
Áldott húsvéti ünnepeket kívánva szere-
tettel köszöntöm az Örömmondó minden 
kedves olvasóját. Töltse be lelkünket annak 
a páratlanul nagy eseménynek öröme, ami-
re ez az ünnep emlékeztet bennünket. 

Az ünnepnapok rendeltetése ugyanis 
abban áll, hogy Isten szabadító tetteire 
emlékeztessen bennünket. Húsvét rendel-
tetését jól példázza Pál apostolnak az az 
igyekezete, amiről az első korinthusi leve-
lében olvasunk: „Eszetekbe juttatom, test-
véreim, az evangéliumot amelyet hirdettem 
nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben 
meg is maradtatok…hogy tudniillik Krisztus 
meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. 
Eltemették, és – ugyancsak az Írások szerint 
– feltámadt a harmadik napon…” (1Kor 15, 
1. 3-4) Húsvét is éppen azáltal szolgálhatja 
lelki megerősödésünket, hogy eszünkbe jut-
tatja azt az evangéliumot, amely az emberi 
történelem legcsodálatosabb eseményéről, 
Jézus Krisztusnak a halál felett aratott győ-
zelméről szól.

Az apostol szavai gyakorlati útmutatást is 
adnak ehhez az emlékezéshez, és világos-
sá teszik annak valódi mibenlétét. Miköz-
ben ennek az evangéliumnak befogadásáról 
és az abban való megállásról beszél, érté-
sünkre adja, hogy itt voltaképpen a hitről 
van szó. Azaz, az evangéliumban hirdetett 
eseményeknek nem csak ésszel való felfo-
gásáról, hanem egy szívbeli, személyes bi-
zalomról. Igen, a Krisztus feltámadásáról 
szóló evangéliumnak befogadása, és lábaink 

megvetése ezen a tényen éppúgy a hitet 
jelenti, mint ennek a diadalmas ténynek 

emlékezetünkben való felidézése. A húsvét 
üzenete tehát nem más, mint bátorítás arra, 
hogy higgyünk Jézus Krisztus feltámadásá-
ban. Ne engedjük elszürkülni, és feledésbe 
süllyedni azt, hogy nekünk feltámadott, élő 
Urunk van, akire mindig számíthatunk! 

Jézus Krisztus feltámadása nem csak 
tényszerűségében páratlan, hanem a ha-
tásában is. Aki hisz, az hite által részesévé 
válik ennek az eseménynek. Kövessük te-
hát mi is Pál apostol tanácsát, hogy ezáltal 
megerősödjünk lelkünkben! Vagyis, amikor 
a mindennapok küzdelmei közben magunk 
is beszennyeződünk, és meggyengül az üd-
vösségünk felőli bizonyosságunk, emlékez-
zünk meg arról, hogy Jézus Krisztus bűnein-
kért halt meg, és megigazulásunkért támadt 
fel. Ha lelkünkre aggodalmak árnyéka borul, 
és úgy érezzük, hogy átcsapnak fejünk fölött 
a kétségbeesés hullámai, vagy ha életünk 
útja a kilátástalanságnak és reménytelen-
ségnek sötétségébe vész, ragadjuk meg erős 
hittel azt, hogy Ő él! Álljunk meg szilárdan 
szabadító tettének tényein, és bízzunk annál 
erősebben Jézusban. Mikor szívünket a halál 
gondolata tölti el rémülettel, idézzük emlé-
kezetünkbe, hogy Jézus Krisztus feltámadt, 
a halálból, az Írások szerint.

Azt kívánom mindannyiunknak, hogy 
húsvéti ünneplésünk ilyen erőt adó emléke-
zés legyen Jézus Krisztus feltámadására!

Molnár Sándor lelkipásztor

Erőt adó 
emlékezés

A  b I A I  r ef o r M ÁTUs  eg y H Á z KÖz ség  H Ír le V ele  2012 /1



� �

Dr. Tóth Gyula az egyik legfiatalabb tagja 
gyülekezetünk prezsbitériumának. Mint mond-
ja, inkább szemlélődő alkat, de szeret közös-
ségben lenni. Feleségével, Bara Emőkével tíz 
éve házasok, két kislányuk van, Enikő és Lili.

– Jelentett-e változást az életetekben, hogy pres-
biter lettél?

– Természetesen igen, több elfoglaltság és 
felelősség jár együtt a tisztséggel, de örömmel 
teszem, mert nekünk évek óta otthonunk a gyü-
lekezet, sok-sok ajándékot kaptunk itt, most le-
hetőségem nyílik viszonozni ebből valamennyit. 
A Pénzügyi és az Istentiszteleti bizottságban, va-
lamint a később létrehozott Iskolabizottságban 
vállaltam feladatot, továbbá én lettem a pres-
bitérium jegyzője. Örömünk-
re, az Istentiszteleti bizottság 
feladatainak ellátásában a le-
köszönt presbiterek közül töb-
ben segítenek. Az utóbbi két 
terület viszont nagyobb felada-
tot jelent, jegyzőként minden 
ülésen teljes figyelemmel kell 
jelen lennem, az iskolaindítás 
pedig a mindennapjaimat köti 
le jobban, de nagyszerű ér-
zés részt venni a gyülekezet 
régi, nagy álmának a valóra 
váltásában. Minden nehézség 
ellenére folyamatosan meg-
tapasztaljuk Isten csodálatos 
kegyelmét.

– Rendszeresen az esküvőtök után láttunk 
benneteket a gyülekezetben. Mióta vesztek részt 
aktívabban a szolgálatban?

– Valóban, tíz éve a sógornőm, Mohácsy 
Tündi hívott el bennünket a házaskörre először, 
majd a nagyvisnyói, családos tábor után már 
nem volt kétségünk a felől, hogy hol a közössé-
günk. Először Emőke kapcsolódott be a gyüle-
kezeti munkába, az ovis csoportban tart gyerek-
istentiszteletet most is. Én hat éven át „jártam” 
a foglalkozásokra, akkor is, amikor Emőke ta-
nított, mert a lányokkal sokáig be kellett ülni. 
De fontosnak tartottam, hogy ekkor én legyek 
velük, mert ez is alkalom volt az együttlétre. 
Akkoriban reggel hattól este hatig távol voltam, 

Emőke minden idejét és erejét kivették a gye-
rekek. Szerettem volna, ha egy-másfél órára el 
tud csendesedni ő is. Aztán ahogy cseperedtek 
a kicsik, mi is egyre többet tudtunk a szolgála-
tokban segíteni. A gyerekeinket is úgy próbáljuk 
nevelni, hogy az életük részét képezze a hit, és 
természetes legyen számukra a gyülekezet kö-
zössége. 

– Téged is így neveltek?
– Apai ágon régi, református hívő őseim van-

nak, de édesapám már nem gyakorolta a val-
lását. Édesanyámék sváb katolikusok, a nagy-
mamám hívő asszony volt, vele jártam katolikus 
misére. Majd a szüleim, akik együtt végeztek 
Debrecenben, elkerültek Pálházára, egy Zemp-
lén megyei kis faluba, körzeti orvosnak (édes-
apám Mikóházát látta el). Itt éjjel nappal szol-
gálatban álltak, ezért sokszor a szomszéd néni 
vigyázott ránk. Ő rendszeresen elvitt a refor-
mátus gyülekezetbe. Anyuék elfogadták, hogy 

járok templomba, azonban az 
ő életüket a gyógyítás teljesen 
kitöltötte. Mindenben támo-
gattak, hiszen megkérdezték, 
hogy akarok-e az induló kecs-
keméti református gimibe je-
lentkezni.

– Ezek szerint elköltöztetek 
Pálházáról?

– Az 1986-os kemény tél 
után, amikor a falut hosszú 
időre elzárta a hó a külvilág-
tól, az orvosért néha tankkal 
jöttek éjszaka, hogy menjen 
beteghez, a szüleim eldöntöt-
ték, hogy két kisgyerekkel nem 
maradnak itt tovább. Egy év 

múlva már Kecskeméten egy lakótelepi állami 
iskolában találtam magamat, ahol a rendszerhű 
igazgató mellett jobbára volt egyházi iskolákból 
verbuválódott, kiváló tanárok tanítottak, akik 
közül néhányan később például az angolkis-
asszonyok újrainduló iskolájába mentek vissza 
tanítani. Én pedig bekerültem az első hatév-
folyamos képzésbe a Kecskeméti Református 
Gimnáziumba, ahol életem egyik legcsodálato-
sabb időszaka következett. Fantasztikus okta-
tóink voltak, összetartó közösség, és hitben is 
erősödtem.

– Ekkor hoztál személyes döntést Isten mellett?
– Nem, akkor már a Pázmány Péter Kato-

likus Egyetem joghallgatója voltam. Egy csalá-

di tragédia utáni gyötrelmeim vittek Istenhez 
2000-ben. Édesapám az év januárjában hirte-
len meghalt, este 11 órakor még beszélgettünk, 
és hajnali egykor érte a halál. Óriási hiányt ha-
gyott maga mögött, ő tartotta össze a családun-
kat… Teljesen összeomlottam, haragudtam Is-
tenre, emberre, képtelen voltam vizsgázni, nem 
mentem templomba, olyan dolgokat csináltam, 
amit addig és azóta se. De egyre inkább szét-
feszített a bennem lévő űr, szinte fájt a lelkem. 
Később Ittzés tiszteletes úrtól hallottam először 
a kifejezést, a lelkünkben lévő „Krisztus formá-
jú űrről”. Azt éreztem, hogy el kell mennem a 
templomba. Amint odaértem, kicsit megköny-
nyebbültem, az istentisztelet alatt úgy éreztem, 
hogy elpocsékoltam az eddigi időmet, hibát hi-
bára halmoztam… Arra jöttem rá, hogy Krisz-
tus jelenléte nélkül nem tudom a terheimet vi-
selni, de az Ő lábaihoz le tudom tenni mindet. 
Mardosott a lelkiismeret, és kértem, hogy Isten 
bocsássa meg a haragomat. A templom közben 
kiürült, egyedül ültem a padban, és folytak a 
könnyeim. Egyszer csak felbukkant Kovács La-
cika, volt osztálytársam, ma már lelkész Bere-
menden. Szó nélkül leült mellém, és én kezd-
tem mesélni neki, hogy mi mindenen mentem 
keresztül az utóbbi időben. A végén csak annyit 
mondott: „hazajöttél”. Ez volt az első jel szá-
momra, hogy Isten mennyire törődik velem. És 
tudtam, hogy többé nem élhetek Isten nélkül. 
Ott, akkor a Jóisten a tenyerére vett, és azóta 
is ott tart. Ráadásul már nem is egyedül. Ezek 
után ugyanis lassan rendeződtek a dolgaim, és 
belépett az életembe Emő, akivel évfolyamtár-
sak voltunk.

– Mindketten jogászok vagytok. Hogy fér el 
két dudás egy csárdában?

– Jól, nekem erre a szüleim is példát adtak. 
Azt hiszem, az a kulcs, hogy nem egy szakte-
rületen dolgozunk, nem alakul ki köztünk ver-
senyhelyzet, Emőke elsősorban magánjoggal 
foglalkozik, én – lévén az Apeh-nál dolgozom 
– főleg a közjogi területtel, gazdasági témákkal. 
Így jól kiegészítjük egymást. Ezt is nagyon fon-
tosnak tartom, hiszen rendezett családi háttér, 
nyugodt házasság nélkül nem lehet igazán szol-
gálni. Ha egy presbiter otthon nem tud hiteles 
vezető lenni, akkor a szolgálata sem olyan, mint 
amilyen lehetne. És a sorrendet is meg kell tar-
tani: a szolgálat nem előzheti meg a családot!

Szádváriné Kiss Mária

� �

„Hazajöttél” „Egymásnak terhét hordozzátok” 

A diakóniai munka szerve-
zése a gyülekezetben

Ha körbenézünk ugyanis a mai Biai Református 
Gyülekezetben, akkor ugyanazt láthatjuk, mint an-
nak idején Jézus, ma is sokan vannak a segítségre 
szorulók. Annak érdekében, hogy egymás terhének 
hordozása szervezett keretek között történjen, az 
új presbitérium létrehozta a Diakóniai bizottságot. 
Terveinket szeretném megismertetni a gyülekezet 
tagjaival azért, hogy mindenki tudja, milyen ügyek-
ben tud hozzánk fordulni, és azért, hogy hívjuk a 
gyülekezeti tagokat, kapcsolódjanak be a közös 
szolgálatba. 

Az első és legfontosabb célunk, hogy számba 
vegyük a gyülekezetben élő és segítségre szoruló 
időseket, magányosokat, betegeket és családosokat. 
Ennek érdekében többek között például el fogunk 
helyezni egy dobozt a templom bejáratánál, amely-
be bárki bedobhat üzeneteket a Diakóniai bizottság 
számára, legyen szó saját nehézségről, vagy a gyüle-
kezethez tartozó ismerős problémájáról. Emellett a 
bizottság bármely tagjának is jelezni lehet akár sze-
mélyesen, telefonon vagy elektronikus levélben, ha 
tudomásunkra jut, hogy valakinek a környezetünk-
ben segítségre van szüksége. 

Sokszor tapasztaljuk a világi kapcsolatokban, hogy 
az emberek szégyenből nem osztják meg másokkal, 
ha nehézségeik vannak. De mivel mi Krisztus egy-
házában vagyunk egymás testvérei, arra szeretnék 
bátorítani mindenkit, hogy forduljon hozzánk biza-

Isten minden embert, így a keresztyén közössé-
gekben élő embereket is, egyedinek teremtette. 
Élethelyzetünk, lehetőségeink, képességeink el-
térnek és folyamatosan változnak. Vannak, akik-
nek látszólag könnyebb sors jut és vannak, akik-
nek nehezebb. Nem véletlen, hogy már a Biblia 
korában is állandóan napirenden szerepelt a hát-
rányos helyzetűek kérdése, Jézus és az apostolok 
mindig arra hívták követőiket, hogy segítsék a 
rászorulókat, legyenek azok akár betegek, szegé-
nyek, árvák vagy éppen özvegyek. Krisztus példá-
ját követve az első keresztyén gyülekezet mindig 
gondoskodott arról, hogy közösségükben soha 
senki se szenvedjen szükséget semmiben, ezt a 
példát nekünk is követnünk kell. 

Gyülekezeti életBizonyságtétel
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lommal, mert csak annak lehet segítséget 
nyújtani, akiről tudjuk, hogy bajban van. 
Természetesen a Diakóniai bizottság min-

den megkeresést a legnagyobb diszkrécióval kezel.
Az eddig is végzett feladatokat áttekintve és az 

előttünk állókat számba véve, három nagyobb terü-
letet jelöltünk meg, ahol szervezettebben fogjuk vé-
gezni a munkát. 

Az idősebb gyülekezeti tagok esetében folytat-
juk a kazetta szolgálatot, hogy akik nem tudnak el-
jönni a templomba, azok is hallhassák Isten igéjét. 
Szeretnénk rendszeresen látogatni az egyedülálló, 
idős testvéreinket, és ennek keretében segíteni a 
háztartásban, bevásárolni, beszerezni a szüksé-
ges gyógyszereket, illetve ha csak arra van szükség, 
akkor egy kicsit beszélgetni, együtt olvasni az Igét. 
Szeretnénk azt is megszervezni, hogy aki járásában 
korlátozott, és emiatt nem, vagy csak nehezen tud 
eljönni a templomba, őt vasárnap reggel elhozzuk, 
és istentisztelet után hazavigyük. Mivel legtöbbször 
idősebb testvéreink kerülnek kórházba, az is céljaink 
között szerepel, hogy ott is gondjukat viseljük, meg-
látogassuk, vigasztaljuk őket. Szívesen segítünk az 
önkormányzat által biztosított olcsó ebéd megren-
delésében, az ehhez szükséges papírok kitöltésében, 
és az igénylés beadásában is.

A nehezebb anyagi körülmények között élő 
testvéreinket sem szeretnénk magukra hagyni. Az ő 
részükre indult a diakóniai bolt, ahol gyülekezetünk 
bármely tagja ingyenesen vihet azokból a dolgokból, 
amire másoknak már nincs szüksége, de még jó álla-
potban vannak. Tervezzük, hogy a későbbiekben az 
istentisztelet után is kinyit egy órára a bolt, de ehhez 
további segítőkre lesz szükségünk. Örömmel jelent-
jük, hogy már egyre több minden elérhető, nemcsak 
ruhanemű, hanem játék, háztartási eszközök is, és 
várjuk a további felajánlásokat. Megpróbáljuk a gyü-
lekezeten belül adódó munkalehetőségeket köz-
vetíteni a munkanélküli testvéreink felé. Ha valaki 
átmenetileg anyagi támogatásra szorul, akkor igyek-
szünk segítséget nyújtani, sőt, a gyülekezet gazdasági 
ügyekben jártas tagjai bevonásával szeretnénk pénz-
ügyi jellegű tanácsadást is biztosítani az azt igénylők 
részére. 

 A mai gazdasági helyzet sokszor a gyermeke-
ket nevelő családokat sújtja leginkább, ezért min-
denképpen külön fogunk rájuk is figyelni. Nekik is 
ajánljuk a diakóniai boltot, és tervezzük, hogy igény 
esetén a háztartási teendőkhöz adunk segítséget: 
bevásárlást, gyermekvigyázás megszervezését, gyen-
gébb képességű gyermekek gyülekezeten belüli kor-
repetálását. 

A szolgálatot egyelőre csak a gyülekezeti közössé-
gen belül szeretnénk elindítani, mert úgy látjuk, hogy 
van éppen elég rászoruló testvérünk. Hosszú távon 
tervezzük kiterjeszteni a településünkön élő rászoru-
lók felé is, de ez csak abban az esetben jöhet szóba, 
ha az erőforrásaink lehetővé teszik. Egyetlen kivételt 
ez alól a református egyházon belüli diakóniai szol-
gálat képez: továbbra is ápolni kívánjuk kapcsolatun-
kat a Dunaalmási Református Szeretetotthonnal.

Látható tehát, feladat rengeteg van, amiből az is 
következik, hogy csak akkor lesz életképes diakóniai 
szolgálatunk, ha sok lesz a szolgálni kész munkás is. 
A Diakóniai bizottság egyedül nem képes az összes 
területet ellátni, ezért ezúton is kérek mindenkit, ha 
bármely feladatban szívesen részt venne, akkor je-
lentkezzen a bizottság tagjainál. Várunk jelentkező-
ket a bolt működtetéséhez, idősek látogatásához, 
beteglátogatáshoz, gyermekvigyázásra, korrepetá-
lásra, templomba szállításra. Természetesen ezek a 
feladatok nem minden nap jelentkeznek, és minél 
többen vagyunk, annál kevesebb az egy emberre 
jutó szolgálat.

Hosszú távon az a reménységünk, hogy a diakó-
niai munkán keresztül is mélyülnek a kapcsolatok a 
gyülekezetben, ezért igyekszünk a különböző cso-
portokat bevonni a szolgálatba. Így például reméljük, 
hogy az ifisek szívesen segítenek majd az időseknek, 
a családosok felkarolják a magányosokat, az egész-
ségesek látogatják a betegeket, az egyedülállók és az 
idősebbek szívesen vigyáznak a családosok gyerme-
keire. 

A Presbitérium döntése értelmében a gyülekezet 
anyagilag is támogatni kívánja a diakóniai szolgálatot, 
ezért egy külön, erre az alkalomra meghirdetett per-
selypénz a diakóniai kassza létrehozását fogja szol-
gálni. Ugyanakkor ha valaki úgy érzi, hogy szívesen 
járulna hozzá anyagilag rászorult testvérei megsegí-
téséhez, akkor adományát eljuttathatja a bizottság 
elnökéhez, vagy a gyülekezet lelkipásztorához, mert 
csak az eddig megismert problémákat számba véve 
is látható, hogy szinte bármennyi anyagi erőforrást 
nagyon hasznosan fel lehet használni.

És végezetül a bizottság tagjai (zárójelben az a 
szolgálati terület, amelyben ők a főfelelősök): 
• Bartha Lajos (elnök, minden kérdés)
• Bognár István (elnökhelyettes, minden kérdés)
• Székely Tibor (családosok gondozása)
• Kovátsné Kerényi Viktória (családosok gondozása)
• id. Mohácsy Istvánné Eta (idősek gondozása)
• Bereczkiné Lovász Szilvia (idősek gondozása)
• Kollát László (ebédigénylés)
• Mányokiné Szabó Csilla (diakóniai bolt)

Örömmel tudatjuk a leendő szülőkkel és tanu-
lókkal hogy gyülekezetünk vezető testülete, a 
Presbitérium nyolc évfolyamos általános iskolát 
alapított. Az első évfolyam ez év szeptemberé-
ben indul az Önkormányzat által rendelkezé-
sünkre bocsátott helyiségekben a Biatorbágyi 
Általános Iskola Szentháromság téri épületében. 
A 8 osztályt felmenő rendszerben töltjük fel. 
Évenként egy első osztályt indítunk. 

Szeretetteljes nevelés, korszerű 
oktatási módszerek, keresztyén 
értékrend jellemzi alakuló iskolán-
kat.

Második évfolyamtól – igény 
szerint – növekvő óraszámban spe-
ciális angoloktatást is szervezünk.

Nagy gondot fordítunk az egész-
séges életmódra nevelésre. Az in-
formatika, vagy a közösségi életre 
nevelés is az életkornak megfele-
lően fontos része a képzésnek.

Ha értékrendünkkel egyetért és 
gyermeke számára nyugodt, biz-
tonságos, szeretetteljes iskolai éve-
ket szeretne biztosítani, válassza 
induló első osztályunkat!

Egyházközségünk az államosí-
tással elvett gyülekezeti iskolánk 
hagyományait is folytatni kívánja. 

Munkánkat a közoktatási meg-
állapodás keretében, a mindenkori 
közoktatási törvényi keretek között 
kívánjuk végezni, maximálisan ki-
használva a felekezeti oktatás szá-
mára biztosított lehetőségeket. Is-
kolánk nyitott minden biatorbágyi számára, aki 
elfogadja nevelési célkitűzéseinket.

További információ: www.biairef.com
telefon: 06-23-310 310 (Molnár Sándor lelkész)
e-mail: malombya@gmail.com

Ábrahám Ferencné Katalin
szervező igazgató

és a Biai Református Gyülekezet Presbitériuma

Biai Református  
Általános Iskola Kedves Szülők és Gyerekek!

Kontra Imrének hívnak. Szeptembertől a Biai 
Református Általános Iskolában az elsősök 
osztályfőnöke leszek. 1978-ban születtem Bu-
dapesten. Van egy szép feleségem, aki tanító-
hitoktató, és három fiam, Imre (8), Dávid (5) és 
Szabolcs (3). 

Negyedik osztályos koromtól zeneiskolában 
tanultam különféle hangszereken. Ettől kezdve 
a zene meghatározó szerepet tölt be életemben. 
Az általános iskola elvégzése után a budapesti 

Weiner Leo Zeneművé-
szeti Szakközépiskolába 
jártam harsona szakra. Ez-
után a nagykőrösi Károli 
Gáspár Református Egye-
tem Tanítóképző Főiskolai 
Karán tanultam tanító-
kántor szakon. A diploma 
megszerzése után a Török 
Pál Református Általános 
Iskolában helyezkedtem 
el, ahol már kilencedik éve 
vagyok osztálytanító. 

Számomra mind a gyer-
mekeim, mind az iskolá-
ban reám bízott gyerme-
kek Isten ajándékai, akikért 
felelősséggel tartozom. 
Eddig is minden erőmmel 
azon voltam, és a jövő-
ben is azon leszek, hogy 
szeretetteljes, otthonos, 
nyugodt körülményeket 
teremtsek növendékeim 
számára. Továbbá fontos-
nak tartom a kapcsolattar-

tást a szülő és tanító között. Vallom, hogy csak 
együttműködve, egymást támogatva lehet ered-
ményes nevelést és oktatást folytatni. Isten nagy 
ajándékának tekintem, hogy Biatorbágyon egy 
református iskola indulhat. Hiszem, hogy az Ő 
áldásával minden akadály legyőzhető, minden 
fal lebontható, minden ajtó megnyitható. 

A korábbi iskolámban tartott egyik bemu-
tatóm videója megtekinthető: http://youtu.be/
azMPohNLDBg

A tanító bácsi

Beiratkozás

A Presbitérium a 2012. március 
28-ai ülésen elfogadta a szerve-
ző igazgató,  Ábrahám Ferenc-
né Katalin javaslatát, amelyben 
Kontra Imrét javasolta osztályta-
nítónak, és feleségét Kontra Im-
réné Rékát napközis tanítónak.

Beiratkozás: április 1�-án és 
1�-én. Mivel a hivatalos engedé-
lyezési procedúra nem zárul le 
addig, ezért a város jegyzőjével 
történt megegyezés értelmében, 
mint az önkormányzati iskola re-
formátus osztálya leszünk jelen, 
és a felvettek „szakhatósági pe-
csét megszáradta után” kerülnek 
át az önálló intézménybe, az 
egyházközségünk által fenntar-
tott Biatorbágyi Református Álta-
lános Iskolába. Az önkormányzati 
beiratkozás helyszínén találkoz-
hatnak a mi képviselőnkkel is, 
aki  segít a beiratkozóknak.

IskolaGyülekezeti élet
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Gyülekezeti élet

Napok óta gondolkodom, és „keresem a szót, 
keresem a hangot…” ,ahogy Szörényiék énekel-
ték régen, hogyan beszéljek arról az emlékezetes 
vasárnapról, mellyel a Jóisten megajándékozott 
március 4-én. Egyedülálló lévén kicsit bátortala-
nul, de Síposné Zsuzsi kedves unszolására,  én is 
bedobtam a nevem a dobozba, hogy résztvevő-
je lehessek az ebédeljünk együtt testvéreinkkel 
kezdeményezésnek. De közbejött egy nem várt 
esemény, ugyanis „megszaporodtam”. Vendé-
geim érkeztek, a tünemény vietnami Ly Pha és 
még tündéribb 9 hónapos babája, Tomika Men 
Hju személyében. Már majdnem lemondtam a 
meghívást, mivel egyedüliként jelentkeztem, és 
mit szólnak, ha hárman megyünk. Hosszas té-
pelődés után, a Jóistenre bíztam a dolgot, min-
denesetre azért jeleztem a vendéglátóimnak, 
hogy változott a létszám. Elképzelni sem, ezál-
tal kívánni sem tudtam volna magunknak jobb 
vendéglátókat, mint Kolláth Pali és családja, és 
kellemesebb  társaságot, mint Mária néni és a 
Bartha család apraja-nagyja, akikkel együtt tölt-
hettük az időt és költhettük el a gondosan elké-
szített finomságokat, melyekben nemcsak a szív 
és lélek, hanem a kiváló minőségű alapanya-
gok is jelen voltak. Még egy pótszületésnapot 
is rögtönöztek nekem, nem mellékesen jegy-
zem meg a csodálatos finomságú tortát, melyet 
a háziasszony, Editke, saját kezűleg készített. 

Ebédelj a     testvéreddel!
Ez nagyon meghatott, és amikor asztaltársaim 
rázendítettek a születésnapi köszöntőre, ráadá-
sul több szólamban, kicsordultak a könnyeim. 
Az szintén a figyelmesség és a gondoskodó 
szeretet megnyilvánulása volt, hogy Bartha La-
jos és Zsuzsa kaputól kapuig vittek és hoztak 
bennünket, hiszen egy kisbabával nem mindig 
egyszerű utazni, főleg, ha az ember nem ismeri 
a címet, ahova mennie kell. De a szeretet türel-
mes, jóságos…véleményem szerint igen találé-
kony is, mellyel egymást segítve könnyítünk a 
nehézségeken, elhárítunk nem várt akadályo-
kat, Isten segítségével sokkal többre vagyunk 
képesek, mint gondolnánk! De hogyan lehet 
szavakba foglalni azt az érzésesszenciát, amit 
ez a néhány óra magában foglalt, és amire ha 
csak rágondolok is, melegség járja át a szívemet, 
jobb kedvre derülök, ha netán a mindennapok 
szélmalomharcai elszomorítanának. Nincs egy 
kiló szeretet, és halványzöld figyelmesség, amit 
meg lehet mérni vagy le lehet festeni. De most 
megpróbáltam a lehetetlent, szavakba önteni a 
kifejezhetetlent.  Remélem, kicsit sikerült!

Szívből jövő szeretettel mondok hálát az öt-
letgazdáknak,  résztvevőknek, és biztatok min-
denkit arra, hogy merjünk egymás felé szívet és 
ajtót nyitni, és merjük ezt el is fogadni!

Mindannyian csak gazdagodunk általa!
Heródek Éva

Gyülekezeti élet
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Gyülekezeti élet Kitekintő

„Urunk, áldd meg földi javainkat! Add, hogy a Te 
dicsőségedre használjuk fel azokat! Segíts, hogy 
a világi dolgoknak ne tulajdonítsunk túl nagy je-
lentőséget, és a keresztyén életünk ne kerüljön 
miattuk veszélybe.” (C.H. Spurgeon) Ez az imád-
ság összefoglalja azt, amit a diakóniai ingyenbolt 
jelent, ill. jelenthet a mi gyülekezetünkben is 
egyen-egyenként valamennyiünk számára. 

Immár három hónapos múltra tekintünk visz-
sza, igazán hálatelt szívvel! Egyik szombaton 
egy testvéri beszélgetés közben fogalmazódott 
meg, hogy ennek az ingyenboltnak kettős a 
jelentősége. Az első és legfontosabb a kézzel-
fogható szeretetünk kinyilvánítása egymás felé, 
azzal, hogy amire nincs szükségünk, már nem 
használjuk, kinőttük, esetleg nem férünk tőle, 
nem kidobjuk, nem gyűjtögetjük, hanem a má-
sik testvérünk javára továbbadjuk. 

Merjünk szabaddá válni a dolgainktól, tud-
ván, hogy valaki örülni fog neki. Egyik héten 
kaptunk egy játékot, kedves segítőm kitette a 
polcra, pár perc elteltével jött egy nagymama az 
unokájával, és csillogó szemmel levette a polc-
ról, mondván: régóta vágyott egy ilyen játékra. 
És merjünk kérni is, ha valamire szükségünk van, 
ha valami hiányzik. 

A másik jelentősége az ingyenboltnak a 
szemléletünk változtatása. Fogyasztói társada-
lomban élünk, a sok reklám, plakát, propaganda 
mind arra biztat minket, vegyünk meg mindent, 

termeljünk még többet, ezzel pusztítva a kör-
nyezetünket, mert mindenkinek a legjobb, leg-
újabb árura van szüksége. Ezzel a „hívó szóval” 
szembe menni, azt gondolom, a hívő gyüleke-
zeteknek kötelessége. Élen kell járnunk abban, 
hogy jobban vigyázzunk a föld kincseire, amit 
Isten ránk bízott.

Isten a kegyelmét is, ami olyan gazdagon, és 
mindennap árad felénk, ingyen adja, ezért eze-
ket a tárgyakat mi is így adjuk tovább. Akinek 

lehetősége van arra, hogy a téli hónapokban a 
bolt működéséhez adományt adjon, azt is el-
fogadjuk.

Befejezésül, örömmel osztom meg a test-
vérekkel, hogy már nem csak ruhanemű, cipő 
érkezik, hanem sok egyéb, hasznos, háztartási 
gép és használati cikk.

Várunk mindenkit minden szombaton �-1� 
óráig, a régi parókián.

Mányokiné Csilla

Szabaddá válni dolgainktól

Diakóniai bolt
Olaszország
A 33 500 olasz település közül csupán 1500-on belül műkö-
dik evangéliumi gyülekezet. Különösen az északi tartományok 
vannak nagy szükségben,  és ellenállnak az evangéliumnak. 
S az ott tanuló 1,6 millió egyetemi hallgató közül még az át-
lagosnál is kevesebb a hívő keresztyén. Imádkozzunk azokért 
az Olaszországban élő emberekért, akik eddig még nem hal-
lották az evangéliumot!
 
Kazahsztán
1990-ben gyakorlatilag egyáltalán nem éltek evangéliumi 
keresztyének az országban, és ma már több, mint 6000-en 
vannak. Hagyományuk szerint a szunnita iszlám hit követői, 
de tele vannak animista szokásokkal is. Imádkozzunk, hogy 
az igaz Krisztus-hit győzelmet arathasson, az orosz elnyomók 
úgynevezett keresztyénsége fölött, és eloszolhassanak a Krisz-
tus-hittel szembeni régóta fennálló előítéleteik!
 
Libéria
1996-ban véget ért a polgárháború, és ma már viszonylagos 
béke jellemzi az országot. A háborúban nemcsak a gyüleke-
zeti épületeik mentek tönkre, hanem sok esetben a tanítás 
is eltorzult. Imádkozzunk, hogy visszatérjenek azok a szemé-
lyek, akiknek sokáig bujkálniuk kellett a kivégzés elől! Különö-
sen imádkozzunk azokért a gyermekekért, akik a háború ide-
jén nőttek fel, hisz az ő személyiségüket a háborús élmények 
formálták és alakították!
 
Bahrein
A Perzsa-öbölben itt található a legnagyobb arab keresztyén 
közösség. Az országban mintegy 45 különböző nemzetiséghez 
tartozó vendégmunkás dolgozik. Imádkozzunk, hogy hozzá-
juk is eljusson az örömhír, és tudják majd visszavinni kevésbé 
evangelizált országukba. Imádkozzunk a bahraini székhelyű 
keresztyén rádió- és iratmissziók széles körű hatásáért!

(Forrás: Operation World imanaptára, www.operationworld.org)

Imádkozzunk értük!

Mit jelentenek számomra a kedd esti női alkal-
mak? Nagyon sokat!

Legszívesebben minden kedden men-
nék a Hétórai teára… A találkozások 
miatt szeretek járni. Jó találkozni olyan 
emberekkel, akik szintén szeretik, vagy 
keresik az élő Istent. Hallgatni a 
testvérek megtapasztalásait, 
megosztani velük a saját-
jaimat. Látni Isten munká-
ját bennetek. S megyek, mert 
vágyom a Legfőbbel való találko-
zásra. Vágyom, hogy megszólítson, 

szíven találjon, megérintsen, és ezt rendszerint 
meg is kapom. Megfűszerezve szeretettel, gya-

korlati útmutatással az éppen számom-
ra aktuális témában. S csak nézek 

és ámulok, mennyire szeret és 
vezet általatok is Az, aki az 
életét adta értem is. Így is, in-
nen is kapom az erőt, a hitet, 
a reménységet, az útmutatást 
a következő napokhoz, s szá-
momra ez jelenti a legtöbbet.  

Vándorné Etelka

Találkozások egy csésze tea mellett

Kórus hírek

Koncert itthon és a tengerentúl
Tájékoztatjuk a gyülekezet tagjait, hogy a Sola Gratia kórus az amerikai testvérgyülekezet meg-
hívására április 16. és 23. között St.Luis-ban tartózkodik. Kérjük a testvéreket, hogy imádságban 
hordozzák az utazást, az ottani szolgálatot. 
A vendégszereplés repertoárját, a diavetítéssel együtt április 1�-én, szombaton, 1� órakor mutat-
juk be a gyülekezeti házban. Mindenkit szeretettel várunk!

Fűtőné Sipos Tünde karnagy
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Czövek Tamás
Írd meg, amiket láttál
Hét lakótelepi gyülekezet

Izgalmas látni, hogy re-
formátus egyházunkban 
ma is alakulnak új gyü-
lekezetek, kifejezetten 
azért, hogy minél több 
embert el lehessen érni 
az evangéliummal – még 

egy lakótelepi betonrengetegben is, ahol idősek 
és fiatalok négy fal közé zárkózva, szomszédai-
kat sem ismerve élnek. Az pedig különösen iz-
galmas, hogy ennek a könyvnek a segítségével 
bepillanthatunk a kulisszák mögé, meglátva, 
hogyan sikerül, vagy éppen nem sikerül meg-
valósítani egy-egy gyülekezetnek a missziót. Ta-
nulhatunk belőle, milyen nagy dolgokat képes 
egy hívő csapat véghez vinni, ha egységben, 
imádkozva kilép járatlan utakra, vagy éppen-
séggel mennyire lelassítja a folyamatokat, ha 
pont maga a testvérek közötti közösség hiány-
zik, illetve elfelejtik, mi a gyülekezet igazi célja: 
az evangélium terjesztése. 

A könyvben megismerhetjük hét lakótelepi 
református gyülekezet születésének és növe-
kedésének a történetét. Budapest-Gazdagrét, 
Budapest-Káposztásmegyer, Budapest-Rákos-
keresztúr, Budapest-Őrmező, Pécs-Kertváros, 
Miskolc Avas-Dél és Szigetszentmiklós-Újváros 
lelkészei és gyülekezeti tagjai vallanak arról, ho-
gyan formálódott missziói szemléletük, munka-
társi közösségük, és milyen sikerek és kudarcok 
között alakultak gyülekezeteik.

Czövek Tamás református lelkész, főiskolai 
oktató. Törökbálinton él feleségével és négy 
gyermekükkel. A gazdagréti gyülekezetben ki-
segítő beosztott lelkipásztor.
A könyv ára: 1200 forint

Zimányi József
Éjféli Kiáltás:
33 igehely 33 bibliai 
üzenet

Zimányi József lelki-
pásztor 33 igei üzenete 
egy kötetben. Józsi bá-
csi hullámvölgyekkel és 
magaslatokkal szabdalt 
egész életének közép-

pontjában Mestere, az Úr Jézus állt. Így ír egyik 
üzenetében, hozzánk, az Olvasókhoz: „Aztán 
újra érthetetlen dolgok jönnek. Nagycsütörtö-
kön és nagypénteken. Hideg test, rettenete-
sen eltorzulva a kereszten. Aki reá néz utála-
tot érez. De elhangzott: Elvégeztetett! Utána a 
temetésre készülődés, majd húsvét. A te hívő 
életedben is életet nyert az Isten Fia. Kicsinyke 
élet még. Évek múlnak és a neked adott ígére-
tek homályban vannak. Nem jön el a tizenket-
tedik esztendő? De mégis eljön. És álmélkodik. 
Azután újra nagy, egyforma csend, és eljön a 
harmincadik is, lehet hogy egyetlen év alatt. 
Erővel telve jársz, szólod és éled az Igét. Áldás 
vagy másoknak, és gyógyulnak melletted a bűn 
nyomorékjai. Isten azonban nem éri be ennyi-
vel. Fiát mindig szenvedések által teszi tökéle-
tessé minden hívőben. Benned is.” A 33 biblia 
üzenet szám szerint is utalás az Úr Jézus földi 
életének éveire, akit lelkipásztor testvérünk is 
oly nagy szeretettel várt vissza.
A könyv ára: 980 forint

Megjelent Francine Rivers A herceg c. regénye, 
amely Jonatánról, Dávid barátjáról szól. 

Elnézést kérek, az előző könyvajánlóban el-
rontottam az „újkároli” Bibliák árazását (több 
dolgot is félreértettem sajnos, a kiadóban), 
a végleges árak ezek: exkluzív 4000, sima és 
sima varrott 2500 forintért kapható az iratter-
jesztésben.

Cserna Gáborné Edit

A fel nem ismert király
Alfréd király sok száz évvel ezelőtt uralkodott 
Angliában. Ma pedig, ha Winchester városába 
látogathatnátok, egy szobrot találnátok Nagy Alf-
réd királyról, amely egy faragatlan gránittömbön 
áll. Alfréd király emlékét az angolok nagy tiszte-
lettel őrzik a szívükben mind a mai napig. 

Alfréd csak 23 éves volt, amikor király lett. 
A fiúk talán azt hiszik, hogy egy király élete di-
csőséggel és pompával van tele, de Alfréd király 
mást tapasztalt. Kilencszer kellett a dánok-
kal megküzdenie, akik akkor ellenségei 
voltak. Végül is a dánok békét kértek és 
megesküdtek, hogy elhagyják az országot. 
De nem tartották meg ígéretüket, hanem 
folytatták a háborúskodást a király ellen. 

Négy éve volt már Anglia királya Alfréd, 
amikor menekülésre kényszerült, hogy egy-
általán életben maradjon. Hadserege szét-
szóródott, országa pedig az ellenség kezébe 
került. Alfréd király ekkor egyszerű szolgai 
álruhába öltözött, s hontalanul és bará-
tok nélkül vándorolt az országban. Ván-
dorlása során Alfréd király egyszer csak 
egy szegény tehénpásztor kunyhójához 
érkezett, és menedékért könyörgött. 
Sem a tehénpásztor, sem a felesége 
nem ismerték fel a királyt. A tűz mellé 
ültették, hogy gondja legyen rá, és vi-
gyázzon a kemencében sülő kalácsra. 
Emiatt a király elszomorodott a tűz 

mellett, hogy ilyen az ő népe, és megfeledkezett 
a kalácsról. Végül a pásztor felesége gorombán 
felrázta, látván, hogy az egész kalács hamuvá 
égett, s így szólt a királyhoz: „Úgy?! Boldog len-
nél, ha ehetnél belőle, és mégsem tudsz vigyázni 
rá, lusta dög!” – Micsoda szavak, milyen beszéd 
ahhoz, aki a királya volt, és az életét adta azért, 
hogy békét biztosítson számára, szabadulást és 
boldogságot! 

Alfréd királynak azonban nem kellett egész 
életén át ismeretlen és trónjától megfosztott ki-
rályként vándorolnia. Végül jóra fordult minden, 

diadalmaskodott. Időben összeszedte embe-
reit, hirtelen rajtaütött ellenségeinek táborán, 
és annyira szétszórta őket, hogy azok kime-
nekültek az országból és meghagyták neki az 
országát és a királyságát. 

Mennyire hasonlít mindez egy másik, na-
gyobb király történetére, aki úgy járt népe 
között, mint egy szegény ácsmester fia! De 

eljön az a nap, amikor minden térd meg 
fog hajolni a mi nagy Királyunk előtt. Az 
előtt a király előtt, aki önként adta oda 
életét szeretett gyermekeiért, szabadu-
lást és békét hozva nekik, aki vállalta a 
megaláztatást, a kereszthalált. És aki le-
győzte a halált, és harmadnapon feltá-
madt, és visszajön újra.

Vajon Ő a te életed királya is?
Forrás: www.igemorzsa.hu

Gyermekoldal Könyvről könyvre
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Húsvéti szókereső
Húzd ki a hálóban a felsorolt szavakat. Vízszin-
tes és függőleges irányban jobbra-balra, illetve 
lefelé vagy felfelé keresd. A fennmaradó betűket 
összeolvasva Jézus halálával kapcsolatos kifeje-
zéseket olvashatsz. 

A kihúzandó szavak:
ALSZIK, ÁRULÓ, EZÜST, ÉTEL, FALA, FÜL, 
FALSE, IMA, JÚDÁS, KARD, KATONA, 
KESERŰ, KORSÓ, LÁBMOSÁS, LEVÁG, 
PAP, PÁSKA, PÉNZ, PÉTER, POHÁR, TANÚ, 
VACSORA, VÁD
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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

Kedd
16:00 Konfirmáció 2.
17:00 Konfirmáció 1.
19:00 Imaóra a hónap 2. és 4.
 keddjén
18:30 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

Csütörtök
9:00 Mamakör a hónap
 második csütörtökén
19:00 Bibliaóra

Péntek
17-18:00 Énekkari próba (gyermekek)
18:30 Énekkari próba (felnôttek)

Szombat
14:30-18:30 Foltvarró klub a hónap 
 2. és 4. szombatján
16:00 Kis ifi
18:30 Nagy ifi

Túrmezei Erzsébet

Húsvét után
HÚSVÉT ELŐTT… nehéz, szomorú léptek.
Húsvét előtt… zokogó, bús miértek.
Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak.
Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak.
Húsvét előtt… szívek, üres-szegények.
Húsvét előtt… kihamvadott remények.
Húsvét előtt… egy nagy „Minden hiába!”
Bús eltemetkezés az éjszakába. 

De húsvét lett! Feltámadott a Mester!
HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, könnyekkel!
Húsvét után… futni a hírrel frissen!
Húsvét után… már nem kérdezni mit sem!
Húsvét után… új cél és új sietség!
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!
Húsvét után… erő, diadal, élet!
Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,
Akik még mindig húsvét előtt élnek.

Alkalmaink:

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


