
A Szentlélek kiöltését csodálatos jelek kísé-
rik. Hangos szélzúgás, amit még kint a vá-
ros utcáin is meghallanak az emberek. Bent 
a házban imádkozó tanítványi seregre tüzes 
lángnyelvek kíséretében száll le a Szentlélek. 
Mikor pedig ezek a Szentlélekkel betelt apos-
tolok megszólalnak az utcán, azt tapasztal-
ják az emberek, hogy megváltozott a beszé-
dük. Ezeket a csodákat Isten természetesen 
nem önmagukért való szenzációnak szánta a 
Szentlélek kitöltésekor. Rendeltetésük, hogy 
a pünkösdi csoda lényegére mutassanak. 
Látható módon is hirdessék, milyen hatal-
mas ajándékot küldött Isten a Szentlélekben 
számunkra. Jó átgondolni, hogy mit hirdet-
nek ezek a jelek a Szentlélekről. 

Az ember jól ismeri a földi szelek termé-
szetét. Mi több, átvitt értelemben, a beszé-
dével, cselekedeteivel feltámasztani is ké-
pes azokat. Sőt, nemcsak szeleket, hanem 
a viharokat is. Ugyanis „aki szelet vet, vihart 
arat”, ahogy a Példabeszédek könyvében 
áll. Az a szélzúgás azonban, amely pünkösd 
napján a Szentlélek eljövetelét hirdette, 
nem az emberi bűn mélységéből támadt, 
hanem az égből, fentről, Istentől. Annak a 
Léleknek az eljövetelét hirdette, Akinek ti-
tokzatos munkáját a szél fúvásához hason-
lítja Jézus, amikor Nikodémusnak az újjá-
születéssel kapcsolatban beszél. Azt hirdeti 
a pünkösdi szélzúgás, hogy Isten Szentlelke, 
feltartóztathatatlanul zúg végig a világon és 
viszi végbe Isten üdvözítő akaratát. Képes 
betölteni egész életünket, miként akkor ott 
betöltötte az egész házat. A kegyelem hatal-
mas csodája ez!

Isten nem csak hallható, hanem látha-
tó jelét is adja a Szentlélek eljövetelének. 
A házban egybegyűlt tanítványokra kettős 
tüzes nyelvek formájában ereszkedett le Is-

ten Lelke. Ez a látható jel is sok mindent 
elmond pünkösd csodálatos Ajándékáról.

A tűz, használatának megtanulása óta 
nagy jelentőséggel bír az emberiség életé-
ben. Szinte felsorolhatatlan, hogy mi min-
denre használja az ember. A tűz melegít és 
világít. Az ércből kiolvasztja a fémet és át-
hevítve alakíthatóvá teszi a vasat. Isten az 
Ő Szentlelkét mennyei tűzként is küldi éle-
tünkbe. Nem azért, hogy pusztítson, hanem 
hogy hideg szívünket szeretetével felhevítse, 
megtisztítsa, és kemény óemberi természe-
tünket formálhatóvá tegye.

Amikor betölti a tanítványok szívét Isten 
Lelke, újabb csodát tapasztalnak: „…külön-
féle nyelveken kezdtek beszélni, ahogy a Lé-
lek adta nekik, hogy szóljanak.”

A Lélek pedig úgy adta nekik a szót, hogy 
megértsék őket még az idegen népek közül 
érkezett zarándokok is. Mekkora csoda ez! 
Egymás megértése még ott sem természe-
tes, ahol nincsenek nyelvi akadályok. A bűn 
miatt sokszor még az egy nyelvet beszé-
lők sem értik egymást. A bukott emberiség 
még mindig a bábeli nyelvzavar átka alatt él. 
Egyetlen területen sem vétkezik olyan sokat 
és olyan könnyen az ember, mint a nyelvé-
vel. Jakab levelében olvashatunk arról, hogy 
kicsisége ellenére milyen félelmetes testré-
szünk a nyelv. Veszedelmes és megszelídít-
hetetlen. Azért, mert a szív teljességéből szól 
a száj. A mi szívünk pedig bűnös. Amikor 
azonban Isten Lelke veszi birtokba a szívet, 
megváltozik az ember beszéde. A Szentírás 
nemcsak pünkösd hatalmas csodájáról tesz 
bizonyságot, hanem arról is, hogy a Jézus-
ban való hit és a bűneinkből való megtérés 
által nekünk is részünk lehet abban.

Molnár Sándor lelkipásztor

Pünkösd csodája
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Ünnep Gyülekezeti élet

Kedves Testvérünk!

Örvendetes lehetőséget készített el Isten a 
Biai Református Egyházközség számára. Ezen 
nyáron – 2019. június 17. és augusztus 31. 
között – felújíthatjuk 310 éves templomunk 
belsejét! A rendkívüli lehetőséget eredendően 
a Dunamelléki Református Egyházkerület támo-
gatási forrása biztosítja. 35 millió forintot pályá-
zati pénzt nyertünk el erre a célra. Kicseréljük a 
bútorzatot, új aljzat, dobogók, padok és járó-
lap-burkolatok lesznek beépítve, de terveink sze-
rint megújulnak a templom nyílászárói és a teljes 
fűtésrendszer is. 

A fenti 35 milliós összeg azonban csak a föld-
szint és az orgonakarzat felújítására elég, a cé-
lunk azonban nem lehet más, mint a teljeskörű 
belső felújítás. Erre ösztönöz minket a Biator-
bágy Önkormányzatától kapott 6 millió forintos 
támogatás is. Ez utóbbi összegből és a Gyüle-
kezet nagylelkű adományaiból tervezzük a tor-
nyoskarzat rendbehozatalát és a fűtésrendszer 
javítását. Összesen mintegy 3-4 millió forintot 
remélünk a gyülekezeti tagjaitól erre a célra, 
2019. július 30-ig.

Kérjük, hogy anyagi lehetőségeihez mérten 
szíveskedjék támogatni ezt a missziós ügyet, 

amely sok nemzedékre szólóan biztosíthatja 
Isten megismerését és dicsőítését gyönyörű 
templomunk falai között!

Hogyan helyezzük el a céladományt?

A) Készpénz. Az erre a célra a templomban és 
a református iskolában kihelyezett, megcímzett 
borítékban. Kérjük, a borítékra írják rá: „Temp-
lombelső-felújítás céladománya”, és dátumot 
is írjanak. (A borítékok leadhatók a vasárnapi 
istentiszteleteket követően a templomban, ill. 
személyesen dr. Kolláth Pál presbiternél.)

B) Csekkes befizetés. Hasonlóan az előzőhöz, a 
templomban és a református iskolában csekkek 
is el lesznek helyezve. Ezen is tüntessük fel a 
szándékot: „Templombelső-felújítás céladomá-
nya” + dátum.

C) Banki átutalás. A Biai Református Egyház-
község számlaszáma: 10403208-50526575-
89871008. A megjegyzés rovatban szerepeljen: 
„Templom belső felújítás céladomány”.

A céladományokkal kapcsolatos kérdésekben 
dr. Kolláth Pál presbiter nyújt segítséget. E-mail: 
pali_kollath@hotmail.com Tel: 06 30 181 8478

A padok, a dobogók és az aljzat bontásával, a 
sitt elszállításával kezdődnek a bontási mun-
kálatok, amelyet saját ráfordításunkból kell 
megoldani.

A bontási munkálatok június 17-től június 24-
ig tartanak, ezen időszakra (akár csak 1-1 nap-
ra vagy pár órára) fogadjuk azok jelentkezését, 
akik fizikai munkával hozzá tudnak járulni a 
felújításhoz. A szükséges munkaeszközöket 

lehetőleg mindenki hozza magával (lapát, csá-
kány, talicska, védőruha).

Jelentkezni Székely Tibor presbiternél lehet. 
E-mail: tibor.szekely@gmail.com Tel: 0620 495 
1792.

Köszönettel:

A gyülekezet lelkipásztora és presbitériuma

Felhívás templom-felújítási adakozásra

Felhívás fizikai segítség felajánlására
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Konfirmáció a Biai Református Egyházközség 2019. június 2-i ünnepi 
istentiszteletén. Idén 9 fiatal tett konfirmációs fogadalmat a gyülekezet előtt.
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Október 26. Országos Zsoltár- és Népdal-
éneklő Verseny, Balatonfüred – Nagy Péterné
Kiemelt arany minősítés:
– Kontra Szabolcs Dániel 4.o.

Arany minősítés:
– Bakondi Borbála Dorka 4.o.
– Illés Lili 5.o.
– Tóth Sára 5.o.
– Varga Kiara Mercédesz 6.o.
– Leveles-Barta Zsuzsanna 7.o.

Ezüst minősítés:
– Theisz Nimród 2.o.
– Bolla Hanna Lora 4.o.
– Migrák Barbara 4.o.
– Vándor Karina 7.o.

Bronz minősítés:
– Kocsán Petra 5.o.
– Kovács Gréta 5.o. 

November 9. Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 
– Váraljai Sára
9. hely – Kőnig és diákjai csapat 7.o. 
– Leveles-Barta Zsuzsanna
– Kercsó Sára
– Répássy Csanád Gábor

November 9. Református Iskolák Országos 
Mesemondó Találkozója, Tiszakécske – Szé-
kelyné Czirják Katalin
mesemondás
– ezüst minősítés: Szalay Ákos 1.o. 
– bronz minősítés: Novák Noémi 2.o.

meseírás
– ezüst minősítés: Bakó Lili 3.o. 

szépírás 
– arany minősítés: Hannos Kitti 5.o. 
– bronz minősítés: Kisgergely Csaba 6.o. 

November 17. Csendes Csodák Versmondó 
Találkozó – Székelyné Czirják Katalin
1-2. osztályos kategória
– 1. helyezett Kovács Ábel 1. o.
– 2. helyezett Novák Noémi 2. o.
– 3. helyezett Kovács Tamás Bendegúz 2. o.

3-4. osztályos kategória
– 2. helyezett Leveles-Barta Csongor 4. o.
– 3. helyezett Boncza Regina 3. o.
– különdíj: Györe Hanna 3. o.

Felső tagozatos kategória
– 1. helyezett Boncza Kinga 5. o.
– Különdíj: Kocsán Petra 5. o.

November 30. Budapesti Országos Reformá-
tus Zsoltáréneklő Verseny – Kontra Imre
arany minősítés 
– Bakondi Borbála 4. o.

ezüst minősítés: 
– Bakondi Kornél 2. o.
– Kelemen Hanna 3. o. 

bronz minősítés:
– Kontra Dávid 5. o. 

Február 18. – Házi/iskolák közötti matematika 
verseny – Kontra Imre, Nagy-Tóth Vera
1. osztály:
– 1. helyezés: Varga Léna
– 2. helyezés: Becán Boglárka
– 3. helyezés: Harasztosi Lóránt

2. osztály: Kati küldeni fogja
– 1. helyezés: Novák Noémi
– 2. helyezés: Theisz Nimród, Fekete Dóra
– 3. helyezés: Talabér Ábel

3. osztály:
– 1. helyezés: Barabás Gábor
– 2. helyezés: Vándor Gergely
– 3. helyezés: Varga Péter

4. osztály:
– 1. helyezés: Leveles-Barta Csongor
– 2. helyezés: Leveles-Barta Botond
– 3. helyezés: Szabó András Máté

Március 21. Nemzetközi Kenguru Matematika 
Verseny – Nagy-Tóth Vera 
15. hely: Lipka Zsófia (6. osztály) (329 induló 
közül) 
14. hely: Vándor Karina (7. osztály)

Az idei tanév előkészítése már teljesen új elképze-
lések mentén indulhatott el. A tantestületben 8 új 
pedagógussal, kibővült terekkel és egy nagyon jó kö-
zösségépítő kirándulással kezdődhetett el a szakmai 
munka 2018. szeptemberében. 

Az iskola által is bérelt konténer segítségével a 7 
tanulócsoport összesen 8 osztályteremmel, 1 cso-
portbontásos tanteremmel, fejlesztő szobával, gaz-
dasági irodával és tanárival végre csaknem ideálisan 
működött a tanévben, elősegítve az immár 170 diák, 
16 tanár, 6 óraadó pedagógus, 1 iskolatitkár és egy 
gazdasági vezető mindennapi munkáját, feladatait.

Az idei tanév talán legnagyobb értéke a szülők-
kel és a fenntartó gyülekezettel való kapcsolat meg-
szilárdulása és virágzása. A szülőkkel való találkozá-
sok, a januári Szülői Fórum, a presbiteri gyűlések, 
intézményvezetői értekezletek és az igazgatótanácsi 
ülések légköre, szakmaisága is folyamatosan fejlő-
dik, ami – ha lehetek ennyiben személyes – sokat 
ad hozzá a mindennapi munkám ösztönzéséhez is.

A következő tanévben két fontos területe lesz az 
immár két teljes jogkörrel bíró vezetővel felálló isko-
lának. Az egyik a csapattá formálódásunk elősegí-
tése, a másik pedig a magas színvonalú pedagógusi 
munka kialakítása, megőrzése, új, innovatív megol-
dások keresése és kipróbálása. Török Tamás leen-
dő igazgató-helyettes szerint már most nagyon sok 
olyan pedagógus van az iskolában, akikkel közösen 
sok mindent meg lehet majd valósítani a következő 
években.

Idén nagy örömöt jelentett a természettudomá-
nyos tantárgyak versenyeiben való helytállás, több 
előkelő országos helyezéssel. Az eredmények azt jel-
zik, hogy amennyiben az iskola vezetése támogatja a 
tehetséggondozó pedagógusok kezdeményezéseit, 

munkáját, annak a gyümölcse előbb vagy utóbb 
be is fog érni. A pedagógusok üdvözölték a tavaly 
bevezetett felvételi rendszerünk további bővítését, 
amelyet egyre inkább garanciának látnak az iskolánk 
minőségének megőrzésére és javítására. Ez a rend-
szer, kiegészülve a leendő óvodával, folyamatosan 
értékes családok bevonzását jelentheti a fenntartó 
gyülekezetbe és az intézményünkbe egyaránt.

Az elmúlt időszak legnagyobb nehézsége egyér-
telműen a mindennapos testnevelés biztosítása volt. 
A november-március közötti időszak bizony nagyon 
komoly áldozatot kívánt a kollégáktól, szülőktől, 
gyermekektől és az iskolától egyaránt. Nagyon biz-
tató azonban az, hogy az Önkormányzat is kiemel-
ten foglalkozik ezzel a területtel, melynek következ-
tében remélhetőleg két sportpályával fog bővülni a 
kastély területe, még az idei évben.

Nagy feladatnak és problémának látszik számunk-
ra az is, tudniillik a jövő biatorbágyi református köz-
oktatását illetően, hogy tudunk-e elég minőségi és 
megfelelő lelkiséggel bíró pedagógust idecsábítani a 
városba, illetve meg tudjuk-e tartani a jelenlegi kivá-
ló kollégáinkat. Ehhez alighanem szükség lesz külön 
juttatásokra, szolgálati férőhelyekre, lakások bizto-
sítására a következő években. Sokat segíthet ebben 
az – idei tanévben egyre aktívabban működő – Ala-
pítványunk is, amely már pályázatokat nyerve, prog-
ramokat szervezve és finanszírozva érzékelhetően 
beállt az iskola mögé.

Remélem, hogy Isten megáldja továbbra is az is-
kolánkat, és sikerül közösen olyan intézményt felépí-
tenünk, amely még inkább az Ő dicsőségére műkö-
dik majd.

Horgos Vilmos
igazgató

Beérik a tehetséggondozás gyümölcse
Református iskolánk 2018/19-es tanévének értékelése

Versenyeredmények 2018-19. tanév
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29. hely: Leveles-Barta Zsuzsanna (7. 
osztály) (289 induló közül).

Március 22. – a víz világnapja rajzpályázat 
(Biatorbágyi Karikó János Könyvtár)
1-2. osztályos kategória: 
– 1. hely: Fekete Dóra 2.o.
– 3. hely: Szalay Ákos 1.o.
5-6. osztályos kategória: 
– 3. hely: Korompay Boglárka 6.o.

Április 5. Béres Ferenc Országos Református 
Éneklő Verseny – Kontra Imre
Egyéni éneklés: 
– országos 2. helyezés: Kontra Szabolcs Dániel, 

4.o. 
– országos 3. helyezés: Harasztosi Lóránt, 1.o. 
– országos különdíj: Varga Kiara Mercédesz, 

6.o. 
– arany minősítés: Boncza Regina Violetta, 3.o. 
– ezüst minősítés: Kovács Tamás Bendegúz, 

2.o., Rakita Csenge, 5.o. 
Csoportos éneklés: 
– ezüst minősítés: Kocsán Petra, Róth Regina 

Krisztina, Tóth Sára Krisztina

Április 13. Medve szabadtéri matematika ver-
seny
Medvebocs kategória 6.o.: 
– 46. hely: Bakondi Csongor, Hajnóczi Márk, 
Kisgergely Csaba 
– 69. hely: Lipka Zsófia, Korompay Boglárka, 
Varga Kiara
Kismedve kategória 7.o.:
– 14. hely: Leveles-Barta Zsuzsanna, Tohai 
Emma, 
Vándor Karina. 

Április 26. Bókay Árpád Országos Biológia-
verseny 
szóbeli prezentációját a zsűri különdíj: 
– Boncza Kinga 5.o.

Április 29-30. Házi versmondó verseny
1. osztály: 
– 1. helyezett – Varga Léna
– 2. helyezett – Sarkadi Andor 
– 3. helyezett – Kiss Zsigmond és Kovács Ábel 

Valdemár

2. osztály: 
– 1. helyezett – Novák Noémi 
– 2. helyezett – Bolla Netti
– 3. helyezett – Sillinger Domonkos

3. osztály: 
– 1. helyezett – Györe Hanna Krisztina
– 2. helyezett – Forró Dániel
– 3. helyezett – Korompay Bíborka
 
4. osztály: 
– 1. helyezett – Leveles-Barta Csongor
– 2. helyezett – Gaál Barnabás
– 3. helyezett – Leveles-Barta Botond
 
5. osztály: 
– 1. helyezett – Rakita Csenge
– 2. helyezett – Kocsán Petra

6. osztály: 
– 1. helyezett – Veress Fanni
– 2. helyezett – Varga Kiara Mercédesz
– 3. helyezett – Balázs Jázmin

Május a „Csodatevő Jézus” rajzpályázat – 
Faragó-Molnár Judit
országos 1. helyezés:
– Becán Boglárka 1.o. 

Május 3. Földpörgetők természettudományos 
verseny döntő
2. hely: Kukorica csapat:
– Kollát Eszter, Leveles-Barta Zsuzsanna, Kercsó 

Sára, Hajnóczi Márk 

Május 12. – Hermann Ottó természetismereti 
verseny döntő – Hudák Ági
1. hely: Balázs Jázmin, 6.o. 
2. hely: Korompay Boglárka, 6.o. 
7. hely: Lipka Zsófia, 6.o. 
6. hely: Forró Áron, Vándor Péter

(Lapzártakor érkezett) A Juhász Ferenc Művelő-
dési Központ által kiírt Esküvői hangulatban 
című rajzpályázat – Kiss-Baranyiné Szilágyi 
Dóra
2.o.: 2. helyezés – Fekete Dóra
Különdíj – Kolláth Edit
3.o.: 2. helyezés – Györe Hanna
5.o.: Különdíj – Kocsán Petra
6.o.: 3.helyezés – Korompay Boglárka
felkészítő tanár: Kiss-Baranyiné Szilágyi Dóra

Hálás szívvel gondolunk vissza az április 6-ai 
ifjúsági csendesnapunkra, amelyen Sipos-Víz-
aknai Gergely református lelkipásztor szolgált 
igével. A nap bibliai üzenetei az „Elveszve, vagy 
már megtalálva?” kérdés köré csoportosultak. 
Házigazdaként köszönjük gyülekezetünk tagjai-
nak szolgálatukat, mert gazdagon terített asztal 
mellett tudtuk vendégül látni a pátyi és a gödi 
ifiseket. 

Szabó Mónika ifivezető

NYÁRRA TERVEZETT 
IFITÁBOROK:

Csendeshét középiskolás kortól: július 8–12.
Csendeshét 5. osztálytól: július 15–19.

A hét költsége 18 000 forint. 
Helyszín: Piliscsaba. 

Jelentkezni: Szabó Mónikánál 
(sz.monika04.03@gmail.com) 

Pár évtizede új ideológia, a genderelmélet ütöt-
te fel a fejét a nyugati társadalmakban, amely 
természetesen minket is hamar elért. Egyáltalán 
nem spontán mozgalomról van szó, a szóban 
forgó jelenséget nemzetközi szervezetek, úgy-
nevezett civilek, emberi jogi guruk, neomar-
xista és ultrafeminista mozgalmárok, homosze-
xuális aktivisták gerjesztik. Szószólókat találnak 
még olyan nagymúltú médiumokban is, 
mint a BBC vagy a Reuters, az írott 
és az online sajtóról meg a szóra-
koztatóiparról nem is beszélve. 
Szégyen, de még történelmi 
egyházak egyes lelkészei is a 
parlagfűként terjedő gendert 
propagálják, amely tandem-
ban halad a „melegházas-
ság” követelésével. Nem árt, 
ha átlátjuk: a genderelmélet a 
homoszexuális-mozgalom újra-
csomagolása. Ne tévesszen meg 
titeket, hogy a genderológusok elő-
ször gyakran azzal próbálják leszerelni a 
témával szemben idegenkedőket, hogy ők csak 
arról beszélnek, újra kellene gondolni a férfi és 
a nő szerepét, mert a társadalom „férfiuralt”. (Ez 
az érvelés jól mutatja, hogy a genderelmélet az 
eleve igazságot hazugsággal ötvöző feminizmus 
egyik további vadhajtása.) A genderizmus igazi 
lényege, hogy a biológiai nemünk bátran megha-
ladható. Az „ahogy pillanatnyilag érzed” jegyé-
ben tetszőleges számú társadalmi nem – gender 
– választható szerintük. Tehát már korántsem 

csak az LMBTQ (leszbikus, meleg, biszexuális, 
transznemű, queer) „fedi le” a szexuális mássá-
gokat, van már csaknem 60 „azonosított” nem. 
Ezeket akár naponta változathatod, kipróbálha-
tod. És ezt a kívülállóknak ájult tisztelettel kel-
lene fogadniuk és figyelembe venniük! A másik 
cél sem az, amit gyakran sulykolnak, nem a „jog-
egyenlőség”, hanem a normalitás összekeverése 

az abnormalitással. Ezen belül különö-
sen a fiatalság elbizonytalanítása sa-

ját Istentől kapott nemét tekintve, 
az új nemzedékek kisiklatása, 
a családalapítás ellehetetlení-
tése. Már eddig is mennyien 
boldogtalanok attól, hogy el-
hitették velük, hogy időleges 
kamaszkori éretlenségük, ki-
alakulatlan vágyaik valójában 

homoszexualitást takarnak. 
Most egy egész iparág lopako-

dott a nemváltás „joga” mögé, hi-
szen a „transzneműek” csonkító és 

implantáló műtétekkel „segíthetnek rá” 
– mire is? A biológiai nem megváltoztatására? 
Dehogy, hisz az lehetetlen, ugyanis a Biblia első 
lapjairól tudjuk: Isten férfivá és nővé teremtette 
Isten az embert. Ha hitre jutottál, megújított ér-
telmed van. Ne dőlj be a Sátánnak, tartsd aján-
déknak biológiai nemedet, és esetleges szexuális 
vagy párválasztási válság esetén is tárd fel biza-
lommal, imádságban a szívedet Jézus Krisztus 
előtt!

(j. i.)

Biai ifi csendesnap – pátyiak, gödiek is eljöttek

Mi a szösz az a gender?
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Feleségemmel, Ildikóval nyaranta részt veszünk 
a Tahi Egyházzenei Héten. Annak egyéb tartal-
mas programjai mellett lehetőség szerint a váci 
fegyházba is el-ellátogatunk az ottani kórussal: 
vinni az énekelt örömhírt a világtól s talán a vi-
lágosságtól is hosszú évekre elzárt, büntetésüket 
töltő rabok közé. Számunkra is nagy élmény volt 
a közöttük végzett zenei szolgálat már az első al-
kalommal is a „kápolna” színpadán, miután az 
összes ellenőrzőponton átjutottunk. Az élmény 
java azonban csak a második félidőben ért ben-
nünket, amikor helyet cseréltünk a közönség egy 
részével. A börtön bibliakörének tagjai álltak fel a 
színpadra. E közösség Isten kegyelméből, Csuka 
Tamásné váci börtönmissziós lelkész sokévi áldo-
zatos munkája által, s az intézményvezetők hoz-
zájárulásával jöhetett létre, s gyűjti máig a Jó Pász-
tor megelevenítő körébe a bűneikkel elszámolni s 
életüket átadni szándékozó elítélteket. Marcona 
férfiak, első látásra riasztó külsővel – nem szíve-
sen kerülnénk elibük a sötét utcán. Mégis „türel-
metlenül” vártuk megszólalásukat. Kotta nélkül 
álltak ki, felszerelésük mindössze a kezükben 
tartott Szentírás volt. Az életüket megváltoztató 
igei üzenetet, egy-egy személyes, sokszor szív-
bemarkoló történettel fejből mondták el, azaz 
inkább szívükből öntötték elénk… Hívő énekek-
kel átszőtt előadásuk hatalmas ajándék – alig fért 
el „örömhírhozó lelki-hátizsákunkban”. Minden 
ilyen alkalommal gazdagabban tértünk vissza a 
táborba, mint ahogy elindultunk. 

E látogatások valamelyikén ismerkedtünk ösz-
sze Boros Lajossal, aki jó három évtizedet töltött 
börtönfalak között. Fogsága nagyobb részét mégis 
egy új dimenzióban tölthette el: korábbi béklyói-
tól szabadon, Megváltó Krisztusához megtérten, 
az Ő naponként gondoskodó, pártoló társaságá-
ban. „Ahol az Úr lelke, ott a szabadság” – idézgeti 
gyakran a második Korintusi levélből. A bibliakör 
hitvalló zenészeként ismertük meg, de később 
még sok érdekes dolgot tudtunk meg róla: hogy 

mekkora gödörből vonta ki őt a Megtartó, s utá-
na micsoda szilárd talajra állva kapott erőt ahhoz, 
hogy a kilátástalan zárkalét szigorú körülményei 
ellenére, a meg nem választott rabtársak kénys-
zer-közösségében is következetesen megvallhassa 
hitét s élete új értelmét. S hogy a bíróság előtti – 
világi szemmel nézve érthetetlenül „túlteljesített” 
– bűnvallásáért kapott újabb 10 évnyi elzártság 
is örömteli belső békével s az elrendelt cél bizo-
nyosságával telhetett el. Aztán hogy 2015-ös sza-
badulása óta milyen új lehetőségek tárultak elé a 
bent már megélt Krisztus-hite odakinti hirdetésé-
hez – elsősorban a bűnözés útjára lépéssel veszé-
lyeztetett fiatalok körében. „Csak a körülmények 
és a hallgatók változtak, a mondanivaló nem” – 
szokta mondani. 

De további körülírás helyett szólaljon meg in-
kább már ő – kezdve a Rácsok mögött szabadon 
című könyvéből ollózott idézettel:

„Amikor Isten kijelent valamit, akkor az be 
fog következni. Nekem azt mondta Isten ezelőtt 
majdnem húsz évvel, hogy én boldog vagyok.

És én akkor azt mondtam sírva Istennek: »Hogy 
mondhatsz engem boldognak, amikor itt vagyok a 
börtönben? Amikor még nagy ügyek vannak előt-
tem, amikor csótányok mászkálnak a zárkában? 
Amikor ott eszek, ahol vécézek? Olyan emberek-
kel vagyok összezárva, akikkel nem akarok együtt 

Kutyából is lehet szalonna

Plakátjainkon így hirdettük a március 10-i előadást, melynek hallgatósága aztán megtöltötte a 
gyülekezeti termet: „Egy hajdani fogvatartott vallomása a zárka sötétjében megtalált világos-
ságról s a romjaiból is megépülő életről”. Alább a csendesdélutánt szervező presbiter írása a 

rendhagyó program keletkezéséről, illetve szemelgetése az elhangzottakról.

Csendesdélután Boros Lajos baptista misszióssal

lenni? Hát hogy mondhatsz engem boldognak?« 
És Isten megmutatta az eltelt időben, hogy mivel 
engem õ boldognak mondott, én boldog vagyok.”

Most pedig márciusi előadásából tallózok rész-
leteket:

„Nem mindig megszólítható az ember (…) 
néha az ember hallja az Istenről, a keresztről való 
beszédet, de az mint mikor egy légy nekimegy az 
ablaknak, úgy lepattan az emberről. Így éltem kö-
rülbelül harmincnégy évig (…) Többször keresett 
engem Isten. Volt, hogy aluljáróban, keresztyén 
zenészeken, bizonyságtevőkön keresztül, temp-
lomban egy esküvőn, egy temetésen egy becsü-
letes lelkész elmondta az evangéliumot (…) de 
nem volt rám hatással, hidegen hagyott. S nagyon 
hálás vagyok Istennek, hogy a hetedik bünteté-
semben megszólított. (…)

Amikor a bűnnel találkoztam, az a bűn kez-
detben egy nagyon pici mag volt. Az embernek 
fiatalon is vannak rossz döntései, amik meghatá-
rozzák az életét. Én úgy döntöttem fiatalon, hogy 
szeretném azok társaságában jól érezni magam, 
akik járnak a sörkertbe, akik fújják a füstöt, és van 
közöttük börtönviselt is (…) Ha valaki koszos volt, 
itt koszos voltam és azt hittem, hogy jó ember va-
gyok – abban az életben, amit éltem. Merthogy 
nekem ez a lap jutott. Mert ilyennek is kell lenni – 
nem borzasztó? Önmagamról is lemondtam, már 
öreg édesanyám is lemondott rólam. De Istennek 
más terve volt (…) S nagyon hálás vagyok Isten-
nek, hogy a hetedik büntetésemben megszólított. 
(…) Ezer ember volt ott Vácon, amikor én meg-
tértem Hozzá, és hallottam a Rigó Jánostól (roma 
missziós laikus pásztor – a Szerk.) az evangéliu-
mot: téged szeret az Isten, veled akar valamit kez-
deni, neked akar adni egy új szívet (…) Az igazság 
megszabadított, de ehhez döntenem kellett. Azt 
mondtam, nem akarok visszamenni abba az álla-
potba, amiben voltam. Sok idő állt előttem bent, 
mégis ha valaki közölte volna, Boros, ma szabadul, 
ITT VAN A MOTYÓJA, KIMEHET A BÖRTÖN-
BÕL, DE VAN EGY FELTÉTEL: ÚGY FOG KIMEN-
NI, AHOGY BEJÖTT, NEM MENTEM VOLNA KI! 
Nem cseréltem, és nem adtam volna fel! (…) 

Miután szabadultam – azután, hogy húsz évig 
keresztyénként voltam a börtönben –, édes-
anyámban azért ott volt a félelem, hogy vajon 
visszakerülök-e még? S most van a szívében egy 
megnyugvás. S bennem volt egy nagyon egész-
séges reménység: hogy az az Isten, aki engem 
végigvitt a börtön világában, az fog kint is vinni. 

(…) És akkor az első héten elkerültem a 
Wesselényi utcai baptista gyülekezetbe, 
s ott volt egy lány, akit novemberben eljegyeztem 
feleségül (…) s Isten meghallgatta az imádságo-
mat, hogy ha Olga tőle való, tegye kedvessé a 
szülei előtt az életemet. S a mai napig azt tudom 
mondani, hogy az apósomék szeretnek. Ez egy 
óriási dolog. 

(…) Isten bebizonyította, hogy a körülmények-
től függetlenül boldoggá tud tenni. Talán van már 
húsz éve is, hogy Isten azt jelentette ki nekem 
egy Igén keresztül, hogy lesz még nekem gyer-
mekem. És szabadulásom után tizenegy hónapra 
összeházasodtam Olgával, és rá kilenc hónapra a 
Margit Kórház műtőjéből kihozták a fiamat – és 
most múlt két éves. 

Egyetlen egy oka van annak, hogy ma itt ál-
lok: megjelentem 1994. Karácsony előtti utolsó 
munkanapon a váci fegyházban egy zárkában az 
Istennek a kegyelme előtt. Elmentem lélekben, 
imádságban, szavakkal kifejezve arra a Koponya-
hegyre, ahol az Isten Fiát megfeszítették – az 
én bűneimért! És letettem oda az életemet: azt 
mondtam Istennek: ez az élet nem ér semmit. Ha 
te még tudsz vele valamit kezdeni, neked adom. 
A tied. (…)

Az Úr Jézus Krisztus vérén vette meg a pokol-
ból-kárhozatból az embert. (…) Én egy átkozott 
életet éltem. S Isten, amikor elé mentem és le-
tettem elé az életemet, akkor Krisztusban meg-
áldotta azt. (…) Olyan jó, hogy az Isten készített 
egy romolhatatlan hajlékot – egy dicsőségeset, 
amibe várja az embert. Áldott az Isten, hogy en-
nek az alapját megteremtette és megszerezte az 
Isten Fia, amikor eljött a mennyből ebbe a földi 
világba, és emberré lett. Dicsérem az Urat, ami-
ért ebben a teremben a legalkalmatlanabb ember 
életét, az én életemet használtja eszközként arra 
ezen a délutánon, hogy a bizonyságtételemen ke-
resztül más embert is Krisztushoz hívjon meg.”

Kedves Olvasók! Aki az egész előadás tartalmára 
kíváncsi, megtekintheti a gyülekezeti honlapra kat-
tintva (www.biairef.hu) Ha pedig még több rész-
letet akar, elolvashatja az előadó Rácsok mögött 
szabadon című könyvéből, amely gyülekezetünk 
iratmissziójánál is megvásárolható.

Köszönjük Lajos testvérünk bizonyságtételét a 
valóban szabad életről, s Urunk megtartó kegyel-
mét és áldását kívánjuk további szolgálataira, s csa-
ládjára egyaránt!

Nagy Péter
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– „RACIONÁLIS” TÍPUS –

„Akkor maga szerencsés – mondja egy idős al-
kalmi beszélgetőtárs –, én viszont egyszerűen 
nem tudok hinni. Pedig mindennap imádko-
zom. Egyszerűen racionális típus vagyok.”

„Minden nap imádkozik? – kezdeném báto-
rítani. – Ez nagyon érdekes. Ez azért valami 
komoly lelki szomjúságról árulkodik…”

„Igen, de, tudja, negyven év lottózás után se 
volt többem egyetlen hármasnál. Pedig mindig 
kértem, hogy ötösöm legyen. Hát akkor van 
Isten?!”

– EGY VÉRTANÚ KULCSMONDATAI –

Mennyit gyötri némely vallásszervezet az em-
bereket azzal, hogy a teljes Szentírás alapján 
ők tudják ezt vagy azt helyesen, mi meg, re-
formátusok, rosszul. Szerintük például Jézus 
nem Isten, csak szuperember. És éppen ezért 
Jézushoz imádkozni tévedés, sőt bálványimá-
dás. De kérdezem én, István vértanú hogyan 
is imádkozik, rituális vagy inkább felbőszülés-
ből történő megkövezésekor? Az Apostolok 
cselekedeteiben Lukács leírta: „Uram Jézus, 
vedd magadhoz az én lelkemet!” (7, 59) Kell 
ennél egyértelműbb cáfolat arra nézvést, hogy 
a Jehova Tanúi tudják a biblikusat? Szemem-
be tűnik most az is, hogy István imádsága így 
fejeződik be: „Majd térdre esve hangosan így 
kiáltott: Uram, ne tulajdonítsd nekik ezt a 
bűnt! E szavak után meghalt.” István, ez a re-
formátusok előtt is kétségtelen szent, ebben 
is mennyire egy volt a Megváltójával! Hiszen 
annak utolsó szavai között ez is elhangzott a 
kereszten: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert 
nem tudják, mit cselekszenek.” (Lukács 23,34) 
Ha ezt Jézus Krisztus, a Szentháromság má-
sodik személye, a Fiú kérte az Atyjától, akkor 
álmélkodhatunk… Nyitva maradt az üdvösség 
lehetősége az Urat keresztre feszítők számára 
is. Ha újjászülettünk, ilyen reménnyel tekint-
hetünk magunkra és egymásra, beleértve azo-
kat is, akik ma még egy rossz tanítás foglyai-
ként csűrik-csavarják el a Biblia kijelentéseit.

– AZT, HOGY SZERETSZ ENGEM –

Olykor a gyermekeink ráhibáznak a nagy bib-
liai igazságokra. Sőt, mintegy leképezik őket. 
Ma délután feleségem „altatta” a kicsit, ma-
gyarán ők vonultak vissza szundítani. De egy 
percre nekem is oda kellett préselődnöm, 
hiszen ötévesünk követelt. Nyilván azért lett 
az átlagosnál is apásabb a hétvégén, mert fo-
lyamatosan jelen voltam, többet foglalkoztam 
vele, megadóan félretolva a rám váró egyéb 
feladatokat. Mire már egyenként végigpuszil-
ta az ujjaimat, csak megkérdeztem tőle: „Mit 
szeretsz ennyire bennem?” Na, erre jött az 
örök érvényű igazság: „Azt, hogy szeretsz en-
gem!” Pont így van ez nekünk, hívőknek, Is-
tennel. Viszontszeretet a miénk! Ő szeretett 
minket előbb. Még mielőtt elfogadtuk volna a 
megváltást, még mielőtt megszülettünk volna, 
még mielőtt a világot teremtette…

– ÚTICÉLOK –

Mennyi ilyenfajta reklám jön szembe: „Helyek, 
melyeket látnod kell, mielőtt meghalsz.” Hát ez 
jó! Az utazási iroda szép tájat mutat nekem, és 
közben a halálomat emlegeti. Ezzel csak a hi-
ábavalóság-érzetet fokozzák, nem? Merthogy 
alapesetben az ember azért szeretne külön-
legesen szép helyekre eljutni, hogy kicsit elfe-
ledkezzen a haláláról. Nyilván nem akar tudni 
arról, hogy minden földi szépség: elvétetik tőle. 
Vagy turisztikai becserkészőim éppen azért 
görgetik elém ezeket a „15 places you need 
to visit before you die”-féle mellbevágó hirde-
téseket, mert tudják: hiszek az Örök Életben, 
azaz nem félek a haláltól? Csakhogy ha hiszek 
az Örök Életben, azt is tudom, a Menny min-
dennél szebb lesz. Ez esetben minek adnék ki 
annyi pénzt (amennyim egyébként se lesz soha) 
azért, hogy ezt az igazságot idézgessem ma-
gam elé a földi csodahelyeken? Ráadásul már 
most is minden átélt imádságban Nála lehetek! 
Az Atya kebelén.

Joó István

Keresztyén irkafirkák

Nagy örömmel és várakozással készültünk tava-
szi zenés áhítatunkra, amely során május 19-én, 
éppen „Cantate vasárnapján” szolgálhatott gyü-
lekezeti énekkarunk. A feltámadás ünnepére 
emlékezve és pünkösdre készülve dicsérhettük 
az Urat közös énekléssel a biai templomban.

Ismét eljött hozzánk Budapestről a Soli Deo 
Gloria Kamarakórus, amely már többször jártak 
nálunk. Legutóbb három évvel ezelőtt énekel-
tünk együtt Bián, amire nagyon szívesen emlé-
kezünk vissza. Ez alkalommal is szép zsoltárfel-
dolgozásokkal és lelki énekekkel ajándékozták 
meg a hallgatóságot. Sola Gratia Kórusunk pedig 
énekeskönyvi dicséretekkel és a Halleluja ének-
gyűjteményből válogatott dalokkal szolgált.

Lelkipásztorunk, Molnár Sándor rövid igehir-
detését követően a két énekkar közösen adott 
elő három szerzeményt, melyek közül a záró-
darab a címadó Várjuk Szentlelkedet… kezdetű 
pünkösdi kórusfeldolgozás volt. Szép élmény ma-
rad szívünkben, hogy újra együtt énekelhettünk 
és ezzel megörvendeztettük a gyülekezet tagjait. 
Istennek adunk hálát mindezért. Az előadás fel-
vétele fölkereshető a gyülekezet honlapján, az el-
sőnek feltűnő „Tavaszi Zenés Áhítat” címlapfotó 
bal alsó sarkára kattintva: www.biairef.hu

Ezúton szeretném megköszönni mindazok-
nak, akik segítségünkre voltak az előkészületek-
ben és a gyülekezeti házban tartott szeretetven-
dégség megvalósításában.

Az énekkar még két vasárnapon szolgál/szol-
gált az év első felében: a konfirmáció és a pün-
kösdi istentisztelet alkalmával. Szeptembertől 
pedig majd új lendülettel kezdődnek a kórus-
próbák. Ez arra is jó lehetőség, hogy a kezdésig 
új tagokat hívogassunk énekkarunkba – minden 
érdeklődőt örömmel várunk! Kifejezett kottais-
mereti tudásra nincs szükség, csak jó éneklési 
készség kell hozzá. Próbáink megtekintésére is 
van lehetőség – aki szívesen jönne, bátran je-
lentkezzen a karvezetőnél!

Isten áldását kérjük az énekkar további szol-
gálataira, Övé legyen a dicsőség!

Soli Deo Gloria!
Nagyné Győrfy Ildikó karvezető

„Várjuk Szentlelkedet!”
– zenés áhítat, koprodukcióban –
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Ahogy erről már esett szó, ebben a bibliai 
könyvben Mózesnek azokat a beszédeit talál-
juk leírva, amelyeket közvetlenül az ígéret föld-
jének birtokbavétele előtt, Móáb mezején intéz 
Isten népéhez.

Beszédeinek célja, hogy felkészítse a népet 
erre a nagy feladatra és az új hazában folyta-
tandó életre. Emlékezteti őket Istennek azokra 
a nagy tetteire, amelyeket a negyven évi ván-
dorlás során tapasztaltak. Felidézi Isten tör-
vényét és szívükre helyezi annak komolyan 
vételét. Itt pedig az engedelmesség, illetve en-
gedetlenség tétjéről beszél. Arról, hogy mi mú-
lik ezen. Nem kevesebb, mint hogy Isten áldása 
vagy átka száll életükre.

Mózes arra akarja ráébreszteni őket, hogy az 
a boldog és áldott élet, amire vágynak a rab-
szolgaság és a negyvenéves pusztai vándorlás 
után, nem azon múlik, hogy a Jordán folyónak 
még a keleti oldalán táboroznak-e vagy már a 

nyugati oldalán, az ígéret földjén, hanem hogy 
Istennel élnek-e vagy Isten nélkül, az Ő akarata 
szerint, vagy annak ellenében.

Hadd mondjam, hogy az én tapasztalatom 
szerint áldásról és átokról ilyen vagy-vagy for-
mában nem divatos dolog beszélni manapság. 
Az áldásról külön igen, de az átokról még hal-
lani sem szeret a mai világ. Még a templompa-
dokban ülők többsége is így van ezzel. Pedig a 
Szentírás szerint ez a kérdés az ember életének 
fő kérdése. Nem csak a múltban volt az, hanem 
jelenben is az, sőt a jövőben is az marad. Tehát 
számunkra is időszerű ez a téma.

Ilyen szívvel hallgassuk tehát Isten igéjét, és 
ilyen lelkülettel fontoljuk meg a benne foglal-
takat.

1) A megértés szempontjából elsőként érdemes 
azt tisztázni, hogy mit kell áldás és mit átok 
alatt érteni.

Áldás vagy átok?
Olvasandó: 5Móz 11,8–17, 5Móz 11,26–32.

Ennek a két dolognak az Mózes 5. könyve 
későbbi fejezeteiben bővebb kifejtésével is ta-
lálkozunk majd. Itt nincs lehetőség ilyen részle-
tességgel belemenni ezeknek a fogalmaknak az 
értelmezésébe.

A Szentírásban ezekről a fogalmakkal kap-
csolatban nem definíciókat találunk, hanem 
állapotok bemutatását. Az élet különböző te-
rületeiről olyan képek felvillantását, amelyek az 
áldás, illetve az átok alatt folyó élet lényegét jól 
kifejezik.

Az első ilyen leírással a teremtéstörténetben 
és az azt követő bűneset történetében találko-
zunk. A teremtett világon, a bűnesetig, Isten 
áldása volt. Isten megáldja teremtményeit, az 
embert különösképpen is. Ez tapasztalatilag 
azt jelenti, hogy Isten világában minden igen 
jó. Csodálatos összhang, harmónia uralkodik 
minden téren: Isten és a világ, Isten és az em-
ber, és az ember és az uralma alá rendelt világ 
között.

A bűneset megtörténte után azonban min-
den megváltozik. A bűneset előtti világról és a 
bűneset utáni világról felvázolt kép között ha-
talmas a kontraszt. Isten elől a kert fái mögé 
rejtőzni próbáló ember magatartása meglehe-
tősen jól kifejezi azt a drámai változást, ami a 
bűn nyomán Isten és az ember között végbe-
ment, de az ember lelkének tönkrement álla-
potát is. Nincs összhang Ádám és Éva között 
sem. A korábbi testi-lelki egység helyébe a vá-
daskodás, a nőnek a férj által való leuralása lép. 
Megváltozik az ember és a természet viszonya 
is. A föld a verejtékes munka ellenére sem adja 
korábbi termőerejét, tövist és bogáncsot terem. 
Belép a világ életébe a szenvedés és a halál. Az 
asszonynak fájdalommal kell gyermeket szülni, 
végül pedig vissza kell térniük a porba, amely-
ből vétettek. A drámai változás magyarázata 
abban van, hogy amíg a bűneset előtt Isten ál-
dása nyugszik a világon és az emberen, a bűne-
set után Istennek átka nehezedik arra.

Jól jellemzi az áldott és az átok alatt nyögő 
ember élete közötti különbséget az a prófétai 
kép is, amit Jeremiás szavai által fest elénk Is-
ten. „Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, aki 
emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az 
Úrtól pedig elfordult a szíve! Olyan lesz, mint a 
bokor a pusztában, nem remélheti, hogy eljön 
valami jó. Ott tengődik kövek között a pusztá-
ban, a szikes, lakatlan földön.

De áldott az a férfi, aki az Úrban bí-
zik, akinek az Úr a bizodalma. Mert 
olyan lesz, mint az a víz mellé ültetett fa, amely 
a folyóig terjeszti gyökereit, és nem fél, ha eljön 
a hőség, lombja üde zöld marad. Száraz eszten-
dőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümöl-
csét.” (Jer 17,5–8.)

Ez tehát a tétje annak a választásnak, ami 
előtt Isten népe állt akkor, és áll ma is.

Aki ezt felfogja, az nem tud közömbös ma-
radni tovább. Évszázadokkal később, az isten-
félő Jósiás korában, mikor a jeruzsálemi temp-
lom felújítása során előkerül ez a befalazott 
és elfelejtett könyvtekercs, benne a kilátásba 
helyezett áldások és átkok leírásával, úgy meg-
döbbennek ezek elolvasásakor, hogy megren-
dültségük és bűnbánatuk jeleként a királlyal 
kezdve megszaggatják ruhájukat, és még na-
gyobb buzgalommal folytatják a megkezdett 
vallási reformot, a bálványok eltávolítását.

Isten áldása alatt élni egyet jelent azzal, hogy 
az ember Isten szövetségében él, és élvezni 
azokat az áldásokat, testi-lelki jótéteménye-
ket, amelyeket Isten az Ő népének elkészített 
és megad.

Az átok az Isten szövetségén kívül való éle-
tet jeleneti. Isten áldásainak nélkülözését, és az 
Istennel szembeszegülő, ellenséges magatartás 
ítéletes következményeinek. Hordozását.

Az áldás és az átok mibenlétének értelmezése 
után nézzük meg, hogy mit érthetünk még meg 
az áldással és az átokkal kapcsolatban.

2) Ez az ige, melyben Isten nemcsak az áldásra, 
hanem az átokra is felhívja a figyelmet, egyál-
talán nem az átok kimondására való nagy haj-
landóságot jelzi. Ellenkezőleg. Sokkal inkább 
azt, hogy valójában áldani szeretne. Éppen 
azért hívja fel az átok veszélyére a figyelmet, 
mert Ő áldani szeretne. Azért, hogy az ember 
elkerülje ezt a veszélyt. Senkit nem ejt gondol-
kodóba, hogy a különböző veszélyekre figyel-
meztető táblákat milyen szándékkal helyezik 
ki. Ha valaki lát egy áramütésre, vízbefúlásra, 
sugárveszélyre figyelmeztető tiltó táblát, akkor 
egy pillanatra sem gondolja, hogy azért helyez-
te oda valaki, mert szeretné, ha ilyen balesetek, 
tragédiák történnének. Mindenki tudja, hogy 
ezek a tiltó táblák, szabályok az ember védel-
mét szolgálják. Nem lenne jó szülő az, aki egy 
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Jézus Krisztust lehet fél szívvel is követni. Az 
emberben pedig mindig is megvolt a kompro-
misszumra való hajlandóság, hogy csak fél szív-
vel kövesse Istent. Elfelejti, hogy itt nincs köztes 
megoldás. A fél szív nem nagyobb öröm, nem 
is fél boldogság, hanem teljes boldogtalanság. 
Fél szívvel ide, fél szívvel oda tartozni skizofrén 
állapot. Az ember szétszakad. Csak szenved. Is-
ten népe sokszor megpróbálta ezt, de sohasem 
vezetett jóra. Az Istennel való kapcsolatban egy 
szövetségkötésről van szó. Egy félig aláírt szö-
vetségkötés, szerződés teljesen érvénytelen.

4) Szükséges látni azt is, hogy ennek az igének 
az igazsága ma is hatályos. Ma is érvényben 
van. Sem az áldást, sem az átkot nem tekinthet-
jük egy mára idejét múlt kategóriának. Sok-sok 
igét lehetne felhozni ennek igazolására, de úgy 
gondolom, elegendő egy is ezek közül. Azok-
nak a szavaknak a felidézése, amelyeket Jézus 
az utolsó ítéletről szóló példázatában mond el, 
a juhok és a kecskék szétválasztásakor. Esze-
rint, mikor az Emberfia (vagyis Ő maga) eljön 
az Ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, 
és odaül dicsősége trónjára, akkor összegyűj-
tetnek elé a népek mind, Ő pedig elválasztja 
őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja 
egymástól a juhokat és a kecskéket. A juhokat 
jobb, a kecskéket pedig bal keze felé állítja, így 
szol a jobb keze felől állókhoz: „Jöjjetek Atyám-
nak áldottai, örököljétek a világ kezdete óta szá-
motokra készített országot.”…

A bal keze felől állóknak pedig azt mondja: 
„Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és 
angyalainak készített örök tűzre…

Az utolsó ítéletkor is csak kétféle emberről 
lesz szó: áldottakról és átkozottakról.

Mivel ez így van, ez az ige kikerülhetetlen kér-
dést intéz hozzánk: Melyik úton jársz, melyik 
csoportba tartozol?

5) Ez az ige jó néhány igazságot segített meg-
értenünk, de egyről még feltétlenül említést kell 
tenni annak érdekében, hogy innen most ne 

lehangolva, megrémülve távozzunk, 
hanem az áldás reménységének bizo-
nyosságával.

Ez az ige ugyanis annak keresésére ösztönöz, 
hogy hogyan kerülhet át az ember élete a vi-
lágra egyetemesen ránehezedő átok alól Isten 
áldása alá?

Ha ezt az igét nem a teljes Szentírás összefüg-
gésében értelmezzük, akkor téves következte-
tésre juthatunk. Arra a következtetésre, hogy a 
törvény betöltésén vagy be nem töltésén múlik 
az áldás és az átok. Isten igazsága valóban ezt 
kívánná, de Isten nem csak igazságos, hanem 
kegyelmes és irgalmas is. Mivel tudja, hogy a 
bűnös ember képtelen eleget tenni a törvény-
nek, más megoldást készített nekünk az átokból 
az áldott életbe. Ezt a megoldást abban a Jézus 
Krisztusban adja, akit kezdettől fogva megígért.

Isten nagy örömüzenete felénk az, hogy azért 
léphet a bűn miatti átok helyére áldás, mert 
Ő magára véve a mi bűneinket „átokká lett ér-
tünk”. Levette rólunk az átkot a kereszthalál el-
szenvedésével.

Megkérdezhetnénk: Miért adta akkor Isten a 
törvényt? Miért nem küldte mindjárt a Meg-
váltót?

A törvényt nem megoldásnak szánta, hanem 
olyan eszköznek, ami az igazi szabadulást je-
lentő Krisztushoz terelgeti az embert, mégpe-
dig éppen azáltal, hogy nyilvánvalóvá teszi rá-
utaltságát az Ő szabadítására.

Minket is döntés állít az Úr. Elénk tárja az életet 
és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd azért 
az életet, válaszd a Krisztust!

Ámen.

Molnár Sándor lelkipásztor
Illusztrációk: Gór Ádám

Elhangzott 2019. május 26-án vasárnap a biai 
református templomban.

veszélyes helyen csak azért nem 
hívná fel a gyermeke figyelmét egy 

őt fenyegető vészre, hogy nehogy elrontsa 
annak hangulatát a figyelmeztetéssel. Isten 
világos és határozott figyelmeztetése egyér-
telműen szeretetének a jele.

Isten áldani akar, az áldás azonban nem 
fér össze a bűnnel. A kettő kizárja egymást. 
Isten szent Isten, aki bűnös utakra, tervekre, 
cselekedetekre nem adja áldását. A sötét-
ségnek és a világosságnak nincs köze egy-
máshoz.

Hogy Isten mennyire az áldást akarja, az 
kezdettől fogva, a világ teremtésétől kezdve 
nyilvánvaló, ahogy erről már esett is szó. Is-
ten mindaddig, míg a bűn be nem tört ebbe 
a világba, csak áldott. És hogy ezt a szán-
dékát alapvetően még a bűn sem írta felül, 
jól mutatja, hogy az ember bukását köve-
tően, mielőtt még elmondaná, hogy milyen 
következményekkel jár az engedetlenség, 
annak a Megváltónak az eljövetelére ad 
ígéretet, aki által visszaállíttatik a megron-
tott világ harmóniája. Az elbukott, átok alatt 
roskadozó embernek a megszabadítását 
ígéri. A Szentírás tulajdonképpen ennek az 
ígéretnek a beteljesüléséről szól.

Ennek az ígéretnek a fonalát veszi fel Isten 
akkor is, amikor Ábrahámot elhívja, szövet-
séget köt vele, és azt ígéri, hogy nem csak, 
hogy őt magát megáldja, hanem az ő Mag-
vában, Utódjában, a Krisztusban megáldja a 
föld minden nemzetségét.

És ha ez nem lenne elég meggyőző Is-
ten szándéka felől, akkor lapozzunk előre 
pár fejezetet a Szentírásban, ahol ennek a 
több fejezeten át tartó beszédének a végén, 
megismételve szavait, Mózes újra döntésre 
hívja a népet, hozzátéve azonban még vala-
mi nagyon fontosat, ami nem hagy kétséget 
szándékát illetően. Azt mondja: „Lásd eléd 
adtam ma az életet és a jót, a halált és a rosz-
szat … elétek adtam az életet és a halált, az 
áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy 
élhess te és utódaid is.” (5Móz 30,15.19.)

3) Ez az ige világossá teszi, hogy az Isten ál-
tal felkínált két alternatíván kívül nincs más 
lehetőség. Csak vagy-vagy létezik. Csak két 
út közül választhat az ember. A Kísértő min-
dig megpróbálja elhitetni az emberrel, hogy 
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PÜNKÖSDKOR
Tüzek jönnek, különös lázak:
LÉLEK járja által a házat.
Szárnyas remény lobog fel bennünk,
szólnunk kell és valamit tennünk,
amit az Úr tűzlángja mível:
a szeretet ímé kiárad,
nem lesz vége még a világnak,
JÉZUS KRISZTUS itt jár, keresvén…
Fehér zászló lobog keresztjén,
út lett nekünk, igazság, élet,
átöleli a mindenséget.


