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Megújul református templomunk 
bútorzata

A Magyarországi Református Egyház Dunamel-
léki Egyházkerülete 2018. januári határozata 
alapján több mint 60 egyházközséget részesít 
különböző összegű, vissza nem térítendő tá-
mogatásban templomfelújítás jogcímen. A Biai 
Református Egyházközség bruttó 35 millió fo-
rint támogatási keretösszeget kapott, melyből a 
templombelső újulhat meg a jövő évben. Akik 
eljárunk istentiszteletekre, tudjuk, mekkora en-
nek a jelentősége és időszerűsége. Az egyházke-
rület a projekt koordinációjával az Asset Ingat-
lan Management Kft-t bízta meg: a projektiroda 
támogatást nyújt a tervező és kivitelező cégek 
tenderezési és szerződéskötési eljárásában, az 
elszámolási folyamatokban és projektmenedzs-
ment feladatokban.

A Presbitériumon belül a napi operatív mű-
szaki és projektmenedzsment-feladatok ellátá-
sára egy munkacsoport jött létre. Bár a felújítási 
munkálatok még nem kezdődtek el, a háttér-
ben már javában folynak az előkészületek: a 
tervezői szerződés már megköttetett, a terv-
dokumentáció, műszaki leírás és költségvetések 
alapján folyamatban van a kivitelezői ajánlatok 
bekérése is. Cél, hogy még ebben az évben a ki-
vitelező fővállalkozóval is szerződést köthessen 
az egyházközség.

Terveink szerint a munkálatok 2019 nyarán 
kezdődnek, melynek keretében megújulnak re-
formátus templomunkban: a földszinti padozat 
hidegburkolása, a földszinti főhajó bútorzata, a 
padok és a dobogók, a padfűtés és termosztát 
vezérlése, az orgonás karzat bútorzata, hajó-
padlói.

Még nem bizonyos, hogy az elnyert keretösz-
szeg további munkálatokat is lehetővé tesz. Így 
egyelőre csak opcionálisan jöhet szóba a föld-
szinti bejárati és főhajó nyílászárók felújítása, 
valamint a tornyos karzat bútorozása. 

Új református óvodánk lesz

A korábbi években az egyházközség már ké-
szíttetett egy óvodaépítésre vonatkozó kiviteli 
tervet. Ettől függetlenül utóbb a Dunamelléki 
Egyházkerület a Magyar Állammal és a Magyar-
országi Református Egyház Zsinatával közösen 
elindított egy regionális óvodaépítési projektet 
is. Friss hír, hogy ennek keretében a Biai Refor-
mátus Egyházközség is elnyerte egy ilyen intéz-
ménynek megvalósítási jogát. Konkrétan egy 
négycsoportos református óvoda támogatott 
építését hagyta jóvá az Egyházkerület Bián. Az 
építési beruházást mi is a Zsinat e célból létre-
hozott óvodaépítési projektiroda koordináció-
jáaban végezhetjük el legkésőbb 2021-es kivite-
lezéssel. Reménybeli óvodánk a Biai Református 
Általános Iskola alá lesz rendelve.

Kérjük a gyülekezetet, imádságban hordozza 
a templombelső felújításának ügyét is.

Nagy Zsolt
presbiter

Régi reményeink válhatnak valóra
Isten láthatóan nem mondott le gyülekezetünkről, sőt. Olyan lehetőségek 
nyíltak most meg előttünk, melyek nagyban segíthetik küldetésünket, kö-
zösségi életünket. Ezúttal két nagy beruházásunkhoz kapcsolódó örömteli 
hírről szeretném tájékoztatni a Testvéreket.

Virág Balázs új szolgálati 
helyen. Négy és fél év után, 
idén augusztusban távozott 
gyülekezetünk beosztott lel-
késze, ugyanis meghívták a 
Kispest-Wekerletelepi Reformá-
tus Gyülekezet élére. Örülünk 
vele együtt, hiszen gyönyörű 
kihívás érte, egy fővárosi gyüle-
kezet első számú vezetője lett. 
Istené a dicsőség, hogy Balázs 
éppen a mi gyülekezetünkben 
érett be az új feladat ellátására, 
válhatott remek igehirdetővé. 
Ráadásul házastársát is egy-
házközségünk holdudvarában 
találta meg (ősszel megszületett 
kisfiuk is!). Balázs 2014 elején, 
küzdelmes időszakban érkezett közénk; a biai lelkipásztorral közös lelki látás értelmében, harmoni-
kusan működtek együtt. Egyik fő szolgálati területe a gyülekezeti ifjúság hitéletének irányítása volt, 
ifialkalmakon túl számos tábor, csendesnap, lelki hétvége fűződik nevéhez. Az újraalapított házas-
kör vezetésében is jeleskedett, a gyerekhittan-oktatásból is kivette a részét. Képeink a beiktatáson 
készültek a wekerletelepi templomban. Az egyik képen Virág Balázs, a másikon az ő laudációját 
mondó egykori főnöke, Molnár Sándor biai lelkipásztor.

Felkavaró őszi evangélizáció. A hívő élet 
ajándékai címmel, nagy érdeklődés mellett 
szenvedélyes evengélizáció-sorozatot tar-
tott templomunkban Végh Tamás nyugal-
mazott lelkész szeptember 30. és október 
3. között.
 
Nyilas Misi Pakk akció. Idén már 101 ka-
rácsonyi csomagot továbbított gyülekeze-
tünk a Magyar Református Szeretetszolgálat 
felé nehéz sorsú gyermekek részére – tud-
tuk meg Faragó-Molnár Judit testvérünktől. 
A szervező elmondta: „Nagy öröm, hogy 
minden évben emelkedik a beérkező cipős-
dobozok száma, s így egyre több gyermek-
nek tehetjük szebbé a karácsonyát.”
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• 3 új tanteremmel bővültünk, vagyis immár 9 
van;

• 4 újonnan létesített szakkör van az iskolában 
– angol alsó és felső, frizbi, robotika;

• 4,5 millió forint adományt kaptunk idén (ud-
var, tanulói tabletek, tehetséggondozás);

• 8 új pedagógus foglalkozik a gyerekekkel (4 
teljes állású, 4 óraadó) – így összesen 19-en 
vagyunk már a tantestületben;

• 172 gyermeket vonzottunk már hozzánk;

• sok (107) millió Ft az intézmény költ-
ségvetése;

• VÉGTELEN lehetőség van nálunk Krisztus 
megismerésére…

Ezennel szeretnék minden kedves gyülekezeti 
tagnak áldott ünnepeket kívánni az intézmé-
nyünk dolgozói nevében is!

Horgos Vilmos
iskolaigazgató

Az ember, amikor vezetői pozíciót vállal az 
oktatásban, gyakran terveket sző, pályázatot, 
programot ír, és arra vágyik, hogy azt sikerre vi-
gye. Teszi ezt akkor is, ha keresztyén, és akkor 
is, ha nem. A különbség abban van, hogy az Is-
ten mire adja az áldását. Mennyire tudjuk el-
találni az akaratát és mennyire jó ütemérzékkel 
hajtjuk végre az általa előkészített feladatokat. 
Itt, Biatorbágyon ezen múlik a református okta-
tás jelene és jövője.

Egy évvel ezelőtt átvettem egy olyan iskolát, 
ahol az embereken kívül semmi nem volt a he-
lyén. Az igazgatói irodában fénymásolt a tan-
testület, nem lehetett sehol sem privát módon 
beszélgetni, 12 négyzetméteren nyomorogtak a 
tanárok és valakinek be kellett vállalni a 60-as 
termet az osztályának… A lelkesedés, remény-
kedés, vágyakozás hármasa jellemezte a taná-
rokat és a technikai dolgozókat, és várták, hogy 
miként lehet a helyzetből szabadulni. 

Hol lesznek a termeink, mennyi rezsit kell 
fizetni, mikor jutunk be az ebédlőbe és a tor-
naterembe – az effajta kérdések folyamatosan 
Damoklész kardjaként lebegtek a fejünk felett. 
Azt gondoltam, ha idén februárban már meg-
egyezünk mindenről az érintett felekkel, akkor 
nem lesz többet ilyen bizonytalanság körülöt-
tünk. Az Úr azonban mást akart látni rajtunk és 

körülöttünk, ő ismét megpróbálta a hitünket:
2018. augusztus 27-én mintha megismét-

lődött volna a tavalyi évkezdés: nem érkezett 
meg a saját konténerünk, ismét egy napot kap-
tunk a „tornateremben”, nem tudtuk megfelelő 
időben használni az ebédlőt, újabb rezsimeg-
állapodás nyomán évi 2,5 millióval ismét többet 
fizetünk…

El is keseredhettünk volna, de a nehézségek-
ből az Isten küldte a szabadítását is. Az új kon-
téner mellé folyosót is kaptunk, így látványosan 
nagyobb lett a tér. A tanárok nagyobb szobába 
költözhettek, és a gazdasági iroda is létrejött. 
Minden teremben internet, projektor, elegendő 
bútor van, illetve saját kis udvarrész, két bontott 
órára alkalmas terem lett az iskolában.

Beálltak az új tanárok, minden órát szakos pe-
dagógusok látnak el, felfrissült a tantestület, új 
kollegiális és emberi barátságok születtek – és 
még lehetne sorolni az áldásokat.

Hogy mi a jövő? Az óvodánk mellett az is-
kolát is megkapjuk ráadásul ajándékba? Bár a 
támogatási kérelmünk be van adva az egyházi 
kapcsolatkért felelős államtitkárságra, döntés-
ről még nem tudok beszámolni. De azt igenis 
hiszem, hogy ha felkészültünk rá – nemcsak a 
tantestület, hanem a fenntartó vezetői is – akkor 
lesz épületünk a még komolyabb szakmai mun-

ka kialakítására. Persze az csak 
egy épület lesz, amiben önmagától 
nem lesz Élet, és nem lesz jó okta-
tás. Ahogy egy interaktív tábla sem 
tud magától jó órát prezentálni, az 
iskola sem lesz jó, odaszánt éle-
tű és magas színvonalon dolgozni 
akaró pedagógusok nélkül.

A feladatom igazgatóként első-
sorban az lesz, hogy megtartsuk és 
idevonzzuk a kiváló pedagóguso-
kat, ők pedig az Istennek megfe-
lelő módon oktassanak és nevelje-
nek az intézményben.

Végül számokkal szeretném zár-
ni ezt a kis írást az iskolával és az 
idei, immár hetedik tanévünkkel 
kapcsolatban:

Helyzetkép a hetedik tanév felezőjéhez közeledve

Dirimonológ
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Ha gyülekezetünkben említést teszünk Kisoro-
sziról, elsősorban az ifitáborokra és ifihétvégékre 
gondolunk. Miután megtudtuk, hogy az épület 
adottságai egy énekkar számára is megfelelnek, 
kórusunk néhánytagja tavasszal felvetette: mi is 
megpróbálkozhatnánk egy hétvégét eltölteni ott. 
El is kezdtük a szervezést – szeptember közepé-
re (21–23.) kitűzve az együttlét időpontját. Dol-
gozó-családos tagjaink körében nehezebb volt 
az egyeztetés, mint általában a fiatalok között, 
így végül egy kisebb létszám mellett valósulha-
tott meg ez az ígéretes program. Sokat énekel-
tünk, jókat beszélgettünk, és imaközösséget is 
tarthattunk. Szeptember leghűvösebb hétvé-
géjét kifogva is tettünk azért egy kiadós sétát a 

Duna-parton, a sziget csúcsáig. Egészen közelről 
nézhettünk fel a Visegrádi várra, majd a várból 
vissza a szigetre, amikor vasárnap délután haza-
felé tartottunk. Mindkét nap a Tahiban működő 
református üdülőben ebédeltünk, ahol nagyon 
kedvesen fogadtak bennünket. 

Örömmel illeszkedtünk be e kis időre a Duna-
haraszti Református Gyülekezet népes vendég-
seregének tábori életébe, egy ebéd utáni rövid 
énekes bemutatkozással. Közülünk egyébként 
néhányan már ismerik ezt az üdülőt, de azoknak 
is megtetszett, akik először látták. Szerintünk a 
szép helyszín és a körülmények alkalmasak vol-
nának a mi gyülekezetünk nyári tábora számára 
is. Némileg mozgalmassá tette ottlétünket, hogy 

kórustagjaink különböző időpontban érkeztek 
és távoztak. Szombaton voltunk a legtöbben, 
tizenhárman. Vasárnap délelőtt az istentiszte-
leten szolgáltunk egy húszperces énekcsokorral. 
Ezen mindössze kilencen vettünk részt. Azon-
ban örömmel énekeltünk, és hála az Úrnak, a 
kórusművek is szépen megszólaltak. Eredetileg 
a Vác Alsóvárosi Református Missziói Egyház-
községhez is terveztünk egy látogatást, amely 
egyéb okokból nem valósulhatott meg. Számít-
va további vendégszeretetükre, tavasszal szeret-
nénk ezt bepótolni. Kórushétvégénk egyik célja 
a közös időtöltés volt. A másik: olyan rövid, bár-
mikor elővehető művek begyakorlása, amelyek 
az énekkar repertoárját gazdagítják. A meg-

szerzett tudást rövidesen kamatoz-
tathattuk is a Torbágyi Református 
Egyházközségben, ahol november 
4. délutánján egy zenés áhítat kere-
tében adtunk hálát a Reformációért. 
Nagy öröm volt énekkel szolgálni, 
örömet szerezni mindazoknak, akik 
eljöttek!

A gyülekezeti újság lapzártájakor a 
gyülekezet adventi és karácsonyi al-
kalmain készülünk szolgálni, miután 
december 9-én a városi ünnep Fő 
téri színpadán tehettünk bizonysá-
got Istentől kapott örömünkről. Köz-
vetlenül előtte pedig a Gizella ott-
honban énekeltünk az időseknek, 
akik azt igen hálás szívvel fogadták – 
az ismerős dallamokat velünk együtt 

dúdolgatva. Az idén egy új felkérést is kaptunk 
a várostól. A Biatorbágyi Családsegítő Szolgálat 
által szervezett Idősek Karácsonyán énekelünk, 
december 18-án. Várhatóan itt sem leszünk 
többen, mint a kisoroszi templomban, de Isten 
áldásában bízva szép ajándékot adhatunk az 
otthonaikból odaszállított időseknek.

Kórusunk nevében áldott Karácsonyt és sze-
retetben gazdag Új Esztendőt kívánok az Egész 
Gyülekezetnek! Továbbá szeretettel hívogatom 
az újév elejétől is kórusunkba az énekelni tudó-
kat, fiatalokat és kevésbe fiatalokat egyaránt.

Nagyné Győrfy Ildikó
kántor, karvezető

Kórushétvége Kisorosziban
Mizsák Bálint vagyok, 16 éves, 10. osztályos ta-
nuló a zsámbéki gimnáziumban. 2002-ben szü-
lettem, Isten kegyelméből hívő családba, így 
gyerekkoromtól fogva hallottam Istenről és Jé-
zusról. Rendszeresen jártunk templomba, gye-
rek-istentiszteletekre, jól ismertem a bibliai tör-
téneteket, és meg sem fordult a fejemben, hogy 
vajon Isten van-e egyáltalán, teljesen természe-
tes volt, hogy Isten létezik. Igaz, a „hitem” leg-
inkább abban nyilvánult meg, hogy azért imád-
koztam, hogy az a mese kezdődjön a tévében, 
amit szeretnék.

Nyaranként mindig részt vettem jerikós hete-
ken az Iharosban, és egy ilyen héten fogadtam 
el Krisztus megváltó kegyelmét, méghozzá ki-
lenc évesen. Annyi, de annyi 
csodálatos dolgot hallottam ott, 
akkor Jézusról, annyira tele lett 
vele a szívem, hogy megszü-
letett bennem az elhatározás: 
nem akarok tovább nélküle 
élni! Tudom, hogy ezt a dön-
tésemet gyerekfejjel hoztam 
meg, de máig emlékszem arra 
az örömre, ami akkor kiáradt a 
szívembe. Alapvetően azóta is e 
döntésem szerint élek. Megtérő 
igém kimondottan nem volt, 
de megtérésemkor a 23. zsol-
tár jutott eszembe, ami azóta is 
nagyon sokszor bátorított már: 
„Ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem 
félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vesz-
sződ és botod megvigasztal engem.” A körülöt-
tem élőknek talán nem volt olyan szembetűnő 
a fordulat, mert az iskolában mindig jó voltam, 
nem verekedtem, és nem is volt velem semmi 
baj. Igazán a szívemben történt nagy változás. 
Ennek lényegét akkor talán nem is tudtam meg-
fogalmazni, de tapasztalom, hogy Isten engem 
azóta is folyamatosan tanít és formál.

Az iskolában egyébként mindig különcnek 
számítottam, sokféle tekintetben. Talán ebből is 
fakadt, hogy elég csendes, visszahúzódó voltam. 
Még inkább azzá váltam, amikor nyolcadikban 
az osztály teljesen kiközösített. Ez elég nehéz 
időszak volt, de ugyanekkor kerültem az ifibe, 
Biatorbágyra. Itt nagyon hamar befogadtak, és 

így barátokra, testvérekre leltem, és nagyon ha-
mar ki is nyíltam. Nemsokkal ezután átélhettem 
Isten csodálatos szabadítását: a régi osztály he-
lyett megajándékozott egy olyan középiskolai 
osztállyal, ahol végre nagyon jól érzem magam.

S hogy milyen tulajdonképpen hívő fiatalnak 
lenni? Nagyon jó, és kimondhatatlan hálás va-
gyok Istennek, hogy így, fiatalon elhívott, hogy 
így az egész életem alapjai az Úr Jézuson nyug-
szanak. Megajándékozott azzal a tudattal, hogy 
nem kell aggódjak a jövőm miatt, mert Isten ke-
zében van, és tudom, úgy fogja alakítani, ahogy 
nekem a legjobb lesz, döntéshelyzetekben pe-
dig navigál. És az is nagyon jó, hogy nem kell 
úgy éljek, ahogy a többi fiatal; élhetek minőségi 

életet. Mindig is irtóztam a vilá-
gi buliktól, részeges, vagy cigis 
társaságoktól, így nagy ívben 
kerültem és kerülöm ezeket. Ta-
lán ez az, ami a környezetem-
nek leginkább feltűnik amellett, 
hogy nem használok trágár sza-
vakat. Nagyon jó másnak lenni, 
nagyon jó nem az árral úszni.

Jó az Úr közelségében len-
ni, de azt is megtapasztaltam 
azért, hogy ha Péterként le-
vesszük a tekintetünket az Úr-
ról vagy nem akarunk szakítani 
egyik-másik bűnünkkel, azon-
nal elkezdünk süllyedni és ész-

revétlenül nagyon messze kerülünk Isten szerető 
karjaitól! Ha őszinte akarok lenni, pillanatnyilag 
éppen egy kicsit én is távolabb érzem magam 
Istentől, nem vagyok hitbelileg a „topon”, de ez-
által máris azt kezdem belátni, mennyire szük-
ségem van az Úr Jézusra és hogy mennyire csak 
nála lehetek boldog. Egyúttal szeretném is hir-
detni mindenkinek azt a csodát, hogy a Meny-
nyei Atya bármilyen messziről haza-, illetve visz-
szavár bennünket magához. Az út pedig nyitva 
áll hozzá! 

Végül hadd osszam meg egy kedves igémet: 
„Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek ma-
gamnak az igazság, és a törvény, a szeretet és az 
irgalom ajándékával.” (Hóseás 2,21)

Mizsák Bálint

„Nagyon jó nem az árral úszni”
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Örömmel és Isten iránti hálá-
val számolhatok be az elmúlt 
hónapokról, mert azt tapasz-
taljuk, hogy Isten kegyelmé-
ből elindultak fiataljaink az 
Ő irányába, nagyon nyitottak 
és érdeklődők az Úr megis-
merésében. Mind a szombati 
ifialkalmakon, mind az egyéb 
programokon lelki megújulá-
sok és mozdulások történnek, 
aminek szemtanúi lehetünk, 
és amit örömmel osztunk 
meg gyülekezetünk minden 
tagjával. 

Hatalmas dolog látni egy 
fiatal életében, ahogy elindul 
a hit útján: először csak félve, 
vagy ímmel-ámmal jön el az 
első alkalomra, vagy azért, mert valaki hívja és 
kíváncsi, vagy csak esetleg illemből. Aztán egy-
szer csak ott ragad. Hétről-hétre hallgatja Isten 
szavát, bekapcsolódik a gyülekezet olyan egyéb 
alkalmaiba is, mint a konfirmáció-előkészítő és 
a vasárnapi istentisztelet. Az Úr Igéje és Szent-
lelke által hitet munkál az életében, majd dön-
tésre hívja, mégpedig arra, hogy átadja élete fe-
lett Istennek az uralmat és ezentúl Vele élje a 
mindennapjait.

Nyári táborunkat Kisorosziban tartottuk 33 
fiatallal. Délelőtt Mózes életét tanulmányoztuk, 
esténként pedig az Újszövetség kevésbé ismert 
férfialakjait vettük sorra. Szerda délután egy 
bizonyságtételt hallgathattak meg az ifiseink a 
cselekvő Istenről, Aki számtalan élethelyzetben 
megbizonyítja, hogy Ő él és nem közömbös 
Neki semmi, ami az Ő gyermekével történik. 
Ő minden helyzet felett áll és Hozzá bárki biza-
lommal fordulhat.

Az ifivezetés Virág Balázs távozása után 
Molnár Sándor lelkipásztorunk vezetése alatt 
ugyanolyan lelki mederben folyik tovább. Tisz-
teletes úr felhatalmazásából szeptember óta 

Ifisarok Ifisarok

négyen visszük a szolgálatot to-
vább: Solti Emese, Ágh-Bíróné 
Fodor Cecília, Czinger Boglárka 
és jómagam. A fiatalok nyitottak 
az Igére, kérdeznek és szeretnek 
együtt lenni. Általában 15–20 fő-
vel tartjuk a szombati alkalma-
kat.

November egymást követő 
hétvégéin először az 5–7. osz-
tályosokkal voltunk Visegrádon 
csendes hétvégén, majd a na-
gyobbakkal. Ezeken összesen 
több mint 40-en vettek részt 
fiataljaink közül. Noé történetét 
tanulmányoztuk és hasonlítottuk 
össze napjainkkal. Ebben a mai 
felgyorsult világban is ugyan-
az a legnagyobb érték és a leg-
fontosabb kérdés: hol állok én 
az Istennel való kapcsolatban? 
Értem-e az Ő szavát? Megis-
mertem-e már Őt úgy, ahogy a 
Szentírásban önmagát kijelenti? 
Reménységünk van arra nézve, 
hogy egyre több fiatal érti meg: 
a puszta földi léten felül az Úr 
Jézussal való kapcsolat ad igazi 
tartalmat életüknek. 

Szeretnénk megköszönni a 
szülőknek a rengeteg segítsé-
get, amit mind a nyári tábor so-
rán, mind az őszi hétvégék során 
kaptunk. 

Tervezett programjaink: 
– Tavaszi ifihétvége 5–7. osztá-

lyosoknak: 2019. március 1–3.
– Tavaszi ifihétvége 8. osztály-

tól: 2019. március 22–24.
– Ifjúsági csendesnap: 2019. áp-

rilis eleje
– Nyári csendeshét 5–7. osztá-

lyosoknak: 2019. július 15–19.
– Nyári csendeshét 8. osztály-

tól: 2019. július 8–12.
Szeretettel várjuk szombaton 

17 órától a fiatalokat gyülekeze-
tünk ifjúsági alkalmaira!

Szabó Mónika
ifivezető

Az ifjúság hírei az elmúlt fél évből
Mottó: „Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat  

a szívnek és léleknek megoszlásáig, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli  
a gondolatokat és a szívnek indulatait.”

Zsidókhoz írt levél 4,12
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Kipp, kopp! Ki kopog?
Noé hajót ácsol ott.
Nahát, Noé! Mit csinálsz?
Még hogy ilyet kitalálsz!

Isten tervét készítem, 
megmenti az életem!
Gyere te is, ezt tegyed, 
így védd meg az életed.

Nem hallgatnak Noéra,
nagyot kacagnak rajta.
Nemsokára megtudják
Isten komoly válaszát.

Végre kész a nagy bárka,
bár a nép ezt nem várta.
Noé mindent bepakol,
míg a tömeg csak korhol.

Sok állatpárt beterel,
s Isten ajtót reteszel.
Már csak a víz hiányzik…
De lám: kint a nép ázik.

Csipp, csöpp, csepereg,
az esőcsepp nagy sereg!
Villám csattan, vihar dúl,
egész világ felfordul.

A vihar lecsendesül,
Noé bízik legbelül,
türelmesen kivárja,
majd csak kiköt bárkája.

Ring a bárka, özönvíz,
Noé csak Istenben bíz,
százötven nap vesztegel,
de Istennel – nem vesz el!

Reccs-reccs! Mi recseg?
Csapódtak egy hegységhez.
Galambcsőrben olajág,
de jó hely az Ararát!

A víz lassan leapadt,
jöhet a nagy feladat:
Isten mondja, kiszállás,
itt van a végállomás!

Bárkaajtó kitárul,
állatsereg kitódul.
Párosával kijönnek,
s betöltik majd a Földet.

Ugrándoznak a majmok,
tülköl elefánt nagyot,
ott kopog nyolc lópata,
zebrapár, zsiráfmama.

Ordít oroszlán egyet,
madarak felröppennek,
medvék is kicammognak,
kisegerek cincognak.

Kígyók lassan kikúsznak,
nyoma sincs a hiúznak.
Krokodilpár, orrszarvú,
tigris, párduc és tatu…!

Noé megköszön mindent,
imában áldja Istent.
Oltárt épít hálából,
Atyja előtt leborul.

Szivárvány az égbolton:
özönvíz ne pusztítson!
Isten szövetsége ez, 
a népének így jelez.

Gyere, te is énekelj,
Istenhez szívet emelj,
Küldte bárkaként Fiát,
Zengj velünk halleluját!

Gyereksarok Igehirdetés

Kucsera Klári: 

Noé bárkája

E prédikáció érdekességének is tekinthetjük akár, 
hogy igénk, amit „ároni áldás” néven szoktunk 
emlegetni, most nem az istentiszteletünk végén 
hangzik el, hanem az igehirdetés kezdetén. Azért 
örültem annak, hogy mára ez az ige került sorra, 
mert kétszeres lehetőséget kínál nekünk a lelki 
épülésre. Egyrészt azáltal, hogy ennek a gyakran 
elhangzó áldásnak most kicsit jobban a mélyé-
re nézzünk, rácsodálkozzunk annak gazdag tar-
talmára, és elgondolkodjunk az áldásnak, mint 
istentiszteleti elemnek a jelentőségén. Másrészt 
azáltal, hogy közelebb segít bennünket ahhoz, 
hogy Isten áldása valóban kiáradjon az életünk-
re. Istennek ez a parancsa egy csodálatos öröm-
hírt ad tudtunkra: Isten szeretné megáldani az 
ember életét. A mi életünket, a házasságunkat, 
családunkat, munkánkat, javainkat, gyülekeze-
tünket stb…

1) Ennek a jelentőségét akkor tudjuk igazán fel-
fogni és értékelni, ha meggondoljuk, hogy mi van 
ott, ahonnan hiányzik Isten áldása. Hogy milyen 
az élet enélkül az áldás nélkül. Ilyen állapotot és 
helyet nem nehéz találni, mivel a bűneset után 
a föld és rajta az ember élete ilyenné vált. Is-
ten mindent jónak teremtett, és a teremtéskor 
mindent megáldott: a földet, a növényeket, az 
állatokat, és természetesen magát az embert is. 
A bűneset után azonban az áldás helyére átok 
lépett. A föld minden fáradozás ellenére tövist és 
bogáncsot terem. Az ember boldogságát civako-
dás, fájdalom, könny, verejték és halál váltotta fel. 
Ahonnan hiányzik Isten áldása, ott áldatlan álla-
potok vannak. Ugye ismerjük ezt a szólássá lett 
kifejezést, hogy „áldatlan”? Az olyan állapotokra 
szoktuk ezt használni, ahol már-már elviselhetet-
lenné váltak a dolgok. Ahol ellentétek, összevisz-
szaság, zűrzavar uralkodik, nem az van, aminek 
lennie kellene. És bizony tudnak ilyen áldatlanná 
válni házasságok, családok, emberi kapcsolatok, 
munkahelyi viszonyok, és még gyülekezeti szitu-
ációk is. Mert Isten nem küld akárhová áldást. A 
bűnt, a bűnnel szerzett javakat nem áldja meg az 

Isten. De Isten népe is csak akkor várhat áldást, 
ha annak tagjai békességben élnek egymással, 
úgy, ahogy a 133. zsoltárban áll.

Az ember sokszor nem érti annak magyaráza-
tát, hogy minden igyekezete ellenére sem érzi 
magát boldognak, elégedettnek. Az gondolja, 
hogy még több kellene javakból, szórakozásból, 
luxusból stb… Nem ismeri fel, hogy nem a még 
több hiánya okozza ezt, hanem az áldás hiánya. 
Hogy ennek az az oka, hogy nem kapcsolódik 
ezekhez Isten szeretetének ránk áradása. Nincs 
jelen közöttünk, a szívünkben, mert a bűnnel egy 
helyen nem tartózkodik az Isten.

Az áldást nem lehet pótolni semmivel. Az em-
beri tapasztalatok és igék egybehangzóan ezt 
igazolják vissza: „Ha az Úr nem építi a házat, hi-
ába fáradoznak az építők… Hiába keltek korán, 
és feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret 
esztek. Akit az Úr szeret, annak álmában is ad ele-
get.” (Zsolt 127,1-2.) „Az Úr áldása gazdagít meg, 
a gyarapodást nem lehet erőltetni.” (Péld 11,22.)

2) Mit értsünk áldás alatt? Eddig negatív irány-
ból közelítettünk megértéséhez, vagyis azt te-
kintettük át, hogy milyen életet következik Isten 
áldásának hiányából. Most nézzük a pozitív ol-
dalról is! Isten áldása magában foglalja mindazo-
kat a lelki és testi javakat, amiket Isten ad az em-
bernek. „Az áldás Isten őszinte nagylelkűségének 
a cselekedete…” (Kálvin). Ez az ige az Úr áldását 
úgy írja le itt, mint Isten arcának a nép felé for-
dulását, és rajtuk való megvilágosítását. Az „Úr 
arca” kifejezés más igékben magát az Urat jelen-
ti. Gondoljunk az Úr és Mózes között lefolyt pár-
beszédre: „Megnyugtat téged, ha az orcám megy 
veletek?” – kérdezi Isten Mózestől a pusztai ván-
dorlás alkalmával, az aranyborjú imádásával el-
követett nagy bukást követően. Mire Mózes azt 
mondja: „Ha a Te orcád (te magad) nem jön ve-
lünk, akkor ne is vigyél tovább bennünket”. Tud-
juk, hogy aki előttük járt, nem más valaki vagy 
valami volt, hanem maga az Úr. AZ Úr áldása 
mindenek előtt tehát az Ő jelenlétét jelenti.

Az ároni áldás 
ALAPIGE: „Azután így beszélt az ÚR Mózeshez: Mondd meg Áronnak és fiainak: Így áldjátok 
meg Izráel fiait, ezt mondjátok nekik: Áldjon meg téged az ÚR, és őrizzen meg téged! Ragyog-
tassa rád orcáját az ÚR, és könyörüljön rajtad! Fordítsa feléd orcáját az ÚR, és adjon neked bé-
kességet! Így szóljanak nevemben Izráel fiaihoz, és én megáldom őket.” (4Móz 6,22–27.)
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IgehirdetésIgehirdetés

lehetséges, mert az Istentől öröktől fogva el van 
készítve számunkra.

Emlékszünk az evangélizáció első alakalmán 
az Efézusi levélből vett igére, amely Isten min-
dent megelőző kegyelméről szól?„Áldott a mi 
Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott 
minket mennyei világának minden lelki áldásával 
a Krisztusban”. Akiben kiválasztott minket. Hát 
mindenek előtt azért válthatja fel az átkot az ál-
dás, mert Istennek van egy mindentől független, 
tehát nem a mi cselekedeteinktől függő örök ke-
gyelmi döntése, ami arról szól, hogy Ő ki fogja 
árasztani mennyei világának minden áldást a 
Krisztusban.

Miért Őbenne? Azért, mert Isten áldása nem 
nyugodhat meg bűnös emberen. Mert Ő tud 
bennünket megtisztítani bűneinktől, és Ő tud 
méltóvá tenni ennek az áldásnak a fogadására. 
Azért Őbenne, mert Ő békítette meg velünk a 
kereszten Istent. Érdem alapján Isten jó tetszése 
csak egy valakin nyugodhatott meg: az Ő Fián. 
Kétszer is elhangzik ennek kijelentése a menny-
ből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörkö-
döm.” De Isten mindazokban is gyönyörködik, 
akiknek szívében ott látja az Ő szeretett Fiát.

Mivel eredetileg ószövetségi embereknek ada-
tott, ők még nem érthették olyan mélyen ezt az 
igét, mint mi, akik már Krisztus eljövetele után 
élünk. Mi már pontosan tudhatjuk, hogy Isten 
arca Jézus Krisztusban fordul felénk, és Őbenne 
ragyog ránk kegyelmet és békét adón. Mert mi 
már ismerjük a Zsidók 1,3-ból, hogy „Ő (a Fiú) 
Isten dicsőségének a kisugárzása, és lényének a 
képmása… aki miután bűneinktől megtisztított, a 
mennyei felség jobbjára ült.” (Zsid 1,3.)

Az áldásnak Isten felől nézve semmi akadálya 
sincs tehát. Látnunk kell azonban, hogy az isteni 
feltételeken túl emberi feltételek is vannak. Erre 
még magának ennek az igének a Szentírásban el-
foglalt helye is utal. Az áldással való megbízásra 
a nép táborozási rendjének megszervezése után 
kerül sor. Az Úr iránt engedelmes, az akaratának 
rendjében élő és Istennek odaszentelt életű nép 
kapja Isten áldását. Oda várható az áldás, ahol 
mindenki az Istentől kijelölt helyén van.

Jákób élete nagyon szemléletes pél-
da arra, hogy hogyan nem, és arra is, 
hogy hogyan nyerhető el Isten áldása. Jákób, 
testvérével ellentétben tisztában volt az áldás je-
lentőségével. A csalástól sem riadt vissza annak 
érdekében, hogy testvére elől elnyerje. Csalással 
azonban nem lehet megszerezni az áldást. Bár 
Isten neki szánta, csak akkor lesz az övé, ami-
kor már nem emberi ravaszsággal, hanem Isten 
szerint küzd azért. Ez pedig bűnbánatot és meg-
térést jelentett csaló életéből.

„Így szóljanak nevemben Izráel fiaihoz, és én 
megáldom őket.” – mondja Isten.

Isten nem üres ceremóniának szánta az ál-
dást. Nem is az. Ő maga teljesíti. Nem is csak 
egy jókívánság, aminek teljesedésére semmi ga-
rancia nincs. Ez az áldás Isten szándékát fejezi ki, 
amit Ő maga meg is cselekszik. Szimbolikusnak 
is tekinthető, hogy Jézust a tanítványok utoljára 
áldásra felemelt karokkal látták mennybe mene-
telekor.

4) Számunkra, újszövetségi emberek számára 
ez az ige nemcsak mint Isten áldásának a váro-
mányosaihoz szól, hanem mint annak tovább-
adóihoz is. Azon áldás továbbadásának a közlé-
se, amit egykor csak Áron pap és utódai kaptak 
feladatul és kiváltságul, most minden keresztyén 
embernek szól. Nem feltétlenül úgy, ahogy a 
lelkészek ma is teszik azt a szószékről, felemelt 
kézzel, hanem egész életükön, imádságaikon át. 
Istennek minden Krisztusban hívő emberrel az a 
célja, amit Ábrahámnak ígért elsőként: „Megál-
dalak, és áldás leszel.”

Hogy történhet ez? Úgy például, ahogy Péter 
apostol levelében áll: Ne fizessetek a gonoszért 
gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, 
hanem mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok 
el, hogy áldást örököljetek.” (1Pét 3,9.)

Ámen.

(Elhangzott 2018. október 7-én a biai református 
templomban.)

Molnár Sándor lelkipásztor
Illusztráció: Szabó Ferenc fotórészlete

Az Úr áldásában benne foglaltatik a 
megőrzés ígérete is. „Áldjon meg téged 

az Úr, és őrizzen meg téged.” Az áldás tehát ezt 
a biztonságot is jelenti. Isten az egyház egyedüli 
védelmezője – mondja Kálvin. De a személyes 
életünknek is Ő az Őriző Pásztora. És ez az áldás 
magában foglalja mindazt, amit a pásztor tesz ju-
haival. Nem csak őrzi, hanem gondozza, ápolja, 
terelgeti, ellátja minden szükségessel.

Az áldás második része annak kívánásáról szól, 
hogy Isten ragyogtassa ránk orcáját, és könyörül-
jön rajtunk. Más szóval, hogy irgalmazzon és ke-
gyelmezzen nekünk. 

Isten kegyelme olyan, mint a sötétben ránk ra-
gyogó világosság. Azt hirdeti, amit a betlehemi 
pásztorok felett felragyogó mennyei világosság: 
„Ne féljetek… Üdvözítő 
született ma néktek!” Az 
Úr arcának világossága 
a kegyelem fényét sugá-
rozza az arra szomjazó 
szívbe. És jelenti Isten-
nek azt az emberszív-
ben végzett munkáját, 
amelynek célja, hogy 
békességet adjon. „For-
dítsa feléd orcáját az Úr, 
és adjon neked békes-
séget.” Azt a békessé-
get (salom-ot) adja, ami 
sokkal többet jelent, 
mint a háborúskodás 
hiányát. Az üdvösséget 
éppúgy magában fog-
lalja, mint az Istentől adott földi jólét biztosítá-
sát. Ez az áldás visszhangzik Jézusnak azokban a 
szavaiban is, amelyekben búcsúzóul békességet 
ígér tanítványinak. „Békességet hagyok néktek, az 
én békességemet adom néktek. Nem úgy adom, 
mint a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, 
se ne féljen.”

A tekintet, fejtartás sok mindent kifejez. Ami-
kor valaki az arcát elfordítja, vagy a fejét lehor-
gasztja, mint testvére meggyilkolása előtt Káin, 
az nem akar a másikról tudomást venni. Az nem 
a jónak a jele. Itt azonban Isten ennek az ellen-
kezőjét teszi: ráemeli az orcáját az emberre, és jó 
akarattal tekint népére.

Hogy mit jelent Isten áldása alatt élni, azt legjob-
ban Józsefnek a példáján át tudnám szemléltetni, 
akiknek élete ugyan sok-sok megpróbáltatáson 

át vezetett az Istentől kijelölt cél felé, de sem-
mi sem tudta ezt a célba érést megakadályozni, 
mert Isten vele volt. Sem a testvérek gyűlölete, 
sem Potifár feleségének ármánykodása. Isten Jó-
zseffel volt a kútban, a munkájában, a börtönben 
és a fáraó szolgálatában. Isten megáldotta és ál-
dássá tette Józsefet. Az ő élete azonban mást is 
tisztáz az áldással kapcsolatban.  Az áldás nem 
próbák és problémák nélküli életet jelent. Azt vi-
szont igen, hogy Isten gyermekeinek életében a 
próbákon át is Isten áldása árad az ember éle-
tére. Áldássá tudja tenni életünkben a nagy ke-
serűséget, mint Ezékiás király életében. „Mielőtt  
nyomorúság ért, tévelyegtem, de most megtartom 
beszédedet. …Jó nekem, hogy nyomorúság ért, 
hogy megtanuljam rendelkezéseidet.” – olvassuk 

a 119. zsoltárban. (Zsolt 
119,67.,71.)

Az áldás szövegében 
az Úr nevének három-
szori említését a régi 
egyházatyák és teoló-
gusok a Szentháromság 
személyeire való uta-
lásként értelmezték. 
Olyan hatalmas dolog 
tehát az áldás, amiben 
Isten a maga teljességé-
vel jelen van és cselek-
szik. Mi állhatna útjába 
a megvalósulásának? 
Akit az Úr megáld, az 
áldott lesz, ha minden-
ki átkozza is. „Áld meg 

azért kegyelmesen szolgád házát, hogy örökre 
színed előtt legyen. Mert ha Te, Uram megáldod, 
örökre áldott lesz.” – mondja imádságában Dá-
vid. (1Krón 17,27.)

Az áldásnak ezzel a pozitív oldalról történt be-
mutatásával az volt a cél, hogy még inkább fel-
keltse a vágyat Isten áldása után. Ha Isten áldása 
nem nyugodhat meg az életeden, akkor a legna-
gyobb és legfontosabb dolog hiányzik. Gondold 
át, mi lehet az akadálya annak, hogy rád áradjon?

3) Ennek az igének nagy evangéliuma felénk az, 
hogy a bűn miatti átkot életünkbe áldás válthatja 
fel. Hogyan kerülhet át az életünk az átok alól 
Isten áldásai alá?

Teljes egészében ennek a Szentháromság Isten 
kegyelmének köszönhetően kerülhet át. Azért 
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Művészeink Művészeink

Képeket kértem az Örömmondóba Szabó Ferenc – „Fefe” – gyülekezeti testvé-
rünktől, ihletett, elsőrangú fotóművésztől, és nem csalódtam. Áhítat, sejtelmes-
ség, magasztalás, élet, halál, remény kavarog ezeken a fotókon. Az, ahogyan feke-
te-fehérek, magába a kozmoszba repít minket. Növeli fény iránti sóvárgásunkat, 
illetve felismerésünket, milyen jó, hogy mi kiváltunk, kiválhatunk a sötétség által 
be nem fogadott Jézussal a sötétség birodalmából. Úgy legyen! (j.i.)

Részlet Szabó Ferenc egy művészi vallomásából: „Igazi tősgyökeres őslakosnak számítok. Persze ez 
a megállapítás is relatív. Néhány hete, miközben az Ürge-hegy még megmaradt régi sváb présházait 
fotóztam, a szőlősorok erodáltabb részein a jégkorszakból ránk maradt pattintott kőeszközökre buk-
kantam. Az ELTE régészei szerint ezek az eszközök legalább 20 ezer évesek. Döbbenten kellett tu-
domásul vennem, hogy ebben a viszonylatban én is csak »gyüttmentek« közé vagyok sorolható. Az 
örökkévalóság látószögéről már nem is beszélve…”
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