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Húsvéti
látomás
Húsvét küszöbén állva, János apostolnak
azokkal a szavaival köszöntöm az Örömmondó olvasóit, amelyekben a feltámadott
Jézus Krisztussal való találkozásáról ír: „Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, Ő rám tette jobbját, és így szólt: Ne félj,
én vagyok az első és az utolsó, és az élő: halott
voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Írd meg
tehát, amiket láttál: amik vannak, és amik történni fognak ezek után…” (Jel 1,17–19.)
Kívánom, hogy Urunk adja meg mindanynyiunknak, hogy igéjén át mi is megláthassuk
feltámadott Megváltónkat, és az Ő látása a
mi szívünkből is űzzön el minden félelmet!
János szavaiból ugyanis életünk minden kérdésére nézve csodálatos vigasztalást meríthetünk. Feltámadott Urunk úgy jelenik meg
előttünk János látomásában, mint akié minden hatalom mennyen és földön.
Amikor János apostol megpillantotta Jézus
Krisztust mennyei dicsőségében, úgy rogyott
lábai elé, mint egy halott. A látomásnak valódi
célja azonban nem János megrémítése, hanem
megvigasztalása volt. Mikor Jézus ráhelyezte
jobbját alélt tanítványára, visszatért belé az
erő. Hozzá intézett szavaival pedig mindannyiunkat bátorítani akar, hiszen feltámadása a mi
életünk legnagyobb kérdéseire nézve is megoldást jelent. A legcsodálatosabb azonban mégis
az, hogy kereszthalála és feltámadása után Jézus kezében tartja a halál és a pokol kulcsait.
Egy utolsó óráit élő beteg ágya mellett ülve
bibliai verseket mondtam Isten szeretetéről és
Jézus Krisztus örök életet szerző kereszthalálá-

ról. Miközben soroltam az igéket, megtört tekintete lassan felderült. Egy-két órával azután,
hogy elbúcsúztam tőle, előbb mint gondoltam,
véget ért a földi útja. Hálás vagyok azért, hogy
láthattam Jézus Krisztus meg tudja nyitni igéje
előtt az utat egy haldokló szívéhez is.
Mindannyian tudjuk, hogy utunk végén
egyszer mi is elérkezünk erre a pontra. Nem
kell azonban félnünk, ha Jézusban hiszünk, és
tudjuk, hogy Ő kereszthalálával és feltámadásával megnyitotta az üdvösségre vezető utat.
Jézus, letörte a halál és pokol vaszárait, és a
tömlöc ajtaja nyitva áll. A szabaduláshoz csak
egyetlen dologra van szükség: hittel elfogadni
bűneink bocsánatát. „Bizony, bizony, mondom nektek, hogy eljön az óra, és az most
van, amikor a halottak hallják az Isten Fiának a
hangját, és akik meghallották, élni fognak.” –
mondja Jézus.
Amikor Jánosnak ez a kijelentés adatott,
sötét felhők gyülekeztek a keresztyén egyház
felett. Sok hívő keresztyén szíve telt meg nyugtalansággal, ha arra gondoltak, hogy mit hoz
számukra a jövő?
Mikor ezeket olvassuk, talán a mi lelki szemeink előtt is elvonulnak azok a dolgok, amelyekre gondolva sokszor elszorul a szívünk.
Félni azonban nincs okunk, mert a feltámadott
Krisztus nem csak a halálnak és a pokolnak kulcsait tartja a kezében, hanem jelenünk és jövőnk kérdéseinek kulcsát is. Töltse hát be a mi
lelkünket is az apostolnak adott látomás fénye,
hogy megszabaduljunk minden félelemtől!
Molnár Sándor lelkipásztor
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Hivatalosan a presbitérium tagja, beosztása szerint lelkészi feladatokat lát el Virág Balázs, gyülekezetünk segédlelkésze. A felszentelése előtt álló, végzett teológus-lelkész 2014. január elsejétől szolgál nálunk. Mint mondja, elsődleges feladatának tartja, hogy az Igére mutasson rá,
mindenben Molnár Sándor lelkipásztorunk segítségére legyen, és a gyülekezetünk hasznára
tevékenykedjen.

zött értem is, és mindig Cseri Kálmán-kazettákat kért, hogy hozzunk neki Budapestről, mert
ő egy kis borsodi faluban lakott. Egyébként a
hitoktatáson keresztül ért el Isten először: a 90es években egyszer csak a szüleim elé álltam
azzal a kéréssel, hogy szeretnék hittanra járni,
ugyanis Bölcsföldi László lelkész akkora hatással
volt rám, hogy vágytam arra, hogy ezeken az
alkalmakon részt vegyek. A szüleimnek leesett
az álla a meglepetéstől, amikor bejelentettem,
mert ők soha nem beszéltek nekem a hitről.

tudtam szólni sem, mert viselkedésem
alapján, magamat méltatlannak tartottam arra, hogy azt mondjam: „ám én
hívő vagyok”, de már velük jöttem haza. Majd
kaptam egy sms-t, hogy náluk maradt valamim,
ekkor tudtam, hogy Isten keres engem. Nagyanyám már nem érte meg, hogy annak a Cseri
Kálmánnak a gyülekezetében találtam hívő közösségre, akinek a kazettáit ő is hallgatta. A Műegyetem olvasztótégelyében megtartó erő lett
számomra a pasaréti Sámuel ifi, ahol megerő-

– Fontos, hogy valóban ne teher legyek a gyülekezet számára, ugyanakkor sajátos a helyzetem,
mert Bián nem volt még segédlelkész, tehát
nem hasonlítgatnak senkihez, de éppen ezért
hagyománya sincs, hogy miként viszonyuljanak
hozzá. A konkrét teendőimnek sincs még véglegesen kialakult rendje, de Isten előtt állunk ebben is, és mindeközben folyamatosan mutatja
az utat, hogy miben akar formálni engem, mint
szolgáját. Rengeteg még a tanulni valóm.
– Milyennek látja a gyülekezetünket?
– Három hónap után csak az első benyomásaimat mondhatom: egészen más a jellege mint
a kunszentmiklósinak, ahova hatodéves gyakorlatra kerültem. Magam is félig kun vagyok,
a Nagykunságról származom, könnyen megtaláltam a hangot a kiskunokkal. De azt is tudom,
hogy most itt a helyem, és igyekszem a feladataimat Isten dicsőségére elvégezni. Bián érzékelhető, hogy a falusi gyülekezetre ránőtt egy
agglomerációs közösség, ezért kevésbé zárt és
homogén. Ugyanakkor látom a testvérek arcán
a növekedés feletti örömet: gyülekezetünk már
kétlelkészes hely lett, iskolát működtet, ahol túljelentkezés van… és még nem lezárt a folyamat.
Istené legyen a dicsőség.
– A gyülekezetünk ifjúsági csoportjai is egyre népesebbek, bár a fiatalok megszólítása nem
egyszerű feladat sehol.
– A fiatalokat sokan próbálják a maguk táborába vonni, a fogyasztói társadalom érzi,
hogy ők még manipulálhatók. Túl nagy terhet
is raknak rájuk, mindenki őket akarja mozgósítani. Azt gondolom, hogy az egyháznak, ill. a
lelkésznek mégsem az a feladata, hogy pusztán
szimpatizánsokat gyűjtsön, hanem az igehirdetés: „tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket” (1Kor 1,21)
– mondja a Szentírás. Párszor helyettesítettem
már a konfirmandusoknál, és azt tapasztaltam,

Édesapámnak viszont ez volt az utolsó csepp a
pohárban, és ezek után megtért. Majd az egész
családunk a velencei református gyülekezetbe
kezdett el járni. Én pedig Csiha Kálmán egyik
evangélizációján kaptam új szívet, egy imádság
alatt érintett meg Isten. Akkoriban szinte egyedüli fiatalként ültem a velencei templomban, és
egyszer odajött hozzám valaki, aki azt mondta,
egy húszéves fiatalnak most kellene élnie. Erre
én visszatértem a világi barátaimhoz, akikkel
síelni mentünk. A társasággal Torockó téri (Pasarét) református fiatalok is érkeztek. Itt tapasztaltam először a különbséget a saját életem és
a keresztyén fiatalok viselkedése között. Nem

södött a hitem, kiteljesedett a hívő életem. Elfogadtam Jézust megváltómnak, Uramnak.
– Mi indította friss mérnöki diplomával a kezében, hogy a teológiára felvételizzen?
– Isten mindig megmutatta hol a helyem.
Édesanyám is megkérdezte, hogy biztosan lelkész akarok-e lenni, de Isten többször megerősített ebben. És folyamatosan megmutatta, hogy
ez a szolgálat Őróla szól. Fontos üzenetté vált
számomra Jézus figyelmeztetése, a János evangéliuma 12. rész 26. verséből: „Ha valaki nekem
szolgál, engem kövessen…”

Az igehirdetés bolondsága által
Virág Balázs segédlelkész
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hogy a fiataloknak őszinte beszélgetés, az Isten
igéjének a hirdetése kell, mert ahol ezt hallják,
ahol igazodási pontot érzékelnek, oda fognak
húzni. Fontos tehát a sorrendet jól látni! Az ifjúságot sem kíméli az az identitásválság, ami a
nyugati kultúrát és az egyházat is jellemzi. Az
ember a maga identitását a múltjában találhatja
meg. Ennek megfelelően próbálunk is iskolákat,
diakóniai intézményeket újraindítani, de az útkeresésünkben visszanyúlhatnánk az ébredési teológiánkhoz is, sok értéket hagytak ránk,
gondolok itt Nagy Barnára, vagy Török Istvánra. Eszünkbe juthat Ravasz László püspök, vagy
a kiváló, méltatlanul elfeledett igehirdetőink,
Ecsedi Aladár, Muraközy Gyula, Darányi Lajos,
Sarkadi Nagy Pál, Borbély Béla és még sokan
mások… Vagy gondolhatunk a magyar ébredési mozgalmakra, Szikszai Béni és a Bethánia óriási értéket képvisel, amint Trausch Liza, a belmisszió csöndes munkása is. Őket kellene újra
fölfedeznünk.
– Mondják, hogy a fiatalokat például a zenén
keresztül is el lehet érni. Önhöz mennyire áll közel a zene, tanult valamilyen hangszeren?
– Magam tanultam gitározni, és egy rockbandában zenéltem, dalokat írtam középiskolás
koromban. Sőt, eltökélt szándékom volt, hogy
rockzenész leszek. Először az ELTE angol tanár
szakára jelentkeztem, hogy Budapesten legyek,
és mellette tudjak zenélni. Nem vettek föl, így
családi hagyományt követve a Műegyetemet
választottam, és környezetmérnök szakon végeztem. Első évben még aktívan muzsikáltam.
Ahogy újjászülettem, Isten elvette a kezemből
a rockzenét. Nagyon meg tudja kötözni az embert az ilyen fajta zene, de szabadulást kaptam.
– Milyen út vezetett az újjászületéséig?
– Apai nagyszüleim komoly hívő emberek
voltak, betániások, nagyapám bibliaterjesztő.
Nagyanyám rengeteget imádkozott többek kö-
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A hármas kötésben
Győrik Ferenc és Alexa Irén
A házaspáros kör alkalmait néhányszor Győrik Feri és felesége, Alexa Irénke vezette. Az összejövetelek központi témája a kommunikáció, a megbocsátás, a konﬂiktuskezelés volt. Egy-egy beszélgetés során apró mozzanatokat meséltek saját közös életükből is, ami még viszonylag rövid időt jelent, hiszen másfél éve indult a
második házasságuk. Előtte pedig Isten gyógyító hatalmát tapasztalták meg mindketten a Válóháló elnevezésű közösségben. A gyógyulás útja azonban hosszú és nehéz, és ma sem mondják, hogy már nem kell tanulniuk, de Isten szeretetéről is vall az életük. A kudarc és kegyelem, a kiszolgáltatottság és befogadás megélt
kettősségéről, a házasság értékéről és megóvásáról beszélgetünk.
– Hány évig tartott az első házasságuk?
– F.: Papírforma szerint majdnem
harminc, de előtte már közel három éve
külön laktunk.
– I.: Hat évet éltünk együtt az első
férjemmel, de nekünk fogalmunk sem
volt arról, hogy egy házasság ott kezdődik, hogy Istentől kérem el a társamat.
– F.: Ma már tudjuk, hogy ez menynyire fontos. Nekem sokszor kapott
igém volt, hogy „Keressétek először Isten
országát”. Például amikor a szüleimhez
költöztem, édesanyám mindent kivitt a
szobámból, csak egyetlen táblácskát hagyott a falon, amire ez az ige volt írva.
– Hogyan keresték, illetve keresték-e egyáltalán Isten akaratát miután elváltak?
– F.: Még nem váltunk el, amikor már rossz menekülési útvonalat választottam: az alkoholt, amit magam
is bűnnek tartottam. Két, nehéz év volt számomra, aztán Isten két éjszaka alatt kimenekített ebből. Aztán
a fényképezésbe menekültem, amit mindig szerettem.
Miután kimondták a válást, bizonyos felszabadulást
éreztem, ekkor kaptam nagyobb lendületet, hogy valóban Isten akaratát keressem. A Válóhálóban találtam
igazi gyógyító közösségre, és Paksi Sándor, a szervezet
vezetője személy szerint is sokat segített.
– I.: Nekem hosszú út vezetett az Istenre találásig.
Eleinte a létfenntartás és az ötéves gyermekem ellátása
teljesen kitöltötte az időmet. Amint azonban nagyobbacska lett a fiam, próbáltam befogadó közösséget keresni, és szerettem volna, ha a fiam is jár közösségbe,
de nélkülem nem akart elmenni táborba, így én is jelentkeztem segítőnek a baptista Kegyelem Alapítvány
táborába. És hat évig ott ragadtunk, közben hitre jutottam, és bemerítkeztem. Tíz év után úgy gondoltam,
hogy már túlestem a traumán, nem kell gyógyulnom,
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de azért elmentem egy Válóháló összejövetelre, ahol
az első kérdés az volt: hogy vagy? Erre sírva fakadtam.
– Ezek szerint nem igaz, hogy az idő majd begyógyítja a sebeket?
– I.: Nem, a sebeket Isten gyógyítja be, és a hegeket örökké hordozzuk. Megtapasztaltuk, bármennyire
is „népszerű” a válás, a társadalom mégis megbélyegzi
aki elvált. Ettől kezdve egy nőre úgy néznek, mint aki
szabad préda, örüljön neki, hogy valaki egyáltalán szóba áll vele, hiszen egyedül neveli a gyerekét. Ez persze sündisznót csinált belőlem, az énképem teljesen
lerombolva, depresszió, szívpanaszok… A válás hatalmas kudarc, mert pont annak nem kellesz, akinek hűséget fogadtál, akinek gyermeket szültél…
– F.: Fontos azt is hangsúlyoznunk, hogy egyikünk
sem egymásért vált el! A legnehezebb az első karácsony volt, amikor Szenteste hazajöttünk a templomból, és bementem egyedül a szobámba…
– I.: A hétvégék még a szörnyűek, amikor nem kell
menni sehova. Sokat jelentett nekem a barátnőm, aki
szintén elvált, és akivel hétvégeken együtt főzőcskéztünk, együtt sétáltattuk a hasonló korú gyerekeinket.

A népes (kilencen vagyunk testvérek) családom is mögöttem állt. És nagyon jó volt a tábor, ahol befogadtak.
– A Válóháló miként tud segíteni az elvált embereknek?
– I.: Legfőképpen befogadó közösséget kínál, ahol
hasonló élethelyzetű emberek találkozhatnak, és szakemberek vezetésével dolgozhatják föl a traumát.
– F.: Ugyanakkor nem párkereső szolgálat, hanem az elvált ember önértékelését próbálja segíteni,
reményt és gyakorlati támogatást nyújtani számukra.
Például nagyon odafigyelnek az ünnepekre, hogy ne
legyenek egyedül az emberek.
– I.: Nekem sokat jelentettek a kiscsoportos beszélgetések is, ahol a Biblia alapján vettünk sorra különféle témákat, és tudtunk meg sokat önmagunkról,
arról, hogyan lehet megbocsátani, a másikra figyelni…
A tíz-tizenöt tagú kiscsoportokat két-két fő vezeti általában, és úgynevezett „biztonsági őröket” is rendelnek
melléjük. Ők a házigazdák, és segítenek, ha bármilyen
konfliktus lenne, hiszen ide érzelmileg kiszolgáltatott,
sérülékeny emberek érkeznek. Ilyen „őrnek” rendelte
mellém Paksi Sándor Győrik Ferit.
– Ezek szerint Irénke csoportot is vezetett?
– I.: Egy évet végig jártam a saját gyógyulásomért,
majd az a szokás, hogy aki úgy gondolja, visszaadhatja
az egy évet egy éves szolgálattal. Sándor ösztönzött
erre engemet. Egyébként szinte egy időben kerültünk
a közösségbe Ferivel, és együtt is szolgáltunk. Feri például filmklubot is vezetett. Megtanultunk mindent Istentől elkérni, még egymást is.
– F.: Másfél évet imádkoztunk mindketten ezért.
– Hogyan látják ma az első házasságukat? Milyen
események, érzelmek vezettek a válásukhoz?
– F.: Az önzés, a magam körül forgás mindenképpen komoly probléma: „én mennyi mindent megteszek a családomért, hozom haza a pénzt, és nem
veszik észre…”
– I.: És nagyon fontos a tisztelet, ha az elveszik,
gyengül a kapcsolat. Most tudom értékelni Feri munkáját, és a fotós művészetét is. Nagy veszély, ha megjelenik a bizalmatlanság, például elkísérem hétvégén
az erdőbe fotózni, éjszaka viszont nem megyek vele
vaddisznókat fotózni, de elengedem, mert elhiszem,
hogy nem máshova megy.
– F.: Aztán nagyon fontos a kommunikáció, hogy
minden nap beszéljünk egymással.
– I.: Nagy próbatétel a gyermek megszületése,
mert szinte észrevétlenül tud teljesen a központba kerülni. De én például a gyermeknevelésben is teljesen
magamra maradtam. Ugyanakkor a meghittség, a kettesben lét is megszűnt közöttünk.

– F.: És ha mindezt nem gyakoroljuk,
egy idő után elmúlik az igény is, és akkor jó
esetben marad a megszokás…
– I.: Vagy a folytonos veszekedés. A legkritikusabb
pont, ha eljutunk a külön hálószobáig, innen már ritkán vezet vissza út.
– F.: Ez a társbérlet.
– I.: Azt hiszem azonban, ha mindkét félben van
egy cseppnyi akarat, bárhonnan visszafordítható a
kapcsolat, persze, ha van mibe, ill. kibe kapaszkodni.
– F.: Ez a legfontosabb, a hármas kötés: kapcsolat
egymással és Istennel.
– I.: Mert a házasság nem lehet két Én önzése,
hanem a közös hajó, ahol egymásért egymással kellene lenni.
– Elméletben mindenkinek világos ez, de a statisztikák szerint a második házasságok 70-80%-a ismét
válással végződik.
– I.: A legsúlyosabb probléma általában a gyerekek miatt adódik, nem egyszer a gyerekek nem tudják elfogadni az új kapcsolatot, és szinte szétmarják
a házasságot. Én is nagyon féltem az új kapcsolattól,
hiszen már tizenkét éve éltem kettesben a gyerekemmel. Feri a fiamtól kérte meg a kezemet, mert fontos
volt számomra, hogy ő is elfogadja.
– F.: Nagyon odafigyelünk a gyerekeinkre, hogy
ne azt érezzék, elvettük egymást tőlük. És nekem rettenetesen fontos, hogy a gyülekezet befogadott így,
együtt bennünket, és folyamatosan imádkozunk azért
is, hogy Isten mutassa meg a szolgálati helyünket. És
folyamatosan tanulni kell, hogy a párkapcsolatunk jól
működjön, hiszen magunk és az élethelyzetünk is folyamatosan változik.
– I.: Nekem természetes, hogy a férjem gyülekezetéhez tartozom, és rettentően sokat jelentett, hogy
nem köveztek meg a biaiak. Sőt, a nyáron már szolgálhattam a gyerektáborban is. De akármennyire hálásak vagyunk Istennek, hogy egymásra találtunk, és
látjuk, tapasztaljuk az imameghallgatásainkat, de mi
nem válás, hanem házasságpártiak vagyunk, mert ez
az Isten szerint való út. De lehet élet a válás után is,
mert Isten szeret bennünket is!
– F.: Csodás történet számomra a samáriai aszszonyé, akit bűnös létére Jézus felhasznál arra, hogy
hozzá hívja az embereket. Hisszük, hogy minket is
tud használni az Ő ügyében valahol, például örülünk, ha bármit tudunk tenni a házasságok megőrzéséért.
Szádváriné Kiss Mária
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Kedves Szülők!
Az iskola, a közösség, az iskola lelkiségének választása előtt állnak a
kedves szülők, hozzátartozók.
Nem könnyű feladat ez, hiszen
az óvoda védett, gondoskodó „fészekmelegéből” kikerül gyermekük
egy nyitottabb világba.
Vagy mégse?
2012-ben 64 év után újrainduló
iskolánkban, a Biai Református Általános Iskolában mi is mindent elkövetünk azért,
hogy szeretetteljes otthont, meleg, baráti légkört
biztosítsunk gyermekeinknek, és szeretettel, de
következetesen neveljük őket toleranciára, igényességre, a tanulás szeretetére, a tudás megbecsülésére. „Ragyogjon a ti világosságotok!”
(Máté 5:16) az igei jelszavunk.
Igen, tiszta gondolkodású, becsületes, családés hazaszerető – keresztyén értékrend szerint
gondolkodó gyermekeket szeretnénk nevelni.
Célunk, hogy tanítványaink megismerjék a
mindennapi élethez szükséges alapvető emberi
normákat: egymást segítsék, szüleiket, nevelőiket tiszteljék, az udvariassági szabályokat ismerjék, a csúnya beszédet kerüljék.
Az iskolánkban folyó szeretetteljes neveléssel, korszerű oktatási módszerekkel, a keresz-

tyén értékek átadásával arra törekszünk, hogy kibontakoztathassuk
a diákjainkban szunnyadó, Istentől
kapott tehetségüket.
Nagy örömünkre szolgál, hogy
mindkét osztályunk mind a napi
munkában, (7 ill. 5 kitűnő) mind a
viselkedéskultúrában, mind a belső
és külső hozzáállásban, az országos
megmérettetéseken, versenyeken
igen szép eredményeket ért el.
Másodikosaink az informatika világával is ismerkednek.
Saját tablet-készülékeken játékosan sajátítják
el a későbbiekben nélkülözhetetlen informatikai
tudás alapjait.
Munkánkat az érvényes köznevelési törvény,
hatályos jogszabályok és a közoktatási megállapodás keretei között végezzük.
Ha egyetért értékrendünkkel, nevelési céljainkkal, és ha gyermeke számára egy családias
légkört, nyugodt biztonságot szeretne nyújtani,
válassza induló első osztályunkat.
Mi nagy szeretettel várjuk a gyermekeket!
Ábrahám Ferencné
igazgató

„Arról tudják majd meg rólatok, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel viseltettek egymás
iránt” (Jn.13:35)

Dr. Szegedi Józsefné Stierbach Adrienn
Nevelésem alapeszméi: a hit,
a tudás, az igazság, a szeretet
és egymás elfogadása.
Hiszem és vallom, hogy
azok a nevelési elvek, amelyek a Szentírásban megfogalmazódtak, ma is
időszerűek, alkalmazhatók és alkalmazandók!
Úgy gondolom, hogy akkor teljesítem feladatomat, ha a gyermeki magatartást, viselkedést
személyiségemmel, tapasztalataimmal, szakértelmemmel a helyes irányba tudom terelni.
Ebben a munkában nélkülözhetetlen a személyre szabott szeretetteljes bánásmód, a következetesség, a türelem és nem utolsósorban
a HITELESSÉG.
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Egyik legfontosabb célkitűzésem az, hogy tanítványaim erkölcsi tartással rendelkező, egészséges személyiségekké váljanak. Olyanokká,
akik hitükkel, tudásukkal, tisztességes, becsületes életükkel kiemelkednek koruk társadalmából. Olyanokká, akik világítani tudnak majd
az őket körülvevő világban, s ezáltal be tudják
tölteni küldetésüket, amelyet így olvashatunk
a Bibliában: „Úgy fényljék a ti világosságotok
az emberek előtt,hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti Menyei Atyátokat…”
(Mt.5:16)
Az óvodából az iskolába való átmenet komoly kihívás elé állítja a gyermekeket és a felnőtteket egyaránt. Szeretném, ha tanulóim

éreznék, hogy egy gyermekközpontú, családias
hangulatú osztályba kerültek, ahol naponként
megtapasztalhatják azt a szeretetet, személyes odafigyelést ill. törődést, mely biztos alapot teremthet számukra az egyes tantárgyak
megszeretésében és a további ismeretek elsajátításában. Első osztályban a kisgyermekek
készségeinek, képességeinek fejlesztése kiemelt
feladat. Cél az alkalmazásképes tudás megszerzése. Ennek érdekében igyekszem, hogy
a tanítási óráimon megjelenjen a cselekvésből

kiinduló gondolkodásra nevelés, a felfedező tanítás-tanulás, a megértésen
és tevékenységen alapuló fejlesztés. Fontosnak
tartom és szorgalmazom a felzárkóztató és tehetséggondozó programokat: szakkörök, versenyek, pályázatok, differenciált képességfejlesztés, korrekció, korrepetálás.
Céljaim megvalósításához nélkülözhetetlen
a kölcsönös, bizalmon alapuló, őszinte kapcsolat a családokkal, melyet szeretném kialakítani
és folyamatosan mélyíteni, hiszen közösen sokkal többet tehetünk gyermekeinkért, helyi és
nemzeti közösségünkért.

Mátyási Mariann
Református keresztyén családban és szellemben nevelkedtem nővéremmel együtt.
Édesapám presbiter volt, édesanyám „minden alkalmas”
templomba járó.
Tanulmányaimat a soltvadkerti Kossuth Lajos Általános Iskolában kezdtem el. Az általános
iskola elvégzése után a Debreceni Református
Kollégium Gimnáziumába jártam, ahol gazdag
és változatos éveket töltöttem.
Tanítói, hitoktatói munkám az egyházi iskolák újraindításának idejével indult.
A Károli Gáspár Református Egyetem Főiskolai Karán szereztem meg hitoktatói diplomámat
Nagykőrösön, 1999-ben. Kezdettől fogva biztosan tudtam, és a mai napig is érzem, hogy a
gyermekek tanítása, nevelése a hivatásom.
A diploma megszerzése után Szentesen helyezkedtem el, ahol két iskolában is tanítottam:
az Erzsébet Téri Katolikus Általános Iskolában
hittant, a Damjanich János Általános Iskolában pedig az elsősök napközis nevelője lettem.
Nagy örömmel emlékszem vissza ezekre az

évekre, tekintettel arra, hogy kezdő éveimet kitűnő szakemberek irányítása alatt tölthettem.
1999-ben Kisújszállásra költöztem, ahol a
Református Egyháznál ügyintézőként és gyermekmunkásként dolgoztam, majd 2001 szeptemberétől a Kisújszállási Református Általános
Iskolában napközis munkára kértek fel. Ebben a
munkakörben mindig fontosnak tartottam, hogy
a gyermekek a délutáni foglalkozások alkalmával a házi feladatokat hiánytalanul elkészítsék,
hogy otthonra már ne vigyenek haza leckét, a
délutáni szabadidőjüket pedig általában kézműves tevékenységgel színesítettem. Itt idővel
megbíztak osztályfőnöki teendőkkel, majd néhány év múlva a felsős munkaközösség vezetésével. Elsőtől nyolcadikig hittant tanítottam, illetve az 5-6. osztályban egyházi éneket. Családi
házunk megépülése után Bicskére költöztünk
2012-ben.
Munkám, egyben Istentől kapott hivatásom
is, amit úgy igyekeztem és igyekszem a jövőben
is végezni, hogy a gyermekek Krisztusba vetett
hitben, megbízható tudásban naponta gyarapodjanak, és szeretetteljes légkörben nőjenek fel.
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Van-e keresztyén pedagógia?

Ebédelj a testvéreddel

Szülők iskolája
A Biai Református Általános Iskola négy részes
előadássorozatot szervezett Szülők iskolája címmel a gyülekezeti házban. Miközben az iskolába járó tanulók szülei az előadásokat hallgatták,
a gyerekek Bartha Zsuzsa különleges kézműv
foglalkozásain vehettek részt.
Az előadók között szerepelt Dr. Pálhegyi Ferenc pszichológus, gyógypedagógus, ny. főiskolai tanár is. Alább Van-e keresztyén pedagógia?
című. írásából idézünk, amely a Bián elhangzott
előadása alapját is képezte:
„…az ember egyszerre gép, állat és ember.
De mindennek akkor van csak igazán értelme,
ha egyben Isten képe is. Viselkedésformáló,
ösztönszabályozó és humanista pedagógiára
egyaránt szükség lehet, de minden pedagógiai
tevékenység igazán akkor éri el a célját, ha az istenképűség helyreállításán is dolgozik, azaz, ha
keresztyén pedagógia. /…/
A keresztyén pedagógus számára ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ismerje meg a különféle

pedagógiai gondolkodásmódokat és az azokhoz
kapcsolódó módszereket, de tartsa meg szilárdan keresztyén identitását, ne tévessze szem
elõ a legfontosabb célt: „Mindent vizsgáljatok
meg: a jót tartsátok meg.” (1Tessz 5, 21).
Azt jelenti ez, hogy mindent vegyünk át, ami
jónak látszik? Nem. „Mindent vizsgáljatok meg.”
A viselkedésformálóktól biztosan megtanulhatjuk a következetességet, az ösztönszabályozóktól a gyermek szükségleteire való odafigyelést,
a humanistáktól az értõ figyelmet. De a következetesség nem sokat ér szeretet nélkül, a szükségletek kielégítése célt téveszt határozott erkölcsi iránymutatás nélkül, az értõ figyelmet pedig
feltétlenül ki kell egészíteni a következmények
és szükséges korlátok egyértelmû felállításával.
Remélhetõleg világossá vált, hogy a keresztyén pedagógia mindig ott valósul meg, ahol a
pedagógus Jézus tanítványa lesz. Tanítvány pedig csak az lehet (Luk 14, 26 szerint), aki mindenki másnál jobban szereti Jézus Krisztust.”

Izgalmas találkozás, ismerkedés, egy kis lovaskocsikázás, finom ebéd, tartalmas beszélgetés: ebédelj
a testvéreddel! Megéri! Üzenik: Kolláth, Rakita és Szádvári család

Kórus hírek
Nefelejcs Gyermekkórus
Nagy öröm számunkra, hogy hamarosan megjelenik a Nefelejcs Gyermekkórus első önálló
cédé lemeze. Az elmúlt öt év legszebb dalait
válogattuk egy csokorba, a felvételek 2011-től
2013-ig szinte félévente készültek.
Lemezbemutató koncertre is készülünk: április 28-án 18 órakor a Faluházban vetítéssel
egybekötött tavaszi koncertet adunk. A belépés
ingyenes, de csak jegy ellenében lehetséges.
Nagyon izgatottak a gyerekek, hiszen a családtagjaikon kívül a barátaikat is hozzák a koncertre. Ezt megelőzően április 25-én, pénteken 18
órakor a gyülekezet számára is tartunk egy koncertet a gyülekezeti házban. Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy hordozzák
imádságban ezeket az eseményeket!

Sola Gratia kórus
Újabb utazás előtt áll felnőtt kórusunk. Ezúttal
Kárpátaljára, Biatorbágy testvérvtelepülésére,
Nagydobronyba tervezünk egy négynapos kirándulást, május 1–4-ig. Kirándulunk, ismerkedünk az ottani testvéreinkkel. Szombaton lesz
egy koncertünk, vasárnap pedig a délelőtti istentiszteleten énekelünk. Van még néhány hely
a buszon, ha valaki szeretne velünk tartani, kérjük, jelezze nekünk.
Bizonyára sok szép élménnyel, új baráti kapcsolatokkal gazdagodunk majd.
Szeretettel: Fűtőné Sípos Tünde karnagy
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„Az aratnivaló sok…”
Gyülekezeti gyermekmunka
Gyülekezetünk gyermekei koruknak megfelelő csoportban tölthetik el a vasárnap délelőttöt. A tíz órakor kezdődő templomi istentisztelet elején rendszerint ők is részt vesznek, a felnőttekkel együtt. Így
annak kerete és rendje már idejekorán természetessé válik számukra – hallják az Igét, tanulgatják az
énekeket, s tapasztalják, hogy közösen is imádkozhatunk a Teremtőhöz. Majd az ének alatt a gyermekcsapat átvonul a gyülekezeti házba, ahol életkoruknak megfelelően, saját nyelvükön tanulhatnak
Isten igazságairól három plusz egy csoportban.
(A csoportokat a közösen elkezdett, éneklős-ismerkedős tanévkezdő alkalmon osztjuk be).
Az „OVIS” csoportba óvodáskorú és elsőosztályos gyermekek kerülnek – összlétszámuk negyven
körüli, általában húsz-huszonöt fő rendszeresen jelen van. Énekléssel és kreatív elemekkel színesített
foglalkozásaikat pedagógusokból, szülőkből és segítőkből álló öt-hat fős gyermekmunkás csoport vezeti egymás közt beosztva a kidolgozott haladási terv
szerint. A világ és az ember teremtésétől elindulva
ismerik meg a Biblia számukra kiemelt történeteit,
s hallják az Örömhírt. A foglalkozásokon iskolánk
első osztályosai is részt vesznek.
Az „ALSÓS” csoporthoz mintegy harminc főnyi
összlétszámú, 2-5. osztályos tanuló tarozik, húsz fő
körüli átlagos létszámmal, akikhez meghatározott
rend szerint a református iskola tanulói is csatlakoznak. Foglalkozásaikat pedagógusokból és szülőkből
álló tanítói „négyes-fogat” tartja négy évre kidolgozott haladási terv szerint, amelynek középpontjában
Jézus Krisztus és a Szentírás alapvető történeteinek
megismerése áll. Fél évig az Ószövetség történeteit tanulgatják (mostanában épp a Bírák könyvét),
a másik félévben pedig az Újszövetségét – egyúttal
egyházi ünnepeinkhez is igazodva. A gyermekek
szabadidejét kézműves foglalkozások gazdagítják a
kéthavonta megrendezett Szülők iskolája elnevezésű programmal párhuzamosan. A legközelebbi alkalom április 26-án, szombaton 16 órakor kezdődik.
A csoport májusban kirándulást is tervez a közelben.
A „FELSŐS” csoportot a 6-8. osztályos, azaz a
konfirmáció előtti korosztály harminc főt közelítő
csapata alkotja, akikből vasárnaponként átlag tizenöt-húsz látogatóval számolhatunk – nagyobbik
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részük az idén fiúkból áll. Velük a tizenéves korosztályra „szakosodott” négy fős tanítógárda foglalkozik az előzőektől eltérő módszerekkel. A nyiladozó értelmű, egyre inkább kifelé tekintő, gyakran
kritikus kamaszok figyelmét már meghatározott
témakörök és saját élettapasztalataik megbeszélésével, a Szentírás igei vezetése mellett igyekszünk
Teremtő Istenünk tiszteletére, Megváltó Krisztusunk
szeretetére irányítani. Négyéves tematikánk kidolgozásában nagy segítség a Vasárnapi Iskolai Szövetség feladatlapokkal is ellátott tankönyv sorozata. Figyelemfelkeltéshez, szemléltetéshez, megértéshez
eredményesen használunk hang- és képmegjelenítő
eszközöket is, de a legalkalmasabb mindig az, amit
a tanító saját életéből mondhat el, mutathat meg.
Legutóbb a Mennyek Országába vezető – olykor
küzdelmes – „Isten útjáról” tanultunk, most pedig
már a „Krisztus katonája” ehhez szükséges lelki
fegyverzetét tanulmányozzuk. A gyermekek nagyobb része a Kisifi foglalkozásain is részt vesz.
A negyedik – játszószobává alakított – helyiségben a legkisebbek barátkoznak a vasárnapi környezettel. Rájuk régi, hűséges gyermekvigyázóink
ügyelnek, hogy átélhessék: szüleikkel templomba
jönni, majd Isten közelében lenni igazán jó dolog!
A csoportok munkáját az év során időről-időre
gyermekmunkás megbeszélésen hangoljuk össze.
Lehetőség szerint részt veszünk a VISZ országos
konferenciáin, tanítói műhelyein, képzéssorozatain
(GYET, TET). Sikerült már ilyet helyben is megrendeznünk, és távlati terveinkben is szerepel. A gyermekek lelkesen veszik ki részüket az egyes ünnepi
istentiszteletek (pl. Anyáknapja), vagy a „Gyermekkarácsony” komoly felkészülést igénylő színpadi
előadásaiban is.
A tanévközi munkát nyár eleji Bejárós táborunk
egészíti ki, amelyen csoportokba rendezve száz főt
meghaladó, egyre növekvő létszámban vesznek
részt gyermekeink. Hétfőtől péntekig tartó, egész
napos együttléteink során egy-egy izgalmas központi téma köré rendezett tanítói, énekes, játék,
vetélkedő, kézműves és sport foglalkozás keretén
belül tanulgatjuk tovább az Isten szerinti élet alapjait. Tavalyi „Lovagi táborunkat” követően, idén az
okos építkezés tudományát szeretnénk elsajátí-

tani. A június 30-val kezdődő gyermekhetünk a
vasárnapi és REFI-s tanítók és segítők, ifjú és felnőtt
gyülekezeti tagok hatalmas összefogásával valósulhat meg: még mindig nagy örömmel fogadjuk a
szolgálatra jelentkezőket.
Összegezve, Isten iránti hálával láthatjuk, hogy
a ránk bízott gyermeksereg létszáma – a harmadik
évfolyama indítására készülő Biai Református Általános Iskola jóvoltából is – évről évre nő. Nem elhagyható hát e kis beszámoló keretén belül külön is
megköszönni a napi munka és egyéb elfoglaltságok
mellett hétről-hétre hűségesen készülő, a gyermekek sorsát folyamatosan szem előtt tartó, nagyszerű

gyermekmunkás közösségünk e munkába
fektetett hitét, erejét, szolgálatát!
És hadd bátorítsak minden alkalmas
karizmát magáénak tudó gyülekezeti tagot, hogy
lelkesen beszálljon e nagyreményű szolgálatba,
mert „az aratnivaló sok, de a munkás kevés” (Mt
9, 37)
És kérem a gyülekezet minden tagját, hogy hordozza imádságban a gyermekek között végzett
szolgálatot.
„Kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön
munkásokat az aratásába.” (Mt 9, 38)
Nagy Péter

7 órai tea nőknek
Ízelítő
Minden hónap első keddjén jövünk össze, ki nehéz munkanap után, ki a családi sürgés-forgásban
elfáradva. Mindannyian terheket hordozunk, feltöltődésre, szeretetre vágyunk. Ezt meg is kapjuk
Jézustól, aki ott van közöttünk. „Asszonyok Jézus
körül” című sorozatunkban alkalomról alkalomra
átélhetjük, milyen szeretettel fordult az asszonyok
felé, hogyan emelte fel őket minden nyomorúságukból, bűnükből és hogyan tette szabaddá az életüket. Jézus közelében mi is ilyen asszonyközösséggé formálódhatunk! Szeretettel várjuk a gyülekezet
nő tagjait, mindazokat, akik szeretnének részesei
lenni, ennek a közösségnek!
Magai Nóra

Miért szeretek a 7 órai teára járni?
Talán azért is, mert finom, meleg teával vár bennünket a két Hegedűs-lány, akik gyakorlott nagymamaként a női óra kedves háziasszonyai. De legfőképpen az a különleges értéke ennek az alkalomnak,
hogy itt mindenki őszintén beszélhet. Meggyőződésem, hogy senki nem adja tovább, még soha nem
hallottam, hogy az ott elhangzottakkal valaki is viszszaélt volna. Jó hangulatú, vidám légkörben a Biblia
mérlegére téve szemléljük a hétköznapi életünket.
Minden ember sorsa más, mindegyik érdekes, és
sokat tanulhatunk a mások életéből. Nóra komoly
felkészültséggel, ugyanakkor igen nagy alázattal
vezeti a beszélgetést. Nincsenek kötelező dolgok,
amiért szorongani kellene, mindenki saját döntése
szerint, ha akar megszólal, ha nem akar, csak meghallgatja a másikat, nem kötelező a hangos imádko-

zás sem. Nincsenek korosztályos problémák, fiatalok és idősek együtt tudunk gondolkodni, mindenki
tanulhat a másiktól, és mindannyian rászorulunk
Isten segítségére. A gyereknevelés, a családi problémák az Ige fényében közösen megbeszélve egészen
más megvilágításba kerülnek.
Nagyon jól esett, hogy amikor betegek voltunk
a testvéremmel, Ágival, felhívott Nóra, és mondta,
hogy imádkoztak értünk. A legnagyobb dolog ebben a zűrzavaros világban, ha tudjuk, hogy imádkozó közösség áll mögöttünk.
Hártóné Ébner Jutka

Milyen a jó közösség?
Sokat lehet róla beszélgetni, de megtudni milyen,
úgy lehet, ha ott vagy a csoportban. Kíváncsian várod, hogy megismerd a többieket, és beszélhess a
magad dolgairól. Az Ige mellett ismerkedünk, bátorítjuk, építjük egymást. Nem vagyunk egyformák.
Van, aki könnyen szólal meg mások előtt is, van
aki zárkózottabb. Pont amilyennek Isten teremtett
minket. Lehet hallgatni másokat, és lehet kérdezni.
Van, hogy sírunk, van, hogy nevetünk együtt életünk eseményei, érzelmei kapcsán. Nem vagyunk
különbek, mint a mások. Ebben gyönyörködnünk
kellene újra és újra! Adja Isten, hogy leomoljanak
az esetleges előítéletek falai, és merjük szeretni egymást, ahogyan Jézus hagyta meg nekünk!
Köszönjük Magai Nórinak, hogy ebben az évben ő pásztorolja a közösséget! Szeretem a hónap
első keddjének estéjét.
Bartha Zsuzsi
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Álarcaink

Piliscsabai csendes hétvége

IFI-Farsang

(2014. március 14–16.)

2014. február 22-én volt az ifi történetének első
farsangja. Mint minden farsangi mulatságon a
középpontban itt is a jelmezek álltak. Farsangi
együttlétünknek a témája a filmek világa volt,
ezért mindenki valamely filmbéli karakternek
öltözött be. Volt olyan, aki Jack Sparrownak öltözött be, de akadt olyan is, aki Jokernek vagy
éppen Batmannek. Mint minden ifin, a játék
most sem maradhatott el, csak most nem a
megszokott játékok közül játszottuk valamelyiket, hanem a szervezők egy farsangi quizzel készültek, és nekünk azt kellett kitölteni. Nagyon
érdekes volt, és sok új dolgot tudtam meg a farsangról. Úgy gondolom, a farsang nem farsang
tombola nélkül, ezért a tombola szerves része
volt mulatságunknak. A nyertesek sok értékes
ajándékkal gazdagodhattak. Isten a farsangunkat nagyon megáldotta, ugyanis több mint 60
fiatal jött el e pompás eseményre. Nekem nagyon tetszett ez az újdonság, és remélem jövőre
is részt vehetek az ifiis farsangon.
(Mohácsy Öcsi)

A piliscsabai kirándulásban az volt a jó, hogy
egész idő alatt sütött a nap, és csak akkor esett
az eső, amikor elmentünk kirándulni. De ez nem
tartott vissza minket, mert a Gomba-sziklát a
vihar ellenére is hamarabb megtaláltuk, mint a
szálláshelyünket érkezéskor. A piliscsabai Lelkiszolgálat Házában töltött időnk nagy részét beszélgetésekkel, kiscsoportos alkalmakkal töltöttük. A fennmaradó időben olyan feladatokkal

szórakoztattuk egymást, hogy hogyan lehet elmutogatni embertársainknak például a lóherelevél, a tömjénfüst vagy a sebkenőcs fogalmakat.
(Néder Janka)
Nekem nagyon tetszett az egész, jó volt pár
napra elvonulni és olyan kérdéseket mélyen
átbeszélni, amelyek mostanában engem is és
másokat is nagyon foglalkoztatnak (Ki vagyok

én? Miért vagyok itt? Milyennek látnak mások?
Milyennek lát Isten?) Mind az alkalmak, mind
a csoportos beszélgetések nagyon tetszettek, és
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az esti spontán dicsőítések is lelkileg nagyon frissítőek voltak. A kirándulás alatt nem sütött hét
ágra a nap, de a jó társasággal ez is szórakoztató
volt, nem is beszélve a szép kilátásról. Ezalatt a
hétvége alatt még jobban megismerhettük egymást. Az úrvacsora pedig – ami sokunkat ott
ért meglepetésként – szerintem valamennyiünk
számára igazi megerősítésképp szolgált.
(Nagy Orsi)

Ifis nyári táborok
Ha nyár, akkor NYÁRI TÁBOR! Kedves fiatalok!
Már sokan ismeritek a helyszínt, az Ajka melletti
gyönyörű erdőben található Hubertus erdei iskolát.
Mindenkit érintő izgalmas témákról fogunk
beszélgetni, az ige tükrében, persze az éneklés, kirándulás, tábortűz, játék sem maradhat
el. Ami még várható: kalandpark (tutajozás, íjászat, trambulin, lovaglás), filmklub, jó idő esetén
strand!
IDŐPONTOK:
KISIFI TÁBOR: 2014. július 17–20.
NAGYIFI TÁBOR: 2014. augusztus 5–10.
Kisifis részvételi díj (támogatott) 9 eFt
Nagyifis részvételi díj (támogatott) 13,5 eFt
A jelentkezési határidő: április 27!!! (kisifis jelentkezési előleg 3 eFt, nagyifis jelentkezési előleg: 4,5 eFt) Jelentkezni az ifivezetőknél, az előleg befizetésével lehetséges.

13

Könyvről könyvre

Könyvről könyvre

Kiadványajánló
gyülekezetünk iratterjesztéséből
Kálvin Kiadó
Bibliai nyomkereső

Jó nyomozó vagy?
Sasszemed van?
Ez a könyv a Biblia világát
ábrázoló részletgazdag képek egész kincsestárát rejti
magában. Órákig játszhatsz azzal, hogy régi idők
tárgyait és embereit keresgéled, de találhatsz a képeken érdekes állatokat,
madarakat, sőt békákat is. Amíg a feladványokat
böngészed, észre sem veszed, és szép lassan
megismerkedsz a legismertebb bibliai történetek lenyűgöző hátterével. A könyvet ajánljuk
hittanoktatáshoz, gyerekek között végzett gyülekezeti munkához és a Biblia világával való otthoni, közös vagy egyéni ismerkedéshez is.
Kálvin Kiadó
Fekete Ágnes: 40 nap
Böjti áhítatos könyv (Bár a
nagyböjtnek már vége, az
áhítatokat az év minden napján haszonnal vehetjük kezünkbe, segítséget nyújtanak
belepillantani a böjtölés lényegébe.)
Sokan beszélnek manapság
a böjtölés erejéről. Ezek között van olyan beszéd, amely
egyfajta lelki wellnessként
érzékelteti azt, amikor egy
időszakban imádsággal és testünk megzabolázásával töltjük az időt. Van, aki összekeveri a
fogyókúrával. Milyen lenne, ha végre igazán képesek lennénk elcsendesedni? Milyen lenne, ha
a testünk az utolsó molekuláig képes lenne odafigyelni arra, aki ezt a testi életet adta?
Most elindulunk együtt a keresztyén böjt útján,
amelyet nagyon nehéz pontosan meghatározni:
elmélyülést, imádságot, fegyelmet jelent. Egyfajta csigavonalban igyekszünk egyre mélyeb-
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ben megérteni Isten kegyelmét, amely húsvétkor elért bennünket!
Fekete Ágnes református lelkész, a Református
félóra című rádióműsor szerkesztője.
Harmat Kiadó
Az utolsó bűnevő – Francine Rivers
Cadi Forbes, az élénk képzeletű tízéves kislány súlyos
lelki traumát él át kishúga
halála miatt. Saját magát
okolja a tragédiáért, és fejébe veszi, hogy csakis úgy
szabadulhat meg bűnétől,
ha a tiltások ellenére felkeresi a hegyek közé száműzött remetét, a bűnevőt, és
megkéri rá, hogy szabadítsa
meg a vétkétől. A bűnevő nem kitalált személy,
a valóságban is létezett a tizenkilencedik századi Angliában, Skóciában és Walesben olyan
személy, akit a kisebb közösségek azért fizettek, hogy magára vállalja az elhunytak bűneit.
A különös szokást a kivándorlók magukkal vitték Amerikába, és főként az Appalache-hegységben gyakorolták.
Francine Rivers regénye egy ilyen emigráns walesi közösségben játszódik, a Nagy Füstös-hegység vadregényes környezetében. CadiForbes
megrázó és felemelően szép története arról
tanúskodik, hogyan jut el egy kislány – és vele
együtt egy egész közösség – a babonás hiedelmek világából a valódi megbocsátásig: az igaz
Istenhitig.
Harmat Kiadó
Küzdeni a kapcsolatokért – Pálhegyi Ferenccel beszélget Sz. Kiss Mária
Pálhegyi Ferenc gyógypedagógust, pszichológust, főiskolai tanárt, a Bibliai Házassággondozó
Szolgálat alapítóját nyolc évtizedes életútjáról
kérdezi Sz. Kiss Mária. Beszélgetésükben „Feri
bácsi” őszintén beszél küldetéséről, hitéről,
egyháztagságáról és családi életéről, sikereiről

és kudarcairól, nem titkolva személyes fejlődését és
konfliktusait sem. Történeteiben munkatársként és
barátként megjelennek közismert gyógypedagógusok,
pszichológusok, lelkészek,
többek között Bárczi Gusztáv, Illyés Gyuláné Kozmutza Flóra, Ranschburg Jenő,
Joó Sándor és Cseri Kálmán. Egy változatos,
gazdag és sokakat gazdagító élet összefoglalása
ez a kötet.
Megjelent a 2014-es revideált újfordítású Biblia
(RÚF)! Többféle kötésben, méretben kapható
a Kálvin Kiadónál, ára
1500 és 10 300 forint
között mozog (karton
kötéstől aranymetszéses bőrkötésig).

Kedves Testvérek!
A Biai Református Egyházközségnek jelenleg két bankszámlaszáma van, de a költségek csökkentése érdekében, 2014. április 30-án, a Takarékszövetkezetnél vezetett számlánkat meg
kívánjuk szüntet. 2014. május 1-től, csak a K&H biatorbágyi ﬁókjánál vezetett, 1040320850526575-89871008 számú számla fog élni. Kérem a testvéreket, aki átutalással fizeti a
fenntartói járulékot, vagy adományát ilyen módon juttatja el hozzánk, azok vegyék ezt figyelembe, és a fenti számú számlára teljesítsék az átutalásaikat. Fontos, hogy aki állandó
megbízással teljesíti felénk az átutalásait, és a Takarékszövetkezetnél vezetett számlánk volt
leadva a számlavezető bankjánál, az feltétlenül módosítsa ezt a megbízást.
Megértésüket köszönjük!
Mohácsy István
gondnok
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Jézus mondja:
Jöjjetek énhozzám mindnyájan,
akik megfáradtatok és terheket hordoztok,
és én megnyugvást adok nektek.

Alkalmaink

FELTÁMADOTT!
Húsvéti reggel
tavaszi kedvvel
zeng a berekben:
Feltámadott!
Egei kéklik,
szelei végig –
zúgják az erdőn:
Feltámadott!
Dongói dongják,
méhei zsongják,
kórusban mondják:
Feltámadott!
lepkéi írják,
bimbói nyílják,
fűből virítják:
Feltámadott!
égi madárkák
dalolva szántják
az új barázdát:
Feltámadott!
Tavasz van íme,
hatalmas ige
zuhog a szívre;
Feltámadott!
Füle Lajos
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

vasárnap
10:00

11:00
16:00
Kedd
16:00
18:00
18:30
19:00
Szerda
9:00
18:00
Csütörtök
9:00
17:00

Istentisztelet (havonta 3. vasárnap
úrvacsora)
gyermek-istentisztelet,
gyermekmegõrzés
Kávézó-teázó (hónap 4. vasárnap)
Házaskör (hónap 2. vasárnap)
Konfirmációi előkészítő
(haladó csoport)
Imaóra (hónap 2. és 4. kedd)
Hónap 3. keddjén a
b.r.F.K. (biai református
Férfikör) alkalma
Hétórai tea a hónap
elsô keddjén
Idősek délelőttje (hónap 1. szerda)
Kereszt kérdések
Mamakör a hónap
harmadik csütörtökén
Konfirmációi előkészítő
(kezdő csoport)
bibliaóra

19:00
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)
Április 26. 16:00 Szülők iskolája: A család
Isten tervében, előadó: Marco de leeuw
van Weeveenen missziói munkatárs, fizikus

