a leendő diákjainknak 
tartunk játékos foglalkozást.

Április 14-én 17 órakor a már iskolánk mel-
lett döntött szülők számára szervezünk értekez-
letet.

A következő tanévre a beiratkozás április 
16-án és 17-én lesz.

És máris készülünk az év végi megmérette-
tésre. Szinte fel sem ocsúdtunk, máris eltelt ez 
a tanév is.

A közeljövőben pedig egyházi ünnepeinkre 
készülünk, csendesnapokkal, lelki ráhangoló-
dással, feltöltődéssel.

Gyermekeink nagy része részt vesz a nyá-
ri gyülekezeti táborban is. 
Itt mindig számtalan él-
ménnyel, sok vidámsággal, 
örömmel telítődnek fel.

Köszönjük a presbité-
riumnak, a gyülekezet tag-
jainak, a segítőknek, és kö-
szönöm kollegáimnak is az 
együtt munkálkodást, az 
„ügy” szeretetét, a szolgá-
latot. 

Ábrahám Ferencné
igazgató
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Gyülekezeti élet

„Énekeljetek az Úrnak”
Gyülekezeti énekkar

Énekkarunk 20–24 fős, négyszólamú vegyes kar, 
akik heti rendszerességgel, péntek este 18.30 
és 20.30 óra között próbálunk. Célunk: Isten 
dicsőítése gyülekezetünk ünnepi alkalmain, és 
egy-egy vendégszolgálat városunk bizonyos ese-
ményein, vagy egyéb helyeken. Feladatunknak 
tekintjük a gyülekezeti éneklés általános segíté-
sét is – mostanában elsősorban az új, Dunamel-
léki énekeskönyv dallamainak tanításával.
Az énekkart Nagyné Győrfy Ildikó vezeti, pró-
báinkat a gyülekezeti házban tartjuk.

Jelenleg a virágvasárnapi, nagyheti, konfirmá-
ciói és pünkösdi ünnepi istentiszteletek zenei 
szolgálataira készülünk. Május 10-én gyüleke-
zetünk látja vendégül az Észak-Pesti Református 
Egyházmegye énekkarait. A délutáni találkozó 
megvalósításában a gyülekezet tagjaira is szá-
mítunk.

REFI énekkar

A 20–24 fős gyermekkórus a Biai Református Ál-
talános Iskola diákjaiból szerveződött. Célja: a 
gyermekeket megismertetni az együtt éneklés 
nagyszerű lehetőségével, szépívű feladatával, s a 
megtanult énekekkel szolgálni iskolánk és gyüleke-
zetünk alkalmain, vagy református kultúránk egyéb 
terein. Jelenleg a húsvéti és anyák napi istentiszte-
letek zenei szolgálataira készülünk.

A próbák időpontja: hétfő délután 15.15–15.45.
Vezeti: Nagyné Győrfy Ildikó 

A próba helye: Biai Református Általános Iskola

„Neveld a gyermeket, a neki megfelelő módon”
Vasárnapi gyermek-istentisztelet

A felnőtt istentisztelettel párhuzamosan a gyer-
mekek számára is tartunk igei alkalmat, a vasár-
napi gyermektanítók, csoportonként 4–6 szolgáló, 
a gyermekek korosztályi sajátosságait figyelembe 
véve foglalkoznak a gyerekekkel a gyülekezeti ház 
ovis, alsó és felső tagozatos csoportszobáiban. 

Alkalmainkon énekelünk, imádkozunk, érdekes 
történeteket, aranymondásokat tanulunk, s van, 
hogy nemcsak megbeszéljük, de el is játsszuk, 
vagy épp papírból kivágjuk azokat. Előtte pedig 

közösen részt veszünk az istentisztelet 
elején a templomban, és igeolvasás és 
imádság után a gyermekek átmennek a gyüleke-
zeti házba. 

Célunk, hogy a gyülekezetbe járó gyermekeket 
tanítsuk a Biblia alapvető igazságaira, és vezessük 
élő keresztyén hitre az Örömhír számukra érthető 
tolmácsolásával. Mindeközben ovisokkal és első-
sökkel, második-harmadik-negyedikbe járókkal, és 
ötödikesnél idősebbekkel formálunk egy-egy ösz-
szeszokott kis csapatot. 

Minden új gyerkőcöt és a REFI tanulóit is szere-
tettel látjuk!

Nagy Péter

Mamakör

Az októberben újraindult Mamakör ugyanazt a célt 
szolgálja, mint eddig: kis- és nagyobb gyermekes 
anyukák, kismamák havonta egyszer összegyűlnek 
és Isten igéjének fényében kicsit elcsendesedve be-
szélgetnek az adott témáról, bibliai részről. Az al-
kalmak – ha igény van rá – praktikus tízperccel 
kezdődnek, melyben bárki megoszthatja hasznos 
háztartási ötleteit, ajánlhatunk egymásnak jó köny-
veket, recepteket, játékokat, filmet, színházi elő-
adást stb… Az együttlétünk végén tea és süti mellett 
még lehet kötetlenül beszélgetni. Ilyenkor lehetőség 
adódik arra is, hogy böngésszük az egymás által ho-
zott kinőtt gyermekruhákat, cipőket. A nyári szüne-
tig befejezzük az Úr imádságában való elmélyülést, 
valamint minden második hónapban a házasságról 
és gyereknevelésről beszélgetünk központi téma-
ként – természetesen az Ige fényében. 

Novák Anita

Női óra

A női órát minden hónap első kedd estéjén 7 órai 
kezdettel tartjuk. Szeretettel hívjuk és várjuk azokat a 
nőtestvéreinket – korhatár nélkül –, akik munkahelyi 
elfoglaltság miatt a korábbi időpontban nem jutnak 
igealkalomra. Célja az együttlétnek, hogy Isten igé-
jével ismerkedjünk különböző témák szerint pl. – a 
szenvedés értelme, az angyalokkal kapcsolatos tév-
hitek, vagy az újjászületés kérdése (Nikodémus törté-
nete) stb. –, és jó alkalom arra is, hogy közösségben 
legyünk egymással. Így személyes problémáink és 
örömeink megismerésén át építhetjük Istennel való 
kapcsolatunkat is.

Molnárné Ani

Gyülekezeti élet

Kávézó-teázó

Kedves Testvérek! Immár többéves hagyományként minden 
negyedik vasárnap kávézóra jövünk össze a gyülekezeti ház-
ba. Igazán jó alkalom arra, hogy egy kis finomság mellett 
beszélgessünk, ismerkedjünk a gyülekezetünkbe járó, vágyó 
emberekkel. A három éve újra indult általános iskolánkba járó 
diákok szüleinek is lehetőséget teremt egy kicsit jobban bele-
látni, ismerkedni Isten nagy családjával. Öröm látni, amikor 
sok kisgyermek az asztalok körül, boldogan, felszabadultan 
érzi otthon magát. 
A kávézó-teázó egy olyan alkalom, ahol valóban megszólíthatunk, beszélgethetünk testvérekkel, 
sokszor a mindennapi életünkbe beépítve azt, amit előtte hallottunk az istentiszteleten. Várunk és 
hívunk minden érdeklődőt, a szolgáló testvérekkel együtt!

A kávézó csapata: Hegedűs lányok Jutka és Zsuzsa, Dózsa Orsi, Mányokiné Csilla

Ebédelj a Testvéreddel

Szintén hagyomány már gyülekezetünkben az Ebé-
delj a testvéreddel program, amely most új köntös-
ben jelentkezik. Az egész gyülekezet testvéri közös-
ségben tölt néhány órát, és mindenki egy tál étellel 
hozzájárul a közös ebédhez, melyet a gyülekezeti 
házban fogyasztunk el. 
Negyedévente egyszer, vasárnap, közvetlenül az Is-
tentisztelet után, 2015-ben: VI. hónap 7., X. hónap 
elején és XII. hónap elején. Szervező: Kolláth Pál 
testvérünk.

Foltvarró

Minden hónap második és negyedik szombat délutánján fél 
3-tól fél 7-ig varrogatunk. A helybéli asszonyokon kívül már 
Tárnokról, Telkiből, Óbarokról, Budapestről, Herceghalomról, 
Pusztazámorról is vannak tagjaink, akikkel szép és hasznos tár-
gyakat, kézimunkákat készítünk. Közben barátságok szövődnek 
és őszinte beszélgetésekre van lehetőség. A vidám együttlétein-
ket közös eszegetés, teázás után Igehallgatás követi. Áhítatos-
könyvből bevezetve, vagy a zsoltárokból igemagyarázattal és 
bizonyságtétellel zárjuk az alkalmat. Jó látni, hogy több mint hét 
éve működik, és felekezeti hovatartozás nélkül együtt lehetünk, 
olyanokkal is, akik csak itt hallanak Isten Igéjéről.

Molnárné Ani

Biai Református Férfikör (BRFK)

Minden hónap harmadik kedd estéjén 7 órai kezdettel találkozunk már hagyományosan a gyüleke-
zeti házunkban. Célunk, hogy hitben erősödjünk, Isten Igéje vezesse ünnep- és hétköznapjainkat. Az 
alkalmakat Molnár Sándor lelkipásztorunk vezeti. A témák változatosak, az előadók is váltakoznak.

Kolláth Pál
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(Mk 14,72). Péter halálos veszedelembe került 
azzal, hogy megtagadta Jézust. Az örökélet út-
ját veszítette el. Az evangélium számunkra az 
lett, hogy a lejtő végén ott vár bennünket Jé-
zus (Mk 14,7), mégpedig nem ítélettel, hanem 
bűnbocsánattal, az újrakezdés lehetőségével (Jn 
21,15 kk).

A téli ifihétvégéken lehetőség adó-
dott szánkózásra, téli kirándulásra. Az 
estéket közös játékkal, beszélgetéssel 
töltöttük. Sokan átélhettük az együttlét örömét 
és azt a különös többletet, hogy Jézus is jelen 
van közöttünk.

Tervezünk ifjúsági csendes napot (április 12.), 
és konfirmandus, kisifi közös hétvégét (április 
24–26.). Várjuk gyülekezetünk minden kedves 

fiatalját ifjúsági bibliaóráinkra szombatonként 
17 órára a gyülekezeti házba. „…Aki szomjazik, 
jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen!” 
(Jel 22,17)

Virág Balázs segédlelkész

Gyülekezeti élet

Az ifjúság hitre nevelése a szülők és a gyüleke-
zet közös ügye. Az ifjúsági missziónak is a va-
sárnap délelőtti istentisztelet a legfőbb alkalma. 
Fontosnak tartjuk emellett a fiatalok saját nyel-
vükön való megszólítását, őket érdeklő témák 
megvitatását, az ige tükrében. Célunk, hogy a 
fiataljaink ne kikonfirmáljanak a gyülekezetünk-
ből, hanem a konfirmációjuk után is közöttünk 
legyenek, találjanak testvéri közösségre a gyüle-
kezeten belül. 

Bibliaórák tartása mellett ifjúsági hétvégé-
ket, csendes napokat, csendes heteket, egyéb 
közösségi programokat szervezünk számukra. 
Legfőbb vágyunk, hogy a fiatalok megismerjék 
Jézus Krisztust, mint Megváltójukat és Urukat. 

Ebben szeretnénk segíteni őket énekléssel, bib-
liaolvasással és beszélgetéssel, játékkal.

Ifjúsági bibliaóra időpontja: szombatonként 
17–20 óráig, két csoportban, helyszíne: a gyü-
lekezeti ház.

Szolgálat vezetője: Virág Balázs, beosztott lel-
kész

Ifi vezetők: Pintér-Mohácsi Noémi, Pintér János, 
Ágh-Bíró Cecília, Szabó Mónika, Bíró Brigitta

Virág Balázs

Gyülekezetünk ifjúsága az újév első hónapjai-
ban sok új élménnyel gazdagodott. Ifi-vezető-
ként hálásak vagyunk Istennek, hogy erőt és 
hitet ad a szolgálat végzéséhez. Az ifivezetők 
csapatát erősíti már Ágh-Bíró Cecília testvérünk 
is. Az ige alapján úgy véljük, az ifjúsági munka a 
szülők és ifivezetők közös feladata. Nagy öröm 
volt tapasztalni, hogy családok, családfők segí-
tenek az ifi hétvégék lebonyolításában.

A fiatalabbak Piliscsabán, tizenketten, az idő-
sebbek, tizennégyen Visegrádon tölthettek el 
izgalmas ifjúsági hétvégét. Péter apostol életén 

keresztül megértettük, hogy Isten nagyon meg-
áldja azokat a lépéseket, amiket az ő szavának 
engedelmeskedve teszünk, bármilyen kételyek 
is vannak bennünk („…de a te szavadra mégis 
kivetem a hálót… ” [Lk 5,5]). Arra bátorodtunk 
föl, hogy bárhogyan is jöttünk az ifi hétvégékre, 
merjük megtenni a hit első lépéseit. Figyeljünk 
az igére, és imádkozzunk hittel, mert erre maga 
az Úr hív minket. Azt is megértettük, hogy Isten 
igéjével, Jézus szavával szembe menni kockáza-
tos dolog (Mk 14,30). Aki így tesz, annak lejtőre 
kerül az élete, és ki tudja, az ember hol áll meg 

Gyülekezeti élet

Ifjúsági munka

„… Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen!” (Jel 22,17)

Ifjúságunk hírei
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Legtöbben a hírekből értesültünk róla, meny-
nyire nehéz helyzet alakult ki Kárpátalján. 
A segítségnyújtásban a gyülekezet részvétele 
nem lehetőség, hanem kötelezően elvárha-
tó. Így virágvasárnap az aznap befolyó per-
selybevételt a Kárpátalján élő nagydobronyi 
testvéreinknek juttatjuk el.

Az adakozásainknál fontos szempont, 
hogy a gyülekezetünk által összegyűjtött 
pénzadományokat, továbbá a Biatorbágyon 
befolyó többi pénzt, Biatorbágy Város veze-
tősége által felkért delegáció juttatja el sze-
mélyesen Nagydobronyba, ahol az ottani 
igények szerint élelmiszerekre, gyógyszerek-
re és más szükségletekre, a biatorbágyi de-
legáció bevonásával használják fel a befolyó 
támogatást. Mindez garantálja, hogy nem 
egy ellenőrizhetetlen kasszába folyik be az 
adományunk, hanem közvetlenül az ottani, 
zömében református testvéreink megsegíté-
sére.

Aki virágvasárnap nem tudott adakozni, 
van rá mód, hogy akár személyesen felke-
ressük, vagy az egyházközség bankszámlá-
jára átutalással küldje el a támogatásra szánt 

összeget. A személyes megkeresést Szanyi 
József testvérünk vállalta, aki korábban Kár-
pátalján élt, és részt vesz az Önkormányzat 
által szervezett gyűjtésben és a nagydobro-
nyi adomány eljuttatásban is. A telefonszá-
ma: 06/30/271-9791. A Biai Református Egy-
házközség bankszámlaszáma: K&H Bank, 
10403208-50526575-89871008. 

A közlemény rovatba feltétlenül legyen 
feltüntetve, hogy „Segítség Nagydobrony-
ba”. Ha bárkinek kérdése van az adakozás-
sal kapcsolatban a gondnokot is keresheti 
(tel.: 06/20/6272-444).

Mohácsy István gondnok

„Sok olyan család van, akin segítene az, ha 
valamilyen távmunkát kapnának Magyaror-
szágról, bármit, amit számítógépen keresztül 
lehet végezni. /…/ Az itteni családegyesület 
segítségével összekötünk majd titeket olya-
nokkal, akik épp ahhoz a munkához értenek.
Ha kérdéseitek vannak, kérlek, itt keressetek: 
palojtaym@gmail.com, +380-96-7800-826 
Köszönjük! Popovicsné Palojtay Márta”

Gyülekezeti élet
tője, az egyházmegyei gondnok világi személy 
és elnöktársa az esperesnek, ketten alkotják az 
egyházmegye elnökségét. A lelkészi főjegyző az 
esperes helyettese, a világi főjegyző az egyház-
megyei gondnok helyettese.

Esperes: Nyilas Zoltán, a Pomáz-Csobánkai 
Református Társegyházközség vezetőlelkésze

Egyházmegyei gondnok: Dr. P. Tóth Zoltán, 
gödöllői presbiter

Egyházmegyei lelkészi főjegyző: Matyó La-
jos, zsámbéki lelkipásztor

Egyházmegyei világi főjegyző: Ladányi Ká-
roly, verőcei presbiter

Az Északpesti Református Egyházmegye ta-
nácsában Molnár Sándor lelkészi tanácsosként, 
jómagam pedig világi jegyzőként végezzük a fel-
adatunkat.

A Dunamelléki Református Egyházkerü-
letben püspök: Szabó István, egyházkerüle-
ti főgondnok:Tőkéczki László, egyházkerületi 

lelkészi főjegyző: Simonfi Sándor, egy-
házkerületi világi főjegyző: Veres Sán-
dor.

A 2015. február 25-én megválasztott zsinat 
vezetői:

a lelkészi elnök: Szabó István, világi elnök: 
Huszár Pál, lelkészi alelnök: Fekete Károly, a zsi-
nat világi alelnöke: Ábrám Tibor.

Bővebb bemutatkozókat lehet olvasni a 
tisztségviselőkről a www.reformatus.hu, vagy a 
www.parokia.hu oldalakon.

Végül, a Bia Református Egyházközség újság-
ja által is szeretném tolmácsolni a Biai Reformá-
tus Egyházközség áldáskívánását a nemrégiben 
megválasztott egyházi vezetőink munkájára és 
egész életére!

Mohácsy István
gondnok

Adomány Kárpátaljára

Újra itt a személyi jövedelemadó bevallások el-
készítésének a határideje, mely 2015. május 20. 
A bevallások elkészítésén túl, eddig lehet be-
nyújtani az 1+1%-os rendelkező nyilatkozatokat 
is. Nagyon fontos, hogy mindenki éljen ezzel a 
lehetőséggel. Még abban az esetben is tegyék 
meg, ha a fizetendő adó nulla, azaz nincs adó-
fizetési kötelezettség, mivel az egyházak finan-
szírozásának a meghatározásánál a nyilatkoza-
tok számát arányosítják, így az is segít a Magyar 
Református Egyháznak, aki ilyen esetben tesz 
nyilatkozatot.

Az 1%-os felajánlás nem kerül pénzbe, nem 
lesz ennyivel több a felajánló adója, hanem az 
amúgy is befizetendő adóból 1% a Magyar Re-
formátus Egyházhoz kerül, illetve a másik 1%-al 

egy civil szervezet támogatása lehetséges. Mi 
arra kérünk és buzdítunk minden kedves test-
vérünket, hogy adója 1%-al támogassa Magyar 
Református Egyházat (technikai kód: 0066), 
illetve a civilszervezetek számára felajánlha-
tó másik 1%-al támogassák a Biai Református 
Templomért és Gyülekezetért Alapítványt 
(adószáma: 19182432-1-13).

A rendelkező nyilatkozattal kapcsolatos kér-
déseiket a testvérek feltehetik pénztárosunknak, 
Mohácsy Istvánné (Eta) testvérünknek, vagy 
akár nekem is. A gyülekezet honlapján, a nyitó-
oldalon letölthető a rendelkező nyilatkozat.

Mohácsy István
gondnok

A Magyar Református Egyház tisztségviselőinek 
a megválasztását a többször módosított, 1996. 
évi I. törvény, a Magyar Református Egyház vá-
lasztójogi törvénye szabályozza. Itt meglehető-
sen részletesen van szabályozva ez a kérdés, és 
törvény minden egyes református egyházköz-
ségre azonosan vonatkozik. 

A Magyar Református Egyház tisztségvise-
lői a zsinat, az egyházkerületek és az egyház-
megyék vezetői, őket választottuk a 2014-es év 
végén. A választások hatévente vannak, mint a 
presbiterválasztások, azonban a tisztségviselő 
választás és a presbiterválasztás pont metszik 
egymást a ciklus közepén. A jelenleg működő 
presbitériumok választása három éve volt hat-
éves időtartamra, az újonnan választott tiszt-
ségviselők 2015. január 1-jét követő fogadalom-
tétellel kezdték meg szolgálatukat.

A tisztségviselőket jellemzően az egyház-
községek presbitériumai választják meg. Álta-
lában az egyházközségeknek egy szavazati ér-
téke van, de vannak nagyobb, ezer főnél több 
egyháztagot számláló gyülekezetek, ahol két 
szavazati értéke van egy egyházközségnek. A 
presbiterek által többségében javasolt jelöltek 
neve mellé kerül az „X” az egyházmegyei és az 
egyházkerületi szavazólapra, melyeket ponto-
san körbeírt szabályok szerint el kell juttatni az 

egyházmegyei, vagy egyházkerületi választási 
bizottságokhoz, akik összegzik a szavazatokat 
és a törvényben előírt határidőig ki is hirdetik az 
eredményeket.

Az egyházmegyéknek és ezt követően egy-
házkerületeknek közgyűlést kell tartaniuk, ahol 
a választási eredményeket a közgyűlés tagjai 
elfogadják, majd a választott tisztségviselők 
székfoglalója után ünnepélyes fogadalomtétel 
következik. Legelőször az egyházmegyék és az 
egyházkerületek a további tisztségviselőiket, il-
letve a megyei és kerületi tanácstagokat választ-
ják meg a közgyűlések keretein belül. A megyei, 
illetve a kerületi tanács az egyházmegye és az 
egyházkerület presbitériumainak mondható, 
akik két közgyűlés között döntéseket hoznak az 
egyházmegyék és egyházkerületek nevében.

A Magyar Református Egyház legfőbb dön-
téshozó szervének, a zsinatnak a választása va-
lamelyest eltér a fent leírtaktól. A zsinat tagjai-
nak nagyobb részét ugyan az egyházközségek 
presbitériumai közvetlenül választják, azonban 
a zsinat vezetőit nem a gyülekezetek közvetle-
nül választják, hanem az újonnan megalakult 
zsinat tagjai, a zsinat közgyűlésén.

A hozzánk legközelebb álló felettes egyházi 
szerv az Északpesti Református Egyházmegye. 
Itt az esperes az egyházmegye lelkészi veze-

Gyülekezeti élet

1% az egyháznak

Tisztújítás a Magyar Református Egyházban
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Timothy Keller:
A tékozló Isten, és két 
elveszett fia 
Lehet-e bármi újat monda-
ni Jézus talán legismertebb 
példázatáról? A bevett 
magyarázatok a lázadó 
fiatalabb fiú bűnösségét 
szokták hangsúlyozni, ám 
a híres New York-i lelki-
pásztor szerint Jézus is-
mert példázatának igazi címzettje a mindenkori 
„idősebb testvér”, a kegyes gyülekezeti tag, aki sok-
kal inkább elveszett, mint a lázadó fiatalabb. Saját 
jósága, törvénytisztelete vakítja el, betegsége, mivel 
nincsen tudatában, halálos lehet. Elsősorban az ön-
igazult hívőnek kell meghallania az evangéliumot, 
mely nem más, mint az Atya meghívása szereteté-
nek ünnepére.

Timothy Keller világhírű amerikai presbiteriánus 
lelkipásztor. Húsz éves manhattani egyházi szolgála-
ta során sikerrel célozta meg a szkeptikus, urbános 
new yorki értelmiséget: ma ötezer főt számlál gyü-
lekezete, és számos városban alapítottak további kö-
zösségeket. Amerika huszonöt legbefolyásosabb val-
lási vezetője közt tartják számon. 

Király szamárháton 
Hogyan meséljük el a 
húsvéti történetet a kis-
gyerekeknek? Ez a szí-
nes lapozgató könyv 
beszédes képekkel, az 
óvodások számára is ért-
hető nyelven mondja el 
a bibliai eseményeket 
Jézus jeruzsálemi bevonulásától kezdve egészen 
pünkösdig. A gyerekek megismerhetik, mit tettek és 
éreztek Jézus tanítványai, barátai és ellenségei az 
első húsvét egymást követő hol vidám, hol szomorú 
napjai során. Óvodás hittanra is ajánljuk.

Ordass Lajos:
Útravaló 
Reggelre szánt napi útravaló, akár elfoglalt emberek 
számára is. Nem remélt erőforrások tárháza az új 
nap küzdelmeihez. Ordass Lajos (1901–1978) áhí-
tatos könyve egy egész éven át készült az ötvenes 
években. A püspök minden reggel Urával beszélge-
tett, hogy erőt merítsen a nem sok jóval kecsegtető 
új nap küzdelmeihez. Ezekből a bensőséges beszél-
getésekből bátorságot nyerhetünk mi is. Az új, át-
dolgozott kiadás a 2009-es évre készült.

Karácsony Sándor:
Hatalom alá vetett ember 
Karácsony Sándor, a neves 
magyar pedagógus egykor 
füzetekben megjelent bibliai 
elmélkedései, melyekben a 
Genezis könyvét és a Máté 
evangéliumát párhuzamba 
állítva járja végig olvasójával 
az első Ádámtól a második 
Ádámig vezető utat. „Tudo-
másul kell vennünk az Éden-
kertből történt kiűzetésünket” – írja. E kiűzetés, a 
bűn átka vonul végig az őstörténeteken, egészen a 
heródesi gyermekgyilkosságig, melynek sötét hátte-
rében felragyog a Gyermek érkezése.

Plass, Adrian:
Káposztát a Királynak! 
A lelkiismeretes zöldséges 
a legjobb árut, Adrian pe-
dig a legsikerültebb írásait 
kínálja a vásárlóknak, il-
letve olvasóknak. A nagy-
sikerű szerző legújabb 
könyve rövid történetek és 
versek gyűjteménye min-
dennapi eseményekről, 
ismerős, de nehezen meg-
fogalmazható érzésekről 
és hitbeli tapasztalatokról. Nagyrészük humoros, 
némelyik komoly vagy szomorú, a maradék pedig 
„nehezen meghatározható”; Lente István ötletes il-
lusztrációival.

Kiadványajánló
a Harmat Kiadó könyveiből
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– Igehirdetésének egyik mondata hozott ide. 
– Örülök, hogy eljött, foglaljon helyet, s mondja el, 

mi volt az a mondat. 
– A félretett, az összegyűjtött harag felgyülemlik, és 

– azt hiszem, így hangsúlyozta – gyűlölet lesz belőle, 
s azt öli, aki gyűlöl, lassan, de biztosan. – Ugye Pál 
apostolt idézte: a nap le ne menjen a ti haragotokon!? 

– Erről is szó volt, de gondolom, mást is szeretne 
még mondani. 

– Igen. Kérdezni szeretnék. Kétszer elvált asszony 
vagyok. Mindkét házasságom anyám nehéz természe-
te miatt bomlott fel, akivel együtt kellett laknunk. Nem 
volt más megoldás. Anyám pedig képtelen volt elvágni 
a lelki köldökzsinórt, szinte pórázon tartott vele, mint 
kisgyermek koromban. (…) Hónapokkal ezelőtt rémül-
ten döbbentem rá – rettenetes kimondani is –, hogy 
gyűlölöm az anyámat kétszer tönkretett életem miatt. 
De ez a gyűlölet valóban engem öl. Míg házasságban 
éltem, jóformán sose voltam beteg. Most kétségbeej-
tően rossz alvó vagyok, s szüntelenül fáj valamim. (…) 
Mondja: mit tegyek? 

– Mit tett eddig? 
– Imádkoztam azért, hogy ne gyűlöljem az anyámat. 
– Mióta imádkozik ezért? 
– Amióta tudom, hogy gyűlölöm. 
– Csak azért imádkozott, hogy ne gyűlölje? 
– Nem, olykor, ha tudtam, azért is, hogy szeretni 

tudjam. 
– Engedjen meg egy kérdést. Hogyan várta ennek a 

kérésnek a teljesítését? Tulajdonképpen mit várt? 
– Hát, hogy szeretni tudjam. 
– Tehát valami érzésre várt. Ne haragudjék, ha így 

mondom: valami jóleső, meleg bizsergésre várt a szíve 
körül ugye? És az elmaradt. Így van? 

– Valahogy így. De már nem is imádkozom. Csalód-
tam az imában. 

– Szeretnék valami mást is ajánlani. 
– Azért jöttem. 
– Érzésekre várt, de nem tett semmit. Arra várt, hogy 

Isten tegyen az életével valamit. Így van? 
– Igen, körülbelül így. 
– Pedig Isten mindent megtett értünk a Krisztus-

ban… 
– A kereszten? 
– Ott, és ezért nekünk is mindent meg kell tennünk, 

ami tőlünk telik, hálából. Édesanyjáért kellene vala-
mit megtennie még. Mert legtöbbször az érzésekből 
lesznek a cselekedetek, de olykor az elkezdett csele-

kedetekhez csatlakoznak az érzések. Vagy váltanak ki 
érzéseket.

– De mit tegyek?
– Céltudatosan, rendszeresen és naponként tegyen 

jót édesanyjával és eközben imádkozzék érte, ha még 
tud.

– De mondtam, hogy gyűlölöm.
– Meg akar gyógyulni?
– Igen.
– Akkor cselekedjék, és ne keressen kibúvót. Egyéb-

ként Jézus is mondott egyet s mást, még az ellenség 
szeretetéről is.

– Mit tegyek hát?
– Ha most orvos lennék és receptet írnék, biztos 

gyógyszert a gyűlölet és egyéb betegségei ellen, kivál-
taná?

– Kiváltanám.
– Bevenné?
– Bevenném.
– Akkor ott van papír, meg toll, diktálnék egy recep-

tet. Írja?
– Írom.
– Tessék: hétfőn reggel mosolyogva köszöntőm őt és 

megkérdezem, hogy aludt. Kedden: kitakarítom az ő 
szobáját is. Szerdán: (…) Vasárnap: bemegyek a szobá-
jába, amikor lefeküdt, betakargatom és megcsókolom. 
Pont. Ismeri ezt a zenei kifejezést? Da capo al fine? 
Elejétől végig. Nos, a következő héten ugyanígy vagy 
hasonlóan: da capo al fine s egy hét múlva felkeres és 
megbeszéljük a többit.

– A csókot is kell?
– Igen.
– Jaj!
– Miért, jaj?
– Mert évek óta nem csókoltam meg.
– Vállalja ezt a hetet így?
– Megkísérlem.
– Isten segítse. Várom.
Nem jött. Hetekig nem jött.
De egy hétfőn, kora reggel telefonált. Sírva: – Mi-

kor tegnap ismét betakartam, az én hideg és kemény 
anyám felült az ágyban, és magához ölelte a fejem, és 
éreztem, hogy könnyes a szeme és azt mondta: – De 
jó vagy mostanában hozzám. – Akkor, évek óta elő-
ször, éreztem, hogy szeretem az anyámat.

Aztán hozzátette: – Adja másnak is oda ezt a re-
ceptet!

Tessék.

Gyökössy Endre: Recept

Kedves Testvérek! Kárpátalján a a háborús viszonyok miatt nagy szükségben  
és szorongattatásban élnek, imádkozzunk értük, adakozzunk nekik!



Húsvéti üdvözletként azzal az örömteli hír-
rel köszöntöm a kedves olvasókat, amellyel 
a hét első hajnalán az Úr angyala köszöntötte 
a Jézus sírjához érkező asszonyokat: „Ti ne fél-
jetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust 
keresitek. Nincs itt, mert feltámadt. Jöjjetek, 
nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt.”(Mt 
28,5-6.) 

Ennek a bátorító hírnek nemcsak a meghal-
lása, hanem a továbbadása is nagy örömömre 
szolgál. Meg vagyok ugyanis győződve arról, 
hogy ha van hír, amit érdemes továbbadni, ak-
kor a Jézus feltámadásáról szóló hír ilyen. Ke-
vés dologra van annyira szüksége a világnak, 
mint a félelemből való szabadulás lehetősé-
gének örömhírére, hiszen ezen a földgolyón 
nincs olyan ember, aki ne ismerné a félelmet. 
A félelem a bűnnel együtt lépett be a világ-
ba, és ahogy a bűn, úgy vele együtt a félelem 
is elhatott minden emberre. Mióta az ember 
elszakadt Istentől, bőven van oka a félelemre. 
A félelem árnyékként követ bennünket egész 
életünkön át, és íze belekeveredik minden 
örömünkbe. Hiábavaló a legyőzésére irányuló 
sokféle erőfeszítés. A félelem, mint egy sok-
fejű, legyőzhetetlen szörnyeteg mindmáig je-
len van a világban. Sem a tudósoknak, sem 
az orvosoknak, sem a politikusoknak, sem a 
filozófusoknak vagy a pszichológusoknak nem 
sikerült legyőzniük. A levágott fejek helyébe 
mindig újak nőnek. Tagadhatatlan tény, hogy 
a szorongás mára az emberiség egyik legmeg-
határozóbb és legjellemzőbb életérzésévé 
lett. Fel sem lehetne sorolni, mi mindentől fél 
az ember, olykor nemcsak megalapozottan, 
hanem ok nélkül is. Isten nélkül olyanok va-
gyunk, mint egy magára maradt kisgyermek, 

aki a sötétben megretten, és még ott is ré-
meket lát, ahol valójában nincsenek is.

De azért is adom örömmel tovább ezt a 
bátorító hírt, mert a minket manapság elbo-
rító sokféle mendemondával szemben ez a 
híradás megalapozott és megbízható. Ennek a 
bátorításnak ugyanis Jézus Krisztus váltságha-
lálának és feltámadásnak megmásíthatatlan és 
megkérdőjelezhetetlen tényei szolgálnak ala-
pul. A Jézus testét kereső asszonyok saját sze-
mükkel győződhetnek meg az angyal szavai-
nak igazságáról. Először arról, hogy a sír, ahová 
Jézus holttestét előzőleg helyezték, most üres. 
Valóban nincs ott. De nem sokkal ezután ar-
ról is megbizonyosodhatnak, hogy csakugyan 
azért nincs ott, mert feltámadott és él. Mi-
közben a hatalmas csoda nyomán lelkükben 
támadt szent félelem és nagy öröm érzésével 
futnak hazafelé, hogy a történtekről beszá-
moljanak a többieknek is, maga a feltámadott 
Jézus jön velük szemben az úton. Szeretettel 
üdvözli őket, és megerősíti az angyaltól imént 
hallott bátorítást: „Ne féljetek!” Jézusnak ezek 
a szavai hitelesítő pecsétként örökre érvényes-
sé teszik az evangélium örömhírét. Miután Ő 
a mi bűneinkért, helyettünk halt meg, nem kell 
félnünk a haláltól. Mivel pedig feltámadt és él, 
az élettől sem kell félni, hiszen velünk van. 

A húsvéti evangélium olyan hír, amelynek 
érvénye nincs feltételhez kötve. Egyetlen pa-
rancs van csupán hozzákapcsolva: a tovább-
adás parancsa. Miközben a mi szívünket meg-
tölti a húsvéti jó hír öröme, ne feledkezzünk 
el arról, hogy milyen sokan vannak, akik nem 
tudnak még róla. Keressük fel őket, és mond-
juk el nekik is!

Molnár Sándor lelkipásztor

Húsvéti
örömhír
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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

Alkalmaink
Vasárnap
10:00 Istentisztelet (havonta  
 3. vasárnap úrvacsora)
 gyermek-istentisztelet,
 gyermekmegõrzés
11:00  Kávézó-teázó 
 (hónap 4. vasárnap)

Kedd
16:00 Konfirmációi előkészítő 
 (haladó csoport)
17:00 Imaóra
19:00 Hónap 3. keddjén a
 b.r.F.K. (biai református
 Férfikör) alkalma
19:00 Hétórai tea a hónap
 elsô keddjén

Szerda
9:00 Idősek délelőttje 
 (hónap 1. szerda)
18:30 Hitünk alapjai

Csütörtök
9:00 Mamakör a hónap
 harmadik csütörtökén
17:00 Konfirmációi előkészítő 
 (kezdő csoport)
19:00 bibliaóra

Péntek
18:30 Kóruspróba (felnôttek)

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

Békesség néktek!
békesség néktek! Visszajöttem,
három nagy éj maradt mögöttem,
három sötét nagy éjszaka.
A békétlenség szülte őket,
a halált és a szegverőket, –
s a golgotának hét szava 
vád a békétlen élet ellen.
békesség néktek! Ez a Szellem,
a lélek, a Test szava most.
Parancs. A Feltámadott adja,
mert azt szeretné, azt akarja:
húsvéti hitben járjatok!
Miért, hogy össze sose fértek,
hogy könyörögtök, egyre kértek,
de tenni érte ki akar?
Engedni magunk önzéséből
nem csak beszélni a békéről
de tenni érte: diadal!
Tanítványaim vagytok nékem,
miért élnétek hát sötétben? –
húsvéti szép nap fénye ég!
Induljatok ezzel a fénnyel,
ezzel az élő békességgel,
legyen mindenütt békesség!
 Kárász Izabella

olvass tovább: http://emmausjoka.
webnode.sk/versek/husveti-versek/


