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“Neveld a gyermeket a neki megfelelõ módon, 
még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.“

Péld 22,6



Tavasszal hitmélyítõ ifjúsági csendesnapot tartottunk Pécelen, 
Dr. Pálhegyi Ferenc a konfliktuskezelésrõl tartott elõadást. (1-5)

Május 21-én Nagyatádon sikeres körzeti csendesnapot szerveztek
szövetségünk ott élõ tagjai. (6) (fotó: M. Gy.)

BSz fiatalokat fogadott a Szatmár-beregi BSz kör.
A négy napos program emlékeibõl idézünk a képekkel és 

az írásos beszámolóval (lásd: Hírek – közlemények). (7-15) 
(fotó: Dr. Makrai Tibor és Kántor Anita)
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Kedves Testvérek!
Fõtitkári jelentésemet azzal szeretném

kezdeni, hogy Szövetségünk tagságát
Isten dicsõítésére és hálaadásra hívom a
nagy kegyelem miatt, amellyel a BSz-t
16 éven át megtartotta és megõrizte. Ha
közben emlékezünk a mögöttünk ha-
gyott útszakaszon elkövetett bûneikre,
hibáinkra, hûtlenségeinkre is, akkor még
jobban csodáljuk Urunk szeretetét és
hosszútûrését.

Jelentésemben egyrészt röviden érté-
kelem Szövetségünk helyzetét, munká-
ját, másrészt javaslatot teszek arra az
irányra, amit a jövõben követnünk kel-
lene.

1. KITEKINTÉS HATÁRAINKON TÚLRA

Hogy világosan lássuk és értékeljük
helyzetünket, ahhoz feltétlenül szól-
nunk kell arról a nemzetközi egyházi és
lelki helyzetrõl, ami körülvesz bennün-
ket, elsõsorban itt Európában.

Az Európai Unió (EU) vallási térképe
2004. május 1-jével megváltozott. Ez
azt jelenti, hogy a protestánsok lélek-
száma 55,86 millió, a római katoliku-
soké 222,5 millió, a vallásnélkülieké
pedig 114,28 millió lett. Muzulmánként
jelenleg 14,58 millió él az EU-ban, de,
ha Törökország is csatlakozik, akkor
számuk 68 millióval fog növekedni.

Ezek a számok is jelzik, hogy Euró-
pában a keresztyénség jelentõsége és
súlypontja folyamatosan csökken, illet-
ve áttevõdik a Föld északi féltekéjérõl a
délire; Dél-Amerikára, Afrikára és
Ázsiára.

Világszerte feltûnõ jelenség a protes-
táns tradicionális egyházak tekinté-
lyének megrendülése, ami különösen is
érezhetõ Európában. Rohamosan nõ
azoknak az evangéliumi keresztyének-
nek a száma, akik nem kívánnak sem-
milyen egyházhoz tartozni, de még
templomba se járni. Ez a szám jelenleg
– világviszonylatban – 112 millió,
amirõl a megfigyelõk azt állítják, hogy
rohamosan növekedik.

Németországban a keresztyének 61%-a
azon a véleményen van, hogy az egyház

nem illetékes a hit kérdéseiben érvénye-
sen nyilatkozni. Az egyházakból való
kiábrándulás egyik oka az erkölcsi libera-
lizmus, ami felé egyre jobban sodródnak
a nyugat-európai protestáns egyházak, a
másik pedig az, hogy nem azzal foglal-
koznak, amivel kellene; jobban érdekli
õket a gazdasági tevékenység, mint az
emberek üdvössége.

Ha Biblia Szövetségünket ebben az
összefüggésben vizsgáljuk, akkor azt
kell mondanunk, hogy, amikor mi az
egyház küldetésének és jelentõségének
fontosságát hangoztatjuk, és az egyház
nélküli keresztyénséget bibliaellenes-
nek tartjuk, erkölcsi kérdésekben pedig
határozottan a bibliai tanításokat hirdet-
jük, akkor üdvtörténeti és történelmi
küldetést teljesítünk Európában azokkal
a magyar, német, holland, angol, svájci,
észak-ír egyházakkal, szervezetekkel
közösen, akikkel azonos módon gondol-
kodunk.

2. A HAZAI ÁLLAPOTOK

Helyzetünk értékeléséhez néhány pil-
lantást kell vetnünk arra az egyházi
helyzetre is, amiben itthon, Magyaror-
szágon élünk. Bár nem elhanyagolható

körülményt teremt a hazánkban folya-
matosan gerjesztett egyházellenesség
növekvõ hangulata, most mégsem kí-
vánok ezzel külön foglalkozni.

Azzal a tendenciával viszont igen,
miszerint a magyarországi, ún. történel-
mi egyházakban általános tekintély- és
hatékonyság csökkenés figyelhetõ meg.
Ennek félremagyarázhatatlan jeleit
mutatják a helyenként siralmasnak is
nevezhetõ templomlátogatási statisz-
tikák.

Az egyházak legfelsõ igazgatási- és
tanító szerveinek mûködése, az egyház
média utján kifejtett tevékenysége –
rádiókban, televíziókban, újságokban –
egyáltalán nem azt a képet erõsítik a
gyülekezetek tagjaiban, hogy itt minden
a misszió érdekében történik.

A Biblia alapvetõ tanításai körül, –
lásd: üdvösség-kárhozat, kiválasztás,
szabad akarat, újjászületés-megtérés,
halál-feltámadás, lélek halhatatlansága,
Biblia ihletettsége stb.! – egyre nagyobb
a bizonytalanság és zûrzavar mind a
lelkipásztorok, mind az egyháztagok
között.

A helyi gyülekezetek túlnyomó több-
sége a tradicionális kereteket próbálja
fenntartani és foltozgatni – egyre keve-
sebb sikerrel; miközben az egyházak
vezetõsége és vezetõ szervei máig
adósak az új út bemutatásával.

Ilyen körülmények között nem lehet
csodálkozni azon, hogy sok hitre jutott
keresztyén ember hagyja el az ún.
történelmi egyházakat, és csatlakozik
valamilyen új-protestáns csoporthoz.

Ha a Biblia Szövetség tanítói és
missziói tevékenységét ebben az össze-
függésben vizsgáljuk, akkor azt mond-
hatjuk, hogy az egyházról adott világos,
biblikus tanításunkkal, és az etikai
kérdésekben képviselt egyértelmû állás-
foglalásainkkal mindeddig erõteljesen
fékezni tudtuk az egyházból kiszakadni
akaró hívõ protestáns keresztyének
számát. A Biblia alapvetõ igazságainak
egyértelmû tanításával pedig az egyház
hitvallásos identitását erõsítettük. Vall-
juk ugyanis, hogy a probléma nem

NEM A HÍRNÉV, HANEM A KÜLDETÉS
(Fõtitkári jelentés a Biblia Szövetség (BSz) 2005. április 30-i, budapesti közgyûlésérõl - 

elmondta: Sípos Ete Álmos)

LLUUKKÁÁTTSSII VVIILLMMAA:: 
KKÜÜLLDDEETTÉÉSS

- Menjetek el! - Egyszál ruhában,
teher nélkül, mint a koldusok,

nem szükséges se táska, se erszény,
- amitek van, vállatokon elfér - 

"a munkás kevés, de a munka sok!"

- Térjetek be, ahol befogadnak,
ott kettõs lesz békességetek;
amit adnak, fogadjátok el,
amit kérnek, adjátok oda!

Zárt kapuk elõtt menjetek tova,
lakóikra tüzet ne kérjetek!

"A munka sok, de a munkás kevés"
- ez a küldetés!
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magával az egyházakkal van, hanem az
egyházakban azokkal a képviselõkkel
és tagokkal, akik sem a Bibliát, sem a
hitvallásokat nem tisztelik, a Biblia- és
hitvallásellenes tanításokat eltûrik, vagy
éppen terjesztik.

A Biblia Szövetség tehát nem egy-
házellenes szervezet, hanem éppen az
egyházért és a misszióért jött létre. 

Csak sajnálni tudjuk, hogy az elmon-
dottak ellenére egyházaink egyes veze-
tõi a BSz-t még mindig gyanakodva
szemlélik, szolgálatait igénybe nem
veszik; missziói látásunkat és tevékeny-
ségünket szinte meg sem említik, nyil-
vánosan pedig kedvezõ véleményt
eddig rólunk nem mondtak. Ami pozitív
nyilatkozat a Biblia Szövetségrõl eddig
megjelent, az a világi sajtó hasábjain
volt olvasható.

Eddig nem sikerült megrendíteni ben-
nünket abban, hogy a Biblia tanítá-
saihoz és a hitvallásokhoz jobban
ragaszkodjunk, mint az egyházak ún.
hivatalos képviselõi.

3. A BIBLIA SZÖVETSÉGRÕL

Az imént elmondottakat azonban
senki ne értelmezze úgy, mintha a BSz
minden áron az egyházak hivatalos
vezetõségétõl érkezõ elismerésre töre-
kedne. Valljuk ugyanis, hogy a BSz
számára nem a hírnév, hanem a küldetés
a fontos! Ez azt jelenti, hogy mi nem az
emberek, hanem egyedül Istenünk ked-
vére szeretnénk tenni.

Ezért, annak érdekében, hogy Is-
tentõl nyert küldetésünket minél
tökéletesebben betölthessük, készek
voltunk és vagyunk tanításunkat,
missziói terveinket és módszereinket
korrigálni, s ha kell, akkor gyökeresen
megváltoztatni.

Ilyen váltás volt tanításunkban az,
amikor az „ember-központú“ evangé-
liumtól, a „kegyelem-központú“-hoz
fordultunk, vállalva még az ezzel járó
belsõ feszültségeket is. Ebben erõsített
bennünket az a tapasztalat, hogy a ke-
gyelem elveszíthetetlenségének evangé-
liuma sok gyötrõdõ hívõ embert meg-
szabadított a görcsös, „én“-központú
kegyességtõl.

Küldetésként ismertük fel annak a
bibliai missziói elvnek hangsúlyozását
is, hogy a hívõ embereket rendszeresen
és módszeresen kell tanítani arra, hogy

az üdvösséget hordozó evangéliumot
miként adhatják át környezetüknek.
Mert Isten üdvözítõ tervét nem fel-
tétlenül csak hivatásos igehirdetõkön,
hanem a misszionáló, ha úgy tetszik,
evangélizáló gyülekezeti tagokon,
vagyis a hívõ gyülekezeten keresztül
akarja megvalósítani.

Szeretnénk, ha tagjaink közül egyre
többeket nyugtalanítaná az, ha nem
tesznek semmit az Úrért. Így minél
többen személyes felelõsséget érezné-
nek Isten országa ügyéért.

Ezt elõsegítendõ szerveztük meg a
különféle szintû bibliaiskolai tanfo-
lyamokat Pécelen és az ország külön-
bözõ pontján található gyülekezetekben.
Örömmel jelenthetem, hogy a 2004.
esztendõ folyamán 34 gyülekezeti tan-
folyamot tartottunk Pécelen és a refor-
mátus gyülekezetekben.

Szeretnénk ezúton is köszönetet mon-
dani azoknak a körzetfelelõsöknek és
szövetségi tagoknak, akik a tanfolya-
mok szervezését és annak egyéb terheit
vállalták. Erre biztatjuk a többi körzet-
felelõst is, akik még nem kapcsolódtak
be ebbe a fontos munkába. Illesse
köszönet azokat az oktatókat is, akik
komoly áldozatok árán végezték és
végzik ezt a nem könnyû munkát; napi
6-7 órát fordítva a tanításra.

Kedves Testvérek! 
A BSz küldetése tehát nem jelenték-

telen. Imádkozzunk és fáradozzunk
azért, hogy szolgálatunk hatására meg-
változzék egyházunk arculata! Küldeté-
sünket azonban csak közösen teljesít-
hetjük! Ha nem fogunk egyetértésben,
imádságban, anyagi áldozatokkal, tes-
tünk odaszánásával az eddigieknél
sokkal hatékonyabban egymás mellett
állni, akkor szemünk elõtt roskadnak
majd össze azok, akik ezeket a terheket
viszik.

Ezért a BSz tagsága olyan hívõ
emberekbõl kell, hogy álljon, akik
felelõsek a misszióért, egymásért és
tanítóikért is.

4. EGYESÜLETI ÉLETÜNK

Szervezetünk tag-létszámáról azt
állíthatjuk, hogy egyik jellemzõje az
állandóság, ami azt jelenti, hogy az
elhunytak helyére mindig újak léptek.
Az állandóság mellett örvendetes az a
tény, hogy az újonnan belépõk többsége

fiatal. Ez pedig táplálja bennünk a
jövõnkkel kapcsolatos reményt is.

Nagyon szeretnénk, ha régi és új tag-
jainkban megerõsödne a szövetségi
tagság két fontos jellemzõje: a közös
ügyért érzett felelõsség és az áldozat-
készség. Önkritikusan kell megállapíta-
nunk, hogy ez a két vonás tagjaik egy
részébõl hiányzik. Ezért foglalkoztat
bennünket a tagrevízió gondolata,
illetve a belépés feltételrendszerének
felülvizsgálata. Szeretnénk ugyanis, ha
a BSz-i tagság nem csak a tiszta Ige
hallgatása lehetõségének biztosított-
ságát jelentené, hanem az említett két
jellemvonás felerõsödését is; azaz, Isten
országa ügyéért érzett felelõsséget, és a
határozott áldozatvállalást. Egy ilyen,
viszonylag kis létszámú missziós szer-
vezet csak akkor tudja küldetését be-
tölteni, ha tagsága erõfeletti anyagi
áldozatot vállal.

Tájékoztatom arról a közgyûlést,
hogy Fehér Csaba, egyéb elfoglaltsá-
gaira hivatkozva, lemondott tanács-
tagságáról. A Tanács ez év áprilisi
ülésén Dr. Viczián Miklóst, eddigi pót-
tagot választotta rendes taggá. Dr. Vicz-
ián Miklós testvérünk Tanácsban
végzendõ munkájára Isten áldását kér-
jük!

5. KAPCSOLATAINKRÓL

Néhány egyházzal, szervezettel,
missziói csoporttal fontos teológiai
kérdésekben nem értünk egyet. De úgy
érezzük, hogy ez az egyet nem értés
nem jogosít fel bennünket szeretet-
lenségre, ezért irányukba gyakorolt kri-
tikánkat is a féltõ szeretet kell, hogy
vezérelje.

Úgy véljük, hogy lelki kapcsolatunk a
Bethánia CE Szövetséggel jó. Azt a
kérésüket, hogy a CE Világszövetség
2006-ban, Gödöllõn rendezendõ Világ-
gyûlésén vállaljunk lelki szolgálatot,
Tanácsunk elfogadta, ezért igyekszünk
kérésüknek eleget tenni. 

De jó a kapcsolat a Molnár Mária
Külmissziói Alapítvánnyal, a Bibliai
Házassággondozó Szolgálattal, a Pres-
biteri Szövetséggel, a VISZ-szel, az
EMO-val, és a Protestáns Missziói és
Tanulmányi Intézettel is. Tagjaink
imádsággal kísérik Csépe Andrea, vala-
mint Edgar Luz és családja külmissziós
szolgálatát is.
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Jelentésem végén a feltámadás re-
ménysége alatt emlékezem azokra, akik
az elmúlt esztendõ során távoztak
közülünk a hû Urunk, Jézus Krisztus
által az övéi számára készített helyre.
Gyászoló szeretteiket vigasztalja a ke-
gyelem Istene! 

Szeretettel köszöntjük új tagjainkat.
Kívánjuk, hogy érezzék magukat jól és
dolgozzanak sokat közöttünk! 

Imádságban gondolunk beteg testvé-
reinkre, akik csak lélekben lehetnek
most közöttünk.

Köszönetet mondok önkénteseink-
nek, körzetfelelõseinknek, tanácsunk
tagjainak, bizottságainkban szorgos-
kodóknak, konferenciáinkon, csendes-
napjainkon szolgálóknak, péceli köz-
pontunk dolgozóinak és mindazoknak,
akik áldozatos fizikai, szellemi munká-
jukkal segítették a Biblia Szövetség
2004. évi tevékenységét, céljainak meg-
valósítását.

Szeretettel köszöntjük szövetségünk
titkárát, Dr. Mikolicz Gyulát, mivel a
közelmúltban avatták õt állam- és jog-

tudományi doktorrá. Isten áldja meg
életét, családját!

Kedves Testvérek! 
A BSz-t azok az emberek alapították,

akik elhívásukban és küldetésükben
szeretnének erõsödni, ezért: „igyekez-
zetek inkább a ti elhívatásotokat és
kiválasztatásotokat erõssé tenni, mert,
ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök
meg soha“ (2Pt 1,10).

Miközben kérem jelentésem elfoga-
dását, bíztatom tagjainkat a vélemény-
nyilvánításra!

– Olyan meggyõzõen beszéltek az
elõadók, hogy a konferencia végére én
is megtértem – mondta egy férfi.

– És mibõl tért meg?
– Hogy érti?
– Milyen bûneit ismerte fel és hagyta

el?
– Mit képzel maga énrólam? Kikérem

magamnak az ilyen gyanúsítgatást!
Egy másik párbeszédbõl:
– Olyan nagy szeretettel vettek körül

abban a csoportban, hogy én is hívõ let-
tem – újságolja egy asszony. A meg-
térésem óta járok istentiszteletre és
segítek a szegénygondozásban.

– És milyen bûneit ismerte fel azóta?
– Mindnyájan gyarlók vagyunk, és

sok hibánk van, de remélem, majd las-
san leszokunk ezekrõl.

Csakugyan így van ez? Valóban meg-
tért ez a két ember a szó bibliai értel-
mében? Van megtérés bûnbánat nélkül?
Mit tanít a Szentírás a bûnbánat és a
megtérés kapcsolatáról? Beszélhet-e
valaki a megtérésérõl, ha nem tudja,
mibõl tért meg, ha nem látta meg, nem
utálta meg, nem nevezte nevén és nem
hagyta el a bûneit?

A Biblia summás válasza ez: bûn-
bánat nélkül nincs megtérés. Eljuthat
oda valaki, hogy kezd elege lenni
önmagából, kezdi látni a hibáit, szeretne
megváltozni, jobbá lenni, megkívánja
másoktól a hívõ életet, egyre jobban
hiányzik neki az Istennel való közösség,
esetleg fél a bûnei következményeitõl –
de ez még nem megtérés. Ennél több, ha
valaki ráébred elveszett állapotára, s lát-
ja, hogy Isten nélkül csak elrontani tud-

ja az életét, és az ítélet vár rá. Fontos ez
a felébredés – de még ez sem megtérés.

A megtérés egyik bibliai kifejezése
ezt jelenti: megfordulás. Az ember el-
fordul addigi céljától, értékeitõl, szoká-
saitól, és odafordul Istenhez. Eddig hát-

tal volt az Úrnak, most arccal feléje for-
dul, s a bûneinek fordít hátat. Tehát meg
tudja mondani, mibõl tért meg és kihez
tért meg. Már nem a bûn parancsol neki,
hanem megváltó Ura, Jézus, akinek

tudatosan engedelmeskedni akar. Ezért
fontos nem csak azt tudnia, hogy mit
hagyott el (bûnbánat), hanem, hogy
kinek az uralmát vette magára (engedel-
messég Jézusnak).

Aki nem látja és nem látja be a bûneit,
aki elkezdi mentegetni, magyarázni,
szépíteni azokat, annak nem lesz határo-
zott, világos elindulása, s nem fog
növekedni és gyümölcsöt teremni sem a
hitben. Azt csak érzelmileg érintette
meg valami, vagy múló tömeghatás alá
került, de nem fordult meg az élete.

Amikor Dávid rádöbbent, hogy házas-
ságtörõ és gyilkos lett, kíméletlen õszin-
teséggel kérte Isten bocsánatát (Zsolt
32,51). Amikor pünkösdkor az emberek
hallgatták Péter prédikációját, „Mintha
szíven találták volna õket“, úgy kér-
dezték: Mit tegyünk? Az apostol világos
választ adott nekik: „Térjetek meg (a
bûnbánat jeleként) keresztelkedjetek
meg mindnyájan Jézus Krisztus nevébe,
bûneitek bocsánatára, és megkapjátok a
Szentlélek ajándékát“ (Csel 2,38).

Az igazi megtérésnek mindig ez a
rendje: hallgatom a Krisztusról szóló
igét, meglátom és megbánom a bûnei-
met, hiszem, hogy Jézus áldozatáért
bocsánatot kaptam, és Isten adja a
Szentlélek ajándékát. Ez a sorrend meg-
fordíthatatlan, s nem maradhat ki egyik
mozzanata sem.

Ez mind Isten kegyelmének a mun-
kája, de nem szabad felszínesen össze-
téveszteni semmilyen érzelmi fellán-
golással vagy jó szándékú lelkesedéssel.
Az igazi megtérés elhagyhatatlan fel-
tétele és velejárója az õszinte, töredel-

BÛNBÁNAT ÉS MEGTÉRÉS

TTÚÚRRMMEEZZEEII EERRZZSSÉÉBBEETT::
SSZZÍÍVVCCSSEERREE

Kegyelem, hogy szabad felejteni,
nem õrizni bántást, töviseket,

nem hordozni régi fájdalmakat!
Jaj, ha a behegedt seb felszakad,
ha kísértenek a múlt sérelmei,

s régi terheket roskadva viszünk!
Jaj, ha szemetesláda a szívünk!

Hiszen boldog kincsesláda lehet,
hogyha Megváltónk keresztje alatt

letehetünk kínzó bûnterheket,
s kicserélt szívünkben nincs helye másnak,

mint szüntelen hálás csodálkozásnak,
és az emlékezés lesz kegyelem:

"Így segített meg! Ezt tette velem!"
Számlálgatjuk a drága kincseket.

Megváltóm, az öröklét is kevés
imádni téged, hálát adni érted,

Ki kereszted alatt koldus szívem
kincsesláda-szívre cserélted!"
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mes, konkrét bûnbánat és bûnvallás.
Hiszen, „ha megvalljuk bûneinket, Õ hû
és igaz, hogy megbocsássa bûneinket, s
megtisztít minket minden gonoszság-
tól“ (1Jn 1,9).

Ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy
mindenki elõbb a bûneit veszi észre,
aztán ahogyan Isten Lelke munkálkodik
a hívõben, egyre világosabban látja
bûnös állapotát. Azt, hogy nemcsak
nyilvánvaló vétkei vannak, hanem ter-
mészetét egészen áthatotta az Isten
elleni lázadás. Vannak bûnös erényei is,
még a jó tulajdonságai is engedetlenség
forrásává válhatnak, mert egész Isten

nélküli természete tisztátalan. Tehát
egész régi természetét meg kell tagad-
nia, ahogyan Jézus mondta: „Aki utá-
nam akar jönni, tagadja meg magát…“
(Mt 16,24). „Mindnyájan olyanok let-
tünk, mint a tisztátalanok, minden igaz-
ságunk olyan, mint a szennyes ruha…“
(Ézs 64,5)

Isten kegyelmének különös munkája,
hogy folyamatosan tisztítja a benne
hívõk életét. Nem tudnánk elviselni, ha
egyszerre minden bûnünkre rámutatna.
De egymás után leleplezi tisztátalansá-
gainkat, s megtanít kegyelmébõl élni. Jaj
annak, aki nem kész a naponkénti bûn-

bánatra, mert megreked a lelki növeke-
désben és erõtlen hívõ lesz, aki csak bot-
ránkoztat másokat. Boldog ember az, aki
mindig kész igazat adni Istennek (Lk
7,29!), és megragadni bocsánatát! Mert
nekünk egyszer lehet és kell megtérnünk
a bûnbõl Krisztushoz. De mint hívõknek
újra és újra vissza lehet és kell térnünk
bûnbánattal az engedetlenségeinktõl
Krisztushoz. Fájdalmas folyamat ez,
amíg „formálódik bennünk Krisztus“
(Gal 4,19), de legyen áldott az õ neve,
hogy nem fogy el türelme, és hogy elég
nekünk is az õ kegyelme!

Cseri Kálmán

Eddigi életemmel kapcsolatosan tu-
lajdonképpen sok mindenrõl írhatnék,
például: filmekrõl, sportról, munkáról,
„élményekrõl“, de meggyõzõdésem,
hogy mindezek és minden más eltörpül
amellett, amit Isten tett értem.

Tényleg, mit is tett? Megváltott a
halálból az életre, megváltott, hogy ne
kelljen meghalnom, hanem hogy él-
hessek általa. Igen, életem bizonyos
idõszakában teljesen reménytelen álla-
potba kerültem, de ugyanakkor az Isten
továbbra sem mondott le rólam: „Mert
úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött fiát adta, hogy aki hisz
õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.“ (Jn 3,16) 

Hogy élhessek általa, mert bûnben
fogantam, és bûnbe születtem. Az éle-
temet ez jellemezte mindaddig, amíg el
nem fogadtam õt személyes megvál-
tómnak. Éltem saját bûnös, nyomorult
életemet nélküle. De õ, az Isten, bele-
szólt az eseményekbe. Elõször csak
szólongatás volt, ami egyre erõsebb lett,
és én nem akartam meghallani ezt.
Gyermekkoromban, hetedik osztályos-
ként volt életem legkeményebb és
legnehezebb idõszaka. Lázadtam Isten
és ember ellen, semmi nem adott örö-
met. Nem szerettem tanulni, sokszor
lógtam az iskolából, közben loptam,
csaltam és hazudtam, majd rászoktam a
dohányzásra. Mindezt annak ellenére,
hogy hívõ és vallásos szüleim, nagy-
szüleim szigorú fegyelmet próbáltak
gyakorolni. 

Egyre reménytelenebb és elveszettebb
állapotba kerültem, de Isten továbbra
sem mondott le rólam. Beszélt velem, ha
elmentem istentiszteletre, de továbbra
sem „hajoltam meg“ senki elõtt, így
elõtte sem. Közben konfirmáltam is, pe-
dig nyomorult állapotban voltam, és úgy

éreztem, hogy nem szeret senki. Nem is
sejtettem még, hogy „Megfeledkezik-e
csecsemõjérõl az anyja, nem könyörül-e
méhe gyermekén? Ha mások megfeled-

keznének is, én nem feledkezem meg
rólad!“ (Ézs 49,15) 

Valószínû, hogy szüleim, illetve nagy-
szüleim imádkoztak értem, de Jézus is
esedezett értem az Atyánál. A konfirmá-
cióval lassú váltás jelentkezett az
életemben, ami Istenhez való közeledé-
semet jelentette. Majd sok-sok belsõ és
külsõ harc következett ezután, egészen
21 éves koromig, amikor végre bekö-
vetkezett a fordulat: „rám talált a ke-
gyelem és én rátaláltam a kegyelemre“.
Igen. Isten megszólított: „bízzál, kelj föl,
hív téged!“ Azon a konferencián, ahol ez
elhangzott, az Isten szólított meg, és be-
szélt velem, hogy bízzak benne, „keljek
föl“, mert õ hív. Kegyelme által az éle-
tem azon a héten megújult. Új életet
nyertem Jézusban. Megszabadultam
addigi hiábavaló bûneimbõl, és olyan
szenvedélyektõl, mint a dohányzás.
Azóta jó benne, érte és vele élni, õ lett
vezérlõ Uram és mesterem. Õ bíztatott
és õ keltett fel, illetve hívott el. 

„Isten abban mutatta meg rajtunk
szeretetét, hogy Krisztus már akkor
meghalt értünk, amikor bûnösök vol-
tunk.“ (Rm 5,8) 

Megtérésem nem azt jelentette, hogy
nem hibáztam többé, hanem azt, hogy
élhetek általa, vele és benne, a bûnöket
felismerve megvallhatom és elhagy-
hatom azokat. 

Hiszem, hogy rám is igaz ígérete:
„Mert én veled vagyok, megõrizlek
téged, akárhová mégy“ (1Móz 28,15).

Törõ István

KONFIRMÁCIÓ = LASSÚ VÁLTÁS

FFüüllee LLaajjooss::
KKÕÕSSZZIIKKLLAA VVOOLLTTÁÁLL

Ó, hány vihar ért, árvizek, esõk!
Hajszálon függött sorsom, életem.

TE tudod csak, hány szakadék elõtt
szédültem én… és nem szédültem el.

KÕSZIKLA VOLTÁL,
MEGTARTÓ… Kezed

szorítva tartott, így vagyok ma itt.
Állok viharban, vészben is Veled,

Hozzád kötöz már, JÉZUSOM, a hit.

* * *
VVÉÉGGIIGG

Vágyam, URAM, egy mindenekfelett:
Téged szolgálni gyarló életemmel.

Engedd hát ezt a hálaéneket
a keskeny úton végig énekelnem!
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Jelenleg olyan világban élünk, ame-
lyiknek egésze és minden egyes része
Ádám engedetlenségének következmé-
nyeit nyögi. Isten akaratából a bûneset
miatt a teremtett világ egésze a „hiába-
valóság alá vettetett“, és „a rothadan-
dóság rabságában van.“ (Rm 9,20-21;
vö. 1Móz 3,14-19) Vagyis a teremtettség
fölött uralkodik a „hiábavalóság tör-
vénye“, s így a teremtett dolgok „ nem
maradnak rendíthetetlenül szilárd álla-
potban, hanem „mint átmeneti és mulan-
dó dolgok gyors iramban elenyésznek“
(vö.: „létért való küzdelem“!). „Érdemes
fontolóra vennünk, hogy a földtõl az égig
való összes teremtmények a mi bûnein-
kért lakolnak. Mert a mi bûnünk miatt
van az, hogy a rothadandóságban szen-
vednek. Így az emberi nem kárhoztatásá-
nak bélyege rá van sütve az égre, földre,
összes teremtményre.“ (Kálvin) A ter-
mészet nem önként tartózkodik ebben a
nyomorúságos állapotban, hanem alko-
tójának akaratából: „…nem önként,
hanem azért, aki az alá vetette.“ (Rm 8,
20b) Ez azt is jelenti, hogy csak az emel-
heti ki ebbõl az állapotból, aki ebbe
helyezte, ezért az ember tehetetlen ezek-
kel a törvényekkel szemben. A hívõ em-
berek számára ugyanakkor vigasztaló az,
hogy a teremtettségben nem a hiába-
valóságé és romlandóságé az utolsó szó,
hanem azé, aki ezek fölött is rendelkezik:
az élõ Istené.

Mielõtt tovább lépnénk, meg kell em-
lítenünk Istennek a Noéval kötött szö-
vetségét 1Móz 6,18; 8,20-22; 9,9-10;
15-16. Isten e szövetség megkötésekor
– ingyen kegyelembõl, minden emberi
érdem nélkül, sõt annak ellenére –
megígérte, hogy víz által nem fogja
elpusztítani többé ezt a földet. Ez a
szövetség – s annak jele, a szivárvány –
a biztosítéka annak, hogy a föld, amely
az emberi történelem színpada, annak
teremtményeivel együtt nem fog el-
pusztulni, amíg Isten véghez nem viszi
rajta mindazt, ami az õ örök terveiben el
van rejtve. Isten, tehát, még a bûneset
utáni teremtett világra is szövetséges
gondviseléssel ügyel és vigyáz. 

Ugyanakkor a hiábavalóság és rotha-
dandóság alá vetett teremtettség, mint

szülõ asszony – szenved. „Hiszen tud-
juk, hogy az egész teremtett világ együtt
sóhajtozik és együtt vajúdik mind ez
ideig“ (Rm 8,22). Vagyis a természet
vajúdó asszonyként viselkedik, mind-
addig, amíg meg nem szabadul. „Ez a
nyögés nem hiábavaló…, mert végül
örvendetes gyümölcsöt fog szülni. A
lényeg az, hogy a teremtmények a jelen-
legi állapottal nincsenek megelégedve,
de nem is szenvednek annyira, hogy
orvosság nélkül sorvadjanak el, hanem
vajúdnak, mert a jobb állapotra való
megújulás vár rájuk.“ (Kálvin) A szen-
vedésbõl nem vonhatják ki magukat
Isten gyermekei sem, hiszen õk is ennek
a teremtettségnek alkotórészei: „Nem-
csak ez pedig, hanem maguk a Lélek
zsengéjének birtokosai, mi magunk is
fohászkodunk magunkban, várva a fiú-
ságot, testünknek megváltását.“ (Rm
9,23)

Mindezek mellett tudhatjuk azt is,
hogy Isten nem hagyta magára a szen-
vedõ mindenséget, hanem még ebben az
állapotban is gondviselõ kezében tartja.
A gondviselõ Isten általános kegyelme,
azaz mindenkire és mindenre kiterjedõ
szeretete korlátozza a káosz és halál idõ
elõtti és tökéletes diadalra jutását, és
bizonyos fokig õrzi a teremtés eredeti
rendjét és szépségét; biztosítva az em-
beri életfeltételeket. Az általános kegye-
lem úgy állja útját a bûn és halál rom-
boló hatásának, ahogyan egy õrjöngõ
vadállatot megfékeznek ketrecének vas-
rácsai… Mt 10,29-30: „Nemde két
verebecskét is meg lehet venni egy fil-
lérért? És egy sem esik azok közül a
földre Atyátok akarata nélkül…“ Csel
14,17: „Isten… betölti eledellel, öröm-
mel a szívünket… ad termõ idõket, esõ-
ket…“ Ha Isten befejezné gondviselõ
munkáját, akkor a teremtettség azonnal
megsemmisülne. 

A bûneset utáni világ hirdeti alkotójá-
nak dicsõségét (általános kijelentés).
„Az egek beszélik Isten dicsõségét és
kezeinek munkáját hirdeti az égbol-
tozat.“(Zsolt, 19,2) Rm 1,20: „Mert ami
az Istenben láthatatlan, tudniillik az õ
örökké való hatalma és istensége, a vi-
lág teremtésétõl fogva az õ alkotásaiból

megértetvén megláttatik…“ Akiknek
gondolkodását az Úr kegyelmesen meg-
gyógyította, azok képesek meglátni a
természetben Isten keze nyomát, és
meghallani a természet templomában
annak Istenrõl szóló hangtalan, de még-
is egyfolytában zengõ és érthetõ ige-
hirdetését.

Az 1Móz 1,26-28-ban olvassuk, hogy
Isten a természettel kapcsolatban több
megbízatást is adott az embernek, amiket
a bûneset után sem vont vissza, tehát ma
is érvényben vannak. „Szaporodjatok és
sokasodjatok és töltsétek be a földet és
hajtsátok birodalmatok alá (hódítsátok
meg) és uralkodjatok a tenger halain…“
Itt különösképpen fontos számunkra a
második és harmadik parancs: meghódí-
tani és uralni a teremtettséget. Némely
tudatlan és rosszindulatú ember azt
mondja, hogy a Biblia Istene ezzel a ket-
tõs paranccsal a természet tönkretételére
szólított fel, tehát a természet jelenkori
pusztítása erre az isteni parancsra vezet-
hetõ vissza. Ehhez még hozzáfûzik, hogy
elsõsorban azok vétkesek a természet
tönkretételében, akik, ahelyett hogy
imádták és tisztelték volna, mint isten-
séget (Gaia = földanya) – ahogy a keleti
vallásokban ez megszokott gyakorlat –,
követni kezdték a bibliai parancsokat. A
vádakra azt válaszoljuk, hogy az eredeti
bibliai parancsban a természet meghó-
dítása és uralása – mint királyi feladat –
magában hordozta a gondoskodást is.
Isten, amikor az embert királyi feladattal
bízta meg, s arra szólította fel, hogy
hódítsa meg a természetet, és hajtsa
fennhatósága alá, akkor felszólította arra
is, hogy közben ne tegye tönkre, hanem
szeretõ gondoskodással bánjon vele. Ezt
alátámasztja az 1Móz 2,15-ben olvasható
kijelentés, miszerint Isten az embert az
Édenbe helyezte, hogy „mívelje és õrizze
azt“! Mindezek alapján ki kell monda-
nunk, hogy a bibliai parancsok fel-
szólítanak a természet istenfélelemben
gyökerezõ kutatására (természettudo-
mányok), megmûvelésére és felhasz-
nálására, de ugyanakkor védelmére is.
Erre már a Noéval kötött szövetség is
kötelez, mivel: Isten – ígérete szerint –
gondoskodik e bûnbeesett világról és

TEREMTETTSÉG A BÛNESET UTÁN
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nem pusztítja el vízzel. Ezzel feljogosít,
sõt kötelez minden embert az életért, a
földért, annak minden élõlényéért való
szolgálatra… Úgy is mondhatjuk, hogy a
szivárvány, mint a Noéval kötött szö-
vetség jele, kötelez minket a bûneset
következményeit szenvedõ természet
védelmezésére. Az Ótestamentumban
több olyan igerészt is találhatunk, ame-
lyek a természetvédelemmel kapcso-
latosak, pl.: az 5Móz 20,19-20: „Mikor
valamely várost hosszabb ideig tartasz
körülzárva… ki ne veszítsd annak egy
élõfáját sem, fejszével vágván azt, ha-
nem egyél arról és azt magát ki ne irtsad,
mert ember-e a mezõ fája, hogy ostrom
alá jusson miattad? Csak, amely fáról
tudod, hogy nem gyümölcstermõ, azt
veszítsd ki, és …abból építs erõsséget az
ellen …“ vagy az 5Móz 22,6-7: „Ha
madárfészek akad elédbe az úton,
valamely fán vagy a földön, madárfiak-
kal vagy tojásokkal; és az anya rajta ül a
fiakon vagy a tojásokon: meg ne fogd az
anyát a fiakkal egyben; hanem bizony
bocsásd el az anyát és a fiakat fogd el
magadnak, hogy jól legyen dolgod és
hosszú ideig élj.“ Maimonidesz a követ-
kezõket fûzi az idézethez: „Ha az anya
nincs a fészekben, nem látja, hogy el-
viszik kicsinyeit és nem érez fájdalmat.
A tojás, melyen ül, és az anya gondozá-
sára szoruló fiókák nem alkalmasak
eledelül, tehát ez a parancs azt akarja
elérni, hogy hagyják érintetlenül a fész-
ket! A Tóra megkívánja, hogy ilyen fáj-
dalmat ne okozzanak sem barmoknak,
sem a madaraknak, mennyivel inkább
nem szabad ilyen fájdalmat okozni em-
bertársainknak.“ 
– A 3Móz 22,27-28: „Borjú, bárány és

kecske, ha megelletett, legyen az
anyja alatt  hét napig…. De a tehenet
és juhot, azt és annak fiát, ne öljétek
meg egy napon.“

– A 2Móz 23,5: „ Ha látod, hogy annak
szamara, aki téged gyûlöl, a teher
alatt fekszik, vigyázz, rajta ne hagyd,
old le azt...“

– 5Móz 22,1: „Ne nézd el, ha atyádfiá-
nak ökre vagy juha tévelyeg, és ne
fordulj el azoktól, hanem bizony te-
reld vissza azokat atyádfiához.“

– 2Móz 34,26: „Ne fõzz gödölyét anyja
tejében.“
Mindezek arra mutatnak, hogy – az

Isten akarata szerint – az embernek

szeretettel kell bánnia a természettel, és
nem szabad felesleges szenvedést okoz-
ni még egy állatnak sem!

Ami pedig a természet tönkretételét
illeti: A bûneset óta a megromlott értel-
mû, gonosz erkölcsû ember teszi tönkre
a természetet; olykor csak szórakozás-
ból, de legtöbbször anyagi érdekektõl
vezérelve. Aki Istent nem szereti, az
alkotását, a természetet sem fogja sze-
retni, óvni és védelmezni. Azt is el-
mondhatjuk, hogy aki a másik végletbe
esik, s a természetet (földet, eget, csilla-
gokat, napot) imádja, az a bálvány-
imádás bûnét követi el, mert a teremtett
dolgokat tiszteli a teremtõ helyett! Gaia
– „a földanya“ – egy nem létezõ bál-
ványisten, aki azt imádja, az a semmit
imádja, s közben mindent elveszít.

A természettel kapcsolatosan Isten
Lelke a Rm 8,19-ben azt a titkot is elénk
tárja, hogy a teremtett világ jelenleg
sóvárogva várakozik. Vár  arra a nagy
napra, amikor Isten fiai dicsõségben,
megváltott testben megjelennek, mert
azon a napon maga is felszabadul a
„hiábavalóság és rothadandóság tör-
vényének“ hatalma alól, ezzel véget ér
szenvedése. „A most romlásnak aláve-
tett teremtmények csak akkor újulhat-
nak meg, amikor Isten fiai átvették
örökségüket, és elnyerték a teljességet,
s ezért a maguk megújulását áhítván, a
mennyek országa megjelenésére tekin-
tenek. Az érzék és értelem nélküli
teremtményeknek azért tulajdonít re-
ménységet, hogy a hívõk nyissák ki
szemüket a láthatatlan élet szemlélé-
sére, bár az most még szegényes külsõ
alatt rejtõzik.“ (Kálvin)

A jelenlegi teremtettség tehát vára-
kozik arra, hogy átesve a tûz-ítéleten
(2Pt 3,10kk), csodálatos, megújult álla-
potba kerüljön (Ézs 65,17; 2Pt 3,13).
Majd a végítélet tûzében leégnek róla
kötelékei, és kiszabadul a hiábavalóság
és rothadandóság állapotából: „Isten a
teremtettséget az emberi nemmel
együtt… romlatlanságába fogja vissza-
helyezni. De, hogy milyen lesz e jövõ-
beli romlatlanság állapota az ásványok,
növények, állatok világában, azt kíván-
csiskodva kutatni nem üdvös és nem is
szabad…, ha az ilyen spekulációkat
szabadjára engedjük – vajon végül hová
fognak ragadni bennünket? Elégedjünk
meg azzal az egyszerû tanítással, hogy

olyan tökéletes lesz az egybeszerkesz-
tés, és olyan összhangzatos a rend, hogy
semmi rút, vagy mulandó dolog nem
mutatkozik majd többé.“ (Kálvin)

Végül megállapíthatjuk, hogy a hívõ
emberekre a jelenlegi teremtettség
összetett hatást gyakorol. Például a ke-
resztyének képesek a természet szép-
ségeit meglátni, és azokban örvendezve
gyönyörködni. Õk elkerülhetik a két
szélsõséges szemléletmódot: a termé-
szet semmibe vételét, illetve istenítését.
Az öröm és gyönyörködés mellett a
teremtettség kicsiségükre is emlékeztet:
„Mikor látom egeidet, ujjaidnak mun-
káját, a holdat és a csillagokat, melyeket
teremtettél: Micsoda az ember – mon-
dom – hogy megemlékezel róla? S az
embernek fia, hogy gondod van reá?“
(Zsolt 8,4-5) Ugyanakkor a teremtettség
vizsgálata Isten csodálatára és imá-
datára is hangol: „Mi Urunk, mily fel-
séges a te neved az egész földön!“
(Zsolt 8,10; Zsolt 104)

Sípos Ete Zoltán

PPeecczznnyyííkk PPááll::
JJÉÉZZUUSS ÁÁLLLL AA PPAARRTTOONN

Vészes orkán zúg az élet tengerén,
Jézus áll a parton, 
szánón néz felém.

Látja hullámokkal vívott harcomat,
verejtékben fürdõ 
sápadt arcomat.

Rám tör a félelem, erõm is kevés,
hullámsírba dönthet, 

vad hullámverés.
Várja, hogy hajómba hívjam végre õt,

áldott útitársat, 
tengert ismerõt.

Várja, hogy a kormányt néki adjam át;
végre megszólítom: 
Uram, jöjj be hát!

Õ belép hajómba, elé hullok én,
s elül a vad vihar, 

élet tengerén.
Jézussal hajózni biztonság, öröm,
vele áthajózom viharon, ködön.

Élethajóm is már 
gyorsabban halad,

lelki szemmel látom már a partokat,
ahol minden ragyog, 
minden csupa fény:

vele nemsokára 
révbe jutok én.



XVII. évf. 2. szám Hit és élet 9

„Az embernek csak az arca ismerhetõ,
de az arca nem õ. Õ az arca mögött van.
Láthatatlan.“ Ezt a Gárdonyi – idézetet
írtam 1988. év tavaszán az érettségi
tablóképem hátoldalára, ezzel emlékez-
hetnek rám azok, akikkel annak idején
fényképet cseréltem iskolámban, a J.A.G.
és Egészségügyi Szakközépiskolában,
Ózdon. Így búcsúztam nemcsak diáktár-
saimtól, tanáraimtól, iskolámtól; hanem
egy számomra nagyon nehezen elhor-
dozható, próbákkal teli idõszaktól is.
Mint egy pofon, úgy csattant akkor ez a
néhány szó, üzenve: soha nem ismertetek
igazán, hiszen csak az arcom fedtem föl
elõttetek, ami mögötte van, az láthatatlan
maradt. Azt viszont nem tettem hozzá,
hogy elõttem is. Hogy pontosan ez volt az
alapvetõ problémám: nem tudtam, hogy
ki vagyok, mi okból és mi célból létezem.
Úgy éreztem, amíg ezekre a gyötrõ kér-
déseimre nem kapok választ, addig sem-
minek sincs értelme és lényege ezen a
világon.

Most örülök, hogy lehetõségem ada-
tott ebben a kis beszámolóban elmon-
dani: már tudom, évek óta tudom a
választ, és már nem félek felfedni a ben-
nem lévõ lényeget.

Polonkay Zsuzsa vagyok, 35 éves, két
éve élek a Békés megyei Mezõberény-
ben, ahol a Református Idõsek Otthoná-
nak vagyok intézményvezetõje. Egye-
dül élek, de cseppet sem magányosan,
hiszen kiterjedt baráti kör vesz körül, és
az új intézmény beindítása körüli teen-
dõim is kitöltötték eddigi napjaimat.
Ebben a munkában talált meg a volt
iskolám a felkéréssel, hogy meséljek az
érettségi óta eltelt idõszakról, az útról,
ami idáig vezetett. Elõször örömmel
mondtam igent, hiszen valóban szép út
ez, és szívesen gondolok vissza egyes
jelentõsebb állomásaira. Azzal azonban
nem számoltam, hogy az emlékezés úgy
igaz, ha õszintén megállunk ezeknél az
állomásoknál, elcsendesedünk, és bát-
ran viseljük, hogy „idesereglik, ami
tovatûnt“ (József Attila: Óda).

Így „sereglett'“ elém néhány közép-
iskolai emlékem is, amelyek minden-
képpen fontosak a továbbiak megérté-
séhez, hiszen az út elejét jelentették.

Közülük az elsõ és legjelentõsebb a hir-
telen jött, családom és környezetem
számára teljességgel érthetetlen viselke-
désváltozásom. Az addig jól tanuló,
problémamentes, már-már túl jó kislány
tizenöt évesen hirtelen „megbolondult“,
és kíméletlenül kritikus, akadékoskodó,
mindent megkérdõjelezõ stílust vett fel.
Elsõsorban a felnõttekkel szemben vol-
tam könyörtelen. Egy idõ után úgy dön-
töttem, megszüntetek velük minden
kommunikációt, mind szóban, mind
írásban – ez hamarosan meg is látszott a
vészesen romló tanulmányi eredményei-
men. Közben „belül“ nagyon magányos
voltam, tele szorongással, félelemmel,
bizonytalansággal. Úgy éreztem, hogy
rendkívül hazug a felnõttek világa, nem
akarok közéjük tartozni; de tudtam,
hogy gyerek sem vagyok már, és feltar-
tóztathatatlanul jön felém a felnõttkor.
Jön, és én nem tudom, hogy ki vagyok,
mi vagyok, akarok-e lenni egyáltalán.
Ekkor már gyakran foglalkoztam ön-
pusztító gondolatokkal, bár tudtam,
hogy nem halni vágyom igazán, hanem
kérdéseimre választ kapva: élni – élni
egy igazi, értelmes életet. Arra szomjaz-
tam, valaki bizonyítsa be, hogy nincs
igazam, nem kilátástalan és nem hiába-
való az életem. De nem jött senki, és az
események egyre inkább a mélybe so-
dortak. Ekkor már csak a barátnõm és az
irodalom, a versek jelentettek számomra
megnyugvást, menedéket. Fél napokra
elvonultam a világ elõl egy-egy verses-
kötettel – úgy éreztem, azok nem ha-
zudnak. Lehet, hogy nem, de mást sem
tettek. Nem tudtak rajtam segíteni.

Közeledett az érettségi, és én még ek-
kor sem foglalkoztam a tanulással. Nem
tehettem, a fejemben tolongó kínzó
gondolatok nem engedték. A vizsga
elõtti utolsó napon, szívemben a kétség-
beesésig fokozódó félelemmel még
elmentem az istentiszteletre. Semmi-
lyen választ, megoldást nem reméltem
ettõl, mégis, akkor, ott: „csendesen és
váratlanul átölelt az Isten“. Jónás törté-
netét hallhattuk, amikor a hal gyomrá-
ban, sötétségben, kilátástalanságban,
teljes kétségbeesésében nem tud mást
tenni, mint Istenhez kiáltani. A lelkész-

nõ hozzátette: „lehet, hogy mi is ilyen
hal gyomrában szenvedünk, a csalá-
dunkban, a munkahelyünkön, vagy az
iskolánkban“. Az iskolában?! – emel-
tem fel a fejemet. – Itt, ahol egyedül én
vagyok ötven év alatti? Rólam beszél?
Isten ismer engem? Tudja, mitõl szen-
vedek? Tudja a szabadulás útját? És
meg is adja, ha kérem? Nem törõdve a
kicsiny falunk kicsiny templomával,
ahol nem szokás az ilyen botránkoztató
viselkedés, sírni kezdtem. Már nem volt
kérdéses: Rólam beszél! Sírtam és
csendben kértem, hogy segítsen.

Másnap megtörtént a csoda. A magyar
irodalom írásbeli vizsga választható
témái között szerepelt az is, amibõl
néhány nappal korábban tanárnõm ké-
résére elõadást tartottam. Teljesen kész
volt a fejemben a dolgozat. Az érettségi
további része tartogatott még számomra
nehézségeket, de ez az élmény elég volt
ahhoz, hogy tudjam, valóban a Teremtõ
Isten szólt hozzám, õ állt mellém a
nehézben.

Gondviselése volt az is, hogy a sikeres
érettségi vizsga után egy ismerõs lelki-
pásztor tanácsára Budapestre mehettem
dolgozni, a Sarepta Budai Evangélikus
Szeretetotthonba. Ebben az intézmény-
ben 12 évig felnõtt fogyatékosok, majd 3
évig, ekkor már osztályvezetõként, idõs
emberek gondozását végeztem. Ez a
tizenöt év két szempontból is alapvetõen
meghatározta az életemet.

Egyrészt ott találkoztam elõször hi-
tüket megélõ keresztyénekkel. Tõlük
tanultam meg, hogy Istennek nemcsak
egyes problémáimat és nehezeimet,
hanem egész életemet is átadhatom.
Láthattam, hogy, amíg én próbáltam
irányítani azt, addig csak szenvedést és
mélységeket éltem át. 1990-ben átadtam
az önmagam feletti rendelkezési jogot.
Õ pedig nemcsak kihozott a mély-
ségekbõl, hanem boldog élettel is meg-
ajándékozott. Benne választ kaptam a
kérdéseimre. Végre tudtam, hogy nem
ok és nem cél nélküli az életem, hanem
egy bölcs, mindenható, engem nagyon
szeretõ Isten tervezte azt. Õ teremtett,
céllal teremtett, és õ vezethet abban,
hogy be is töltsem ezt a célt.

„...IDESEREGLIK, AMI TOVATÛNT...“
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Olvasásra: Jn 3,1-21
A Szentírás egyik legdöbbenetesebb

és egyben vigasztaló valóságfeltárása az
a történet, ami ismerteti a fõember,
Nikodémus, éjszakai látogatását Jézus-
nál, és az Úr Jézusnak hozzá intézett
szavait.

Nikodémus, mint farizeus, a zsidók
egyik fõembere volt. Azt lehet mondani
róla, hogy jóindulatú, jóhiszemû, becsü-
letes, õszinte és komolyan vallásos
zsidó ember. Becsületes szándék vezeti
Jézushoz - éjjel -, mert tudja, hogy fele-
kezetében nem célszerû dobra verni,
hogy õ érdeklõdik Jézus és tanításai
iránt. Õszinte megnyilatkozással vezeti
be jövetelének okát.

Döbbenetes Jézus reagálása, aki min-
den áthidaló részletet félretéve rögtön a
lényegre tér: ha valaki nem születik
újonnan, nem láthatja Isten országát (Jn
3,3). Nikodémus infantilis módon ezt
testileg értelmezi, és így teszi fel gyer-
mekies kérdését. 

Jézus reálisan válaszol. "Ami testtõl
született, test az, ami Lélektõl született,
lélek az…" (Jn 3,6). Itt utal Jézus arra a
valóságra, hogy mindnyájan testtõl szü-
letettek vagyunk. Így jövünk erre a vi-
lágra. Mivel azonban a bûneset miatt az
elsõ ember elbukott, a halál állapotába
került, ez a "halott állapot" (Istennel

megszûnt élõ kapcsolat!) mindannyiunk
öröksége. A Biblia több helyen utal az
ember halott állapotára.

Ki érti ezt? Nikodémus sem értette.
Jézus kifejtette, hogy, aki nem szüle-

tik újonnan víztõl (az Igétõl) és Lélektõl
(a Szentlélektõl), nem mehet be az Isten
országába (Jn 3,5).

Hát ez hogyan lehetséges? - teszi fel a
kérdést Nikodémus is. Hát nem "jósá-
gunkon és vallásosságunkon" múlik az
üdvösség kiérdemlése?

Ekkor Jézus utal arra, hogy igazi, va-
lóságos mennyei információt csak az
hozhat, aki felülrõl való! Az Embernek
Fia - Jézus, aki a mennyben van. Azaz az
Ige, Isten élõ Igéje! Róla van megírva,
hogy az Ige testté lett (Jn 1,14). Jakab
levelének 1,17 versében pedig azt olvas-
hatjuk, hogy minden jó adomány és
tökéletes ajándék felülrõl való.

Ezek után Jézus utal arra az engesztelõ
áldozatra, ami egyedülálló a világ-
történelemben. Megemlíti a prófétai
elõképet, a felemelt rézkígyót, és nyíltan
beszél Isten szeretetérõl a János evangé-
liuma 3,16 szerint: "… mert úgy szerette
Isten e világot, hogy az õ egyszülött Fiát
adta, hogy valaki hisz õbenne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen".

Sõt, azt is elmondja, hogy nem kár-
hoztatni jött, hanem megtartani. Aki ad

az õ szavára, és hisz benne, az nem kár-
hozik el - újjászületik -, aki pedig nem
hisz, az a kárhozatban, a halál állapo-
tában marad - örökre! Elmondja azt is,
hogy az a kárhoztatás, hogy – bár Isten
talált megoldást a megmentésünkre,
azaz a világosság Jézusban e világra
jött, de – az ember inkább hajlik, hallgat
a sötétségre, mert cselekedetei gono-
szak, és azokban jól érzi magát. Micso-
da tragédia!

Te hol tartasz? Van-e már új életed
Jézus Krisztusban? Vagy még mindig a
halál állapotában élsz, minden jó szán-
dékod és vallásosságod ellenére?

S ha már új életed van, akkor kellõ
világosságban jársz-e, vagy pedig al-
szol, szunyókálsz a sötétségben? Az Ige
int és figyelmeztet!

A szabadítás, aminek – Jézus szavai
szerint is – Isten prófétai elõképet
adott (Jn 3,14), egyedül Isten mûve. A
zsidó nép, amikor - pusztai vándorlása
során - bûnei és engedetlensége miatt
mérges kígyók áldozataivá kezd válni,
Mózes által Istenhez kiált kegyelemért
(4Móz 21,9). Isten meghallgatja a
kiáltást, könyörül népén, és Mózes
közremûködésével "mérges kígyót"
formáltat rézbõl, és azt feltûzeti Mó-
zessel egy póznára. A megmenekülés
útja az, hogy akit megmart a kígyó,

Másrészt ott tanultam meg szeretni,
ellátni az elesetteket. Felismertem, hogy
csak akkor végezhetek közöttük színvo-
nalas munkát, ha pótolom szakmai
hiányosságaimat, és új ismereteket szer-
zek a lelki élet területén is. Ezért elõször,
1992-ben, az egészségügyi gyermekott-
honi gondozói szakon, késõbb, 1994-ben,
Nagykõrösön, a Református Tanítóképzõ
Fõiskolán diakónus, majd 2003-ban szo-
ciális munkás szakon diplomát, és ugyan-
ebben az évben szociális szakvizsgát
szereztem. Ezek a végzettségek tették
lehetõvé, hogy mind az állami, mind az
egyházi törvényeknek eleget téve betölt-
hessem jelenlegi hivatásomat.

Ez volt az út, ami életem mezõberényi
állomásához vezetett. Az út, amelyen ke-
resztül Isten engem felkészített és alkal-
massá tett az itt rám váró feladatokra. S

ezen az úton az állomások, mérföldkövek
egymásra épülnek és kihagyhatatlanok.
Ezért köszönöm Istennek a nehéz közép-
iskolai éveket is. Köszönöm, hogy volt
olyan tanárom, aki mert a felszín mögé
nézni, aki nem sértõdött meg a viselkedé-
semen. Volt benne nagyság tiszteletlensé-
gem elhordozására, mert tudta, hogy nem
ellene harcolok. Hiszem, hogy ennek az
emberen keresztül jövõ, mégis ember-
feletti szeretetnek köszönhetem, hogy túl-
éltem ezeket az éveket, hogy a hatalmas
kudarcok ellenére elvégezhettem, és négy
év alatt végezhettem el a középiskolát.
Köszönöm, hogy tartották bennem addig
a lelket, amíg el nem jutottam a saját
erõim határához, ahol már nem volt más-
felé menekvés, csak felfelé. Köszönöm,
hogy volt, aki nemcsak azt látta bennem,
aki vagyok, hanem azt is, akivé lehetek:

„A szobrász a márványtömböt nézi
és szeme már 

a kiformált szobrot látja a kõben, 
melyben majd sokan 

gyönyörködnek.
A gazda a vetõmagot nézi

s az érett kalászt látja már szeme,
amibõl sok embernek lesz kenyere.

Az asztalos a deszkákat szemléli
és szeme már látja a kész bútorokat,

melyeket sokan használnak majd.
S míg a mérnök a sebes folyót nézi 

a hegyekben, 
szeme már az óriási gátat látja,

amely vizet juttat a kiszáradt földekre.
A Megváltó a bûnösre nézett

és szeme már megtérését látta,
átadott életét, mely csak Õt szolgálja.“

(Johnson Gnanabaranam)
Polonkay Zsuzsanna

A MEGOLDÁS
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tekintsen fel arra a feltûzött rézkí-
gyóra, és akkor - bárhol és bármilyen
sérülten is - életben marad. Ez embe-
rileg érthetetlen és lehetetlen, de hit
által, mert Isten mondta és tette, va-
lóság.

Ez történik veled is, ha halott állapo-

todban, "kígyóidtól" (bûneidtõl) össze-
vissza marva feltekintesz a golgotai
kereszten éretted és helyetted szenvedõ
Jézus Krisztusra. Ezért hivatkozik Jézus
a feltûzött érckígyóra, azaz, hogy neki is
fel kell emeltetnie.

Az ember semmi mást nem tehet

megmenekülése érdekében, azaz bûn-
bocsánata, újjászületése, megtartatása
érdekében, minthogy hittel feltekint a
golgotai keresztre, és elfogadja életére
Isten egyedüli megoldását Jézus Krisz-
tus keresztáldozatában.

Bükkösi Miklós

Az elsõ világháborút követõ össze-
omlás, az õszirózsás forradalom, majd a
trianoni békeszerzõdés következtében
elõállott helyzetben a magyarországi
protestáns egyházak, ezen belül a refor-
mátus egyház számára a legfontosabb
kérdés a talpra állás, a kibontakozás
lehetõségeinek a keresése volt. A poli-
tikai változások nem tették idõszerût-
lenné a már korábban követelt egyházi
reformok, változások szükségességét. 

Még a harcok szinte el sem csitultak,
amikor Takaró Géza kõbányai reformá-
tus lelkész konferenciát hívott össze
Budapesten. Ezen a tanácskozáson
hangsúlyt kapott az a gondolat, hogy az
"újjáépítés elvi megalapozásánál külö-
nös tekintettel kell lenni a kálvinizmus-
ban, mint a keresztyénség legeszmé-
nyibb történelmi típusában található
princípiumokra". A konferencia részt-
vevõi egyetértettek abban, hogy a gon-
dolat hangsúlyozására és részletes kifej-
tésére van szükség. A cél érdekében
Sebestyén Jenõ budapesti teológiai
tanár megjelentette a Kálvinista Szemle
címû hetilap elsõ számát. A lap népsze-
rûsítése érdekében Budapesten konfe-
renciát szerveztek, ahol Forgács Gyula
péceli lelkész "A magyar református
papság új feladatok elõtt" címmel tartott
elõadást. Az elõadás felkeltette az
érdeklõdést mind az elõadó, mind pedig
gyülekezete iránt. Ennek következtében
1920. augusztus 17-20. között - az új
gyülekezeti terem felavatási ünnep-
ségével egybekötött - tanácskozásra
gyûlt össze összesen 34 lelkész és 17
nem lelkész vendég. 

A péceli konferencia célját így hatá-
rozták meg: "õszintén és komolyan re-
videálni lelki életünket a lelkipásztori
hivatás evangéliumi eszményének vilá-
gosságában, és segíteni egymást szent
hivatásunk betöltésében". Három napig

tartott az összejövetel, amelynek legfon-
tosabb eredménye az volt, hogy a jelen-
levõk magukat megalázva, vallást tettek
arról, hogy az egyház megújulás csak a
lelkészek és egyháztagok Istennek való
szentelése által történhetik. A résztvevõk
a konferencia végén összegezték meglá-
tásaikat, tanácskozásaik eredményét és
feladataikat, megállapításaikat írásba
foglalták, s ez lett az ún. Péceli Program. 

A program aláíróiból alakult - az elsõ
konferenciára utalva - a Péceli Kör, egy
baráti társaság, amelynek tagjai egymás-
sal szoros kapcsolatot tartottak, egymást
imádságban hordozták, figyelmeztették, s
ha kellett, idõnként összejöttek. A Péceli
Program kifejezi a kör tagjainak azon
meggyõzõdését, hogy az egyház megúju-
lására egyetlen út vezet: ha tagjaiban és
vezetõiben az egyház visszatér a Jézus
Krisztusban kijelentett kegyelemnek
megtapasztalására; e célból az egyház
életfeltételeként állították fel, hogy az
egyház és gyülekezetei élén olyan lelki-
pásztorok álljanak, akiket Isten hívott el
erre a szolgálatra. A kör tagjai ünnepélye-
sen megfogadták, hogy minden erejüket
egyházuk megújulásának szentelik, arra
törekszenek, hogy élõ hitû egyháztagokat
neveljenek munkatársul a gyülekezeti
szolgálatba, s fõképp, hogy a presbiterek
is alkalmasak legyenek gyülekezet-
építésre. Céljuk, hogy az egyházközség
szûnjön meg kényszertagok tömege
lenni, s váljék öntudatos tagok önkéntes
csatlakozásával létrejött hívõ gyüleke-
zetté, aminek minden tagja aláveti magát
az Isten Igéje és a testi közösség fegyel-
mezésének. A gyülekezet tagjainak
önkéntes adományából tartsa fenn magát,
s ne támaszkodjék olyan anyagi erõkre,
amik nem Krisztus evangéliumáért való
felelõsségbõl fakadnak.

A konferencia hatására további körök
alakultak az ország területén és a ha-

tárokon túl. Ez utóbbiak közül különö-
sen is kiemelkedett a Bethesda Kör, ami
a tengerentúlon fejtett ki buzgó tevé-
kenységet. A kör kiemelkedõ alakja
Tóth Sándor clevelandi lelkész volt, aki
maga is részt vett a péceli konferencián.
Az õ indítványára indult el Forgács
Gyula szerkesztésében a Reformáció
címû lap, amely a Péceli Program cél-
kitûzéseit volt hivatott népszerûsíteni.
Mindenfelé nagy érdeklõdéssel fogad-
ták, annál is inkább, mivel gyakorlati
kérdésekkel foglalkozott.

Több fontos tanácskozás után a kö-
vetkezõ év nyarán Kunhegyesen tartot-
tak újabb kiemelkedõ jelentõségû kon-
ferenciát. A jelenlevõk itt fogalmazták
meg az ún. Kunhegyesi Memorandu-
mot, amit már 134 résztvevõ lelkész,
tanár és presbiter írt alá. A memorandu-
mot átnyújtották a Zsinat Elnökségének
is. A nagy nemzetközi visszhangot ki-
váltó találkozót egyébként a Kálvinista
Szemle és a Reformáció szerkesztõsége
hívta össze. A kunhegyesi konferencia
megállapításai a következõkben foglal-
hatók össze: 
- a törpegyülekezetek társítása, a nagy

létszámú egyházközségeknek legfel-
jebb 3000 lélekszámú gyülekezetekre
való tagolása; 

- a lelkészi fizetések egységesítése; 
- liturgiai reform; 
- a vallásoktatás rendezése, vezérköny-

vek készítése; 
- lelkésztovábbképzés; 
- gyülekezeti munkások képzése; 
- zsinati ülések sûrûbb idõközökben

tartassanak, a konvent helyére zsinati
bizottságok kerüljenek; 

- minden munkakör ellátására külön-
külön bizottság alakuljon, a zsinati
törvénykönyvben hitvallás is legyen,
amelynek alapján tétessék kötelezõvé
a törvény megtartása; 

PÉCELI KÖR
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- egyházi hatóságok revíziója, egyházi
adózás reformja; 

- államsegélyeket csak egyházi hatósá-
gokon keresztül (nem közvetlenül,
személyesen) lehessen elfogadni; 

- a közalap megerõsítése; 
- egyházfegyelem.

Az éppen ülésezõ zsinati atyák úgy
véleményezték, hogy a beadvány "szá-
mos nagybecsû gondolatot tartalmaz,
melyek komoly megszívlelésére és eset-
leg úgy a törvényhozás, mint a legfõbb
intézkedés körében figyelembevételre
nagyon méltók". Sajnos, a kezdeménye-
zésnek nem lett folytatása, a következõ
zsinat már nem is foglalkozott a kérdés-
sel. A Kunhegyesi Memorandum meg-
alkotásával viszont a Péceli Kör tevé-
kenysége gyakorlatilag megszûnt, törté-
nelmi küldetését betöltötte. 

A Körnek jelentõs szerepe volt az I.
világháború utáni egyházi élet megindí-
tásában. Lényegében ennek szellemé-
ben alakult meg Marosvécsen az ún.
Vécsi Szövetség, amely - különösen
Makkai Sándor püspöksége idején - az
egész erdélyi egyházkerület ügyét, éle-
tét irányította. Magyarországon pedig a

továbbiakban a Bereczky Albert által
vezetett Hit és Szolgálat Kör tartotta
életben az egyházi élet megreformálá-
sára tett kezdeményezéseket.

A Péceli Kör eredménye volt még,
hogy kezdeményezéseivel párhuzamo-
san több oldalról is megindult az egyház
megújulását célzó és szolgáló kibonta-
kozási kísérlet, az ún. belmissziói (ébre-
dési) mozgalom. Ezeknek a kísérletek-
nek - bár különbözõ árnyalatú teológiai
alapról - közös hajtóereje a történelmi
protestáns egyházak talpra állítása,
korszerû átszervezése, reformálása volt.
Az egyik megközelítési vonal egye-
sületi jellegû, radikális, egyházközi,
vagy egyházak feletti interkonfesszi-
onális, vagy általános keresztyén úton, a
másik erõsen konfesszionális oldaláról
igyekezett megközelíteni és elérni
ugyanazt a célt. Az egyesületek jelentõs
hányada már ezt megelõzõen is mû-
ködött, munkájuk viszont most új
lendületet kapott. A felvirágzó bel-
missziói munka át meg áthatotta a refor-
mátus és evangélikus egyházakat, és
elõkészítõje lett annak a nagy lelki
ébredésnek, amely különösen a II.

világháborút követõ években söpört
végig az országon.

Forgács Gyula késõbb elkerült Pécel-
rõl. Egy ideig Sárospatakon lelkészke-
dett, majd a Skót Misszió papja lett, és
több belmissziói egyesületben is áldá-
sos munkát végzett. Számos kötete je-
lent meg nyomtatásban. Kiváló kötete a
Belmissziói és a cura pastoralis kézi-
könyve a mai napig alapmûnek számít.
Missziói áldozatvállalása példaértékû
volt. Életének talán legtermékenyebb
idõszaka volt a péceli tartózkodása. A
gyülekezetben több újítást vezetett be,
és kitartó munkájának meg is lett a gyü-
mölcse: az egyházközség hamarosan
fogalommá vált az egyházi berkekben.
Az elsõ háború alatt, majd az ezt követõ
legnagyobb inflációs idõ közepette
épült az elsõ magyar gyülekezeti terem,
aminek csodájára jártak, s ami mintául
szolgált más egyházak és egyesületek
számára. Egykori gyülekezetében ma
már kevesen emlékeznek rá, ám, hogy
maradandót alkotott, bizonyítja a péceli
eklézsia élete, ami ma is gazdag áldások
forrása.

Margit István

A jelentést felolvasta Dr. Mikolicz Gyula, a Bib-
lia Szövetség 2005. évi közgyûlésén, 2005. április
30-án.

* * *
Tisztelt Közgyûlés!
A hatályos magyar törvények szerint, mint köz-

hasznú társadalmi szervezet, a Biblia Szövetség is
kötelezett közhasznú tevékenységérõl a közgyûlés
elõtt számot adni, illetve errõl tárgyalni és szavazni.
A jelentés elõterjesztése - a Szövetség Alapsza-
bályának meghatározása szerint - a titkár feladata.

Beszámolómmal elõször általános áttekintést
adok a végzett munkáról, majd részletesen is
elemzem az egyes területeket.
1) Általános áttekintés

A Biblia Szövetség 2004-ben, központi szerve-
zésben 42 rendezvényt tervezett, amibõl nem va-
lósult meg a zenei tábor és a 14 év fölötti fiúk
táborozása. Éves programunkban még nem szere-
pelt, de nagy sikerrel rendeztük meg az õszi hála-

adó csendesnapunkat Pécelen. Éves programunk
részben tartalmazta, majd a folyóiratunk részle-
tezte az országos szervezettségû alapfokú biblia-
iskolai tanfolyamot, amelynek száma 32, a szak-
irányú 2. Így összesen 74 rendezvény központi
szervezése történt 2004-ben. Rendezvényeink
elõadások, napos vagy hetes konferenciák voltak,
az ország azon területét fedték le, ahol tagjaink
számottevõ része él és dolgozik.

Közös szervezésben a Molnár Mária Kül-
missziós Alapítvánnyal 4 rendezvényt tartottunk,
a Bibliai Házassággondozó Szolgálattal közösen
pedig 1-et.

Beszámolóm nem tartalmazza az aktív biblia
szövetségi körzetek szervezte programokat, illet-
ve azokat sem, ahol az elõadásokat, szolgálatokat
Szövetségünk tagjai tartották, de a szervezés vagy
regisztráció nem péceli központunk feladata volt.

Rendezvényeink nyitottak voltak, azon részvé-
teli korlátozást csak nemek (pl. nõknek szerve-

zett), életkor (pl. vanyarci ifjúsági tábor), képzett-
ség (pl. orvos konferencia), illetve férõhely miatt
kellett alkalmaznunk. Ennek alapján a közhasz-
núsági jelleget rendezvényeinken biztosítottuk.

Csak a Biblia Szövetség tagja vehetett részt a
tavaszi szolgálók konferenciáján. De ennek zárt-
sága a közhasznúsági jelleget nem érinti.

Bizonyos rendezvények látogatottságáról van-
nak létszámadataink (ezeket a késõbbiekben rész-
letezem), másokról nem rendelkezünk ezzel.
Ismerjük a bentlakásos konferenciák résztve-
võinek létszámát, de nem tartjuk számon a
tavaszi, nyári, õszi csendesnapok, konferenciák
résztvevõit, és ismeretlen elõttünk - bár hozzá-
vetõleges adatot számon tartunk - folyóiratunk
olvasóinak száma is.

Mindezeket összevetve, több ezerre becsüljük
azokat, akik valamilyen módon kapcsolódtak a
BSz szolgálatához, aktívan segítve azt vagy áldá-
sait felhasználták.

Hírek – közlemények
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A BIBLIA SZÖVETSÉG 2004. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRÕL
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2) A BSz munkálkodásának részletes ismertetése
a) A gyermekek és az ifjúság testi- és lelki

egészségmegõrzése, képességfejlesztése.
– ifjúsági táborokat szerveztünk:
l 10-14 éves korosztálynak, fiúknak és lányok-

nak a vanyarci evangélikus gyülekezet épületében
és az önkormányzat vendégházában. 18 fiú és
lány, 6 felügyelõ-programvezetõ felnõttel töltött
itt el hét napot. Kirándultak, játszottak, kézmûves-
kedtek, fontos kérdésekrõl beszélgettek - mindezt
az ige vezetése alatt, sok-sok bibliai gondolattal
segítve a hasznos idõtöltést.
l 2004-ben negyedszer fogadtunk péceli köz-

pontunkban olyan fiatalokat, akik rendezetlen
családi körülmények között, illetve állami gon-
doskodás alatt élnek. Tizennyolc fõ, 13. életévet
betöltött lány vett részt ezen az igen izgalmas és jó
hangulatú vakáción, ahol sokan életükben elõször
hallották nem trágár kifejezésként Isten nevét. Öt
felnõtt vigyázott és segített, tanított és lelkigondo-
zott közöttük. Külön meg kell említenem azt a
tényt, hogy - ezen a héten a költséget a Biblia
Szövetség pénztárából fedeztünk.
l Továbbképzõ konferenciát rendeztünk hitben

járó fiataloknak, szintén péceli központunkban.
13 felnõtt lány és fiú igen jó hangulatú hetet töltött
együtt. Kirándultak, énekeltek, beszélgettek - sok-
szor vitatkoztak - az õket érintõ gyakorlati és hit-
beli kérdésekrõl. Három szolgáló testvér biztosí-
totta ehhez a lelki hátteret.
l A tavalyi évben másodszor hirdetett kenu

tábort a Biblia Szövetség, és 20 fiatal töltött el a
Szigetközben egy hetet. A napközbeni vízitúrát
lelki program követte. 
b) Oktatás
l Emeltszintû bibliaiskolai tanévet 2004-ben a

kevés jelentkezõ miatt nem indítottunk,.
l 2004-tõl indítottuk a 10 részes, rövidített hét-

végés tanfolyamainkat, amit vagy péceli szék-
házunkban, vagy gyülekezeti illetve BSz körzeti
háttérrel szerveztünk az ország különbözõ helyi-
ségeiben. Összesen 32 alapfokú és 2 szakirányú
bibliaiskolai tanfolyamot rendeztünk.
l Ide, az oktatáshoz soroltam a Miskolcon meg-

rendezett több napos pedagógus-konferenciánkat,
és itt kapott helyet a szépalmai orvos és péceli teoló-
giai, illetve az õszi ceglédi lelkész-konferencia is.
Ezeknek a rendezvényeknek a speciális jellegét a
szakmaiság adja. Örülünk, hogy immár évente,
rendszeresen foglalkozhatunk ezzel a három tár-
sadalmilag is fontos szakterülettel, segítve a részt-
vevõk szakmai munkáját.
l Sajátos jellege miatt az oktatásnál ismertetem

a januártól májusig, a Nagyvárad téri ref. altemp-
lomban nõknek szervezett rendezvényünket. Ennek
témái, bensõséges hangulata, légköre jó lehetõség
arra, hogy bibliai alapozottsággal életszerû prob-

lémákat, kérdéseket beszélhetnek meg a résztvevõ
hölgyek.
c) Házasság és családgondozás
l Éves programunkban két olyan konferenciát

hirdettünk meg, amit házasság-gondozásra (Szép-
almára és Pécelre) szerveztünk. Házassággondozó
heteinken 19 házaspárt résztvevõként, 5 szolgáló
házaspárral tartunk nyilván.
l Bár nem a családgondozás, hanem a kapcso-

latépítés az elsõdleges célja, mégis itt említem a
tavasszal és õsszel megrendezett péceli családi
napunkat, aminek hangulata, tartalma alkalmas
arra, hogy a jövõt építse a jelenlévõ családok kö-
zött. A szülõk délelõtti közös beszélgetése, a
gyerekek szervezett játéka, kirándulása, a közös
ebéd, a barátkozások igen nagy örömet jelentettek
a résztvevõknek. Egy-egy ilyen alkalmon a részt-
vevõk száma 150 körüli.
d) Lelki egészségmegõrzés, lelkigondozás a követ-

kezõ terület, amelyet közhasznú tevékenység-
ként jelöltünk meg Alapszabályunkban.
l A BSz tavaszi (közgyûléssel együtt rende-

zett), nyári nyíregyházi, õszi miskolci és buda-
pesti, valamint a hajdúböszörményi (a Molnár
Mária Külmissziós Alapítvánnyal közös szer-
vezésû) csendesnapok célja a lelki táplálék szét-
osztása, és a rendszeres, elõre tervezhetõ testvéri
találkozás, beszélgetés lehetõségének biztosítása.
A résztvevõk száma meghaladta a kétezer fõt.
l A két berekfürdõi lelkigondozó hét (közös

szervezésben az MMKA-val), és a péceli nyári és
szépalmai õszi konferenciánk célja is hasonló
volt, csak a férõhely miatti keretek korlátozottak.
A berekfürdõi 80-100 fõ, a péceli 18 fõ, a szép-
almai 35 fõ részvételével zajlott.
e) Ismeretterjesztés:
l Elsõ helyen a Biblia Szövetség egyik

reprezentatív kiadványát, a Biblia és Gyülekezet
c. folyóiratot említem. A 2004-ben négyszer, lap-
számonként 2000 példányban megjelent újságunk
bemutatta a BSz lelkiségét, teológiai álláspontját.
l A Fontos kérdések sorozat immár tizen-

egyedik éve bizonyította, hogy a társadalomban
fellelhetõ égetõ kérdések mindegyikére adható
válasz keresztyén szemléletû, bibliai alapokról.
Ezek olyan válaszok, amelyek idõtállóak, élet-
szerûek - még, ha sokszor nem is divatosak.
Örülünk, hogy az elõadások nívós rendezvények,
tudományos igényességük sem kérdõjelezhetõ
meg. Ugyanakkor errõl a helyrõl is biztatom tag-
jainkat és szimpatizánsainkat, hogy éljenek töb-
ben az élõ elõadás adta élmény lehetõségével.
l 2004-ben ünnepelte Szövetségünk a 15. éves

fennállását. Errõl közgyûlésünkön is megem-
lékeztünk, de szept. 18-án hálaadó és örvendezõ
napot is tartottunk péceli székházunkban. A nívós
rendezvény több száz résztvevõje több mint 100

szolgálattevõje emlékezetessé tette mindannyi-
unknak a rendezvényt. A Biblia és Gyülekezet
õszi számának melléklete részletesen is beszámolt
az eseményrõl.
l Örömmel adok hírt a nemzetközi hírû tudós

C.P. Thiede professzor magyarországi elõadásai-
ról, amit Budapesten, Debrecenben, Sárospatakon
tartott népes és lelkes hallgatóság elõtt. Örömünk-
be szomorúság vegyül, hogy többé nem láthatjuk
vendégül a professzor urat, hiszen a tél folyamán
fiatalon hazaszólította õt mennyei Urunk.

Tisztelt Közgyûlés!
Ismertetésem áttekintést adott a Biblia Szövet-

ség elõre tervezett programjairól, most a háttér-
munkáról adnék ismertetést:

1. A Biblia Szövetség Tanácsa négyszer ülé-
sezett 2004-ben. A munkáról rövid beszámolóban
tájékoztattuk a Biblia és Gyülekezet lapjain a
szövetségi tagokat.

2. A Felügyelõ bizottság tevékenysége nem a
látványosak közé tartozik. Elnöke rendszeres
résztvevõje a tanácsüléseknek, a bizottság pedig
ez év április 9-én vizsgálta a Szövetség tevé-
kenységét, aminek eredményét a közgyûlés elé
terjeszti majd.

3. Tisztem bejelenteni, hogy a tagokra vonat-
kozó alapszabályi rendelkezés szerint önkizárás-
sal senkinek sem szûnt meg 2004-ben tagsági
jogviszonya.

4. A Biblia Szövetség körzetei azok a szövetsé-
gi munkaterületek, ahol tagjaink döntõ többsége a
Szövetség céljaiért fáradozik. Számos körzeti
alkalom, rendezvény segíti tagjaink munkáját. A
2004. éves tevékenységünkrõl összesítõ kiadványt
jelentetünk meg, amit megküldünk a körzetek
felelõseinek. Ezzel is segíteni szeretnénk a tájé-
kozódást, ismerkedést, az ötletek cseréjét.

5. 2004. év nyarán Szövetségünk székházában
fogadtuk az észak-ír protestáns testvéreket. A
Kells nevû kisvárosból érkezett férfiak és nõk egy
hetet töltöttek Pécelen, ebbõl öt napon fizikai
munkával segítettek bennünket. Meszeltek, beto-
noztak, kerítést építettek, festettek-mázoltak.
Hálásan emlékezünk barátságos, felszabadult,
segítõkész jelenlétükre, ami elmélyítette az évti-
zedes kapcsolatot a Szövetség és a gyülekezet
között, pénzben mérhetõ fizikai munkájuk meg-
haladta a milliós nagyságrendet.
3) Statisztikai jelentés

A következõkben a Szövetség 2004. évre vo-
natkozó statisztikai jelentését ismertetem.

A Biblia Szövetség tagjainak száma 2004. ja-
nuár 1-jén 929; 2004. december 31-én 924 fõ volt.

2004-ben felvett tagok száma: 9, meghalt 13,
kilépett 1 fõ.

A Biblia Szövetség gazdálkodásához nyitó-
egyenlege 2004. jan. 1-jén 24.190 ezer Ft volt,
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Éves bevétele: 23.029 ezer Ft, ebbõl 976 ezer
Ft a vállalkozási bevétel, ami nem közhasznú jel-
legû, de ezt közhasznú céljai megvalósítására
fordította és nem osztotta fel.
Éves kiadása: 45.361 ezer Ft (közhasznú jelleggel).
Maradványa 2004. december 31-én: 1.858 ezer Ft.

A bevételek és kiadások részleteit a belsõ
ellenõr ismerteti az éves pü-i jelentésében.

A vállalkozási tevékenység bevétele az összes
bevételhez viszonyítva 4,23 %. Ez megfelel
közhasznúsági besorolásunknak, ami 10 %-os ér-
téket enged meg.

A bevétel aránya az éves rendelkezésre álló
pénzeszközhöz viszonyítva: 48,8 %

Záró egyenleg aránya az éves összes bevételhez
viszonyítva: 0,08 %.

A Szövetség kiadásai közhasznú céljai meg-
valósítását szolgálták.

2004-ben a Biblia Szövetség a központi költ-
ségvetésbõl támogatást nem kapott.

2003-ban eladtuk a Bp. Vérmezõ utcai ingatla-
nunkat 24 millió forintért. Mivel az ingatlant a
Biblia Szövetség kizárólag közhasznú céljai meg-

valósítására fordította, ezért a vételár közhasznú
bevételként könyvelhette el, azután adófizetési
kötelezettségünk nem keletkezett.

2003-ban 1 %-os SZJA felajánlásból 520.691,-
Ft-ot kaptunk az APEH-tõl, amit 2004. év máju-
sáig felhasználtunk új számítógép, számítógépes
szoftvercsomag, fénymásoló papír és porcelán
tányérok vásárlására.

2004 októberében 576.513,- Ft-ot kaptunk az
SZJA 1%-ának felajánlásából, ennek felhaszná-
lásáról egy év múlva teszek jelentést.

Az egyesület önkéntes munkát végzõ vezetõ és
egyéb tisztségviselõi, munkatársai, tagjai tisztelet-
díjban nem részesültek. Munkadíjat munka-
vállalói minõségében a titkár kapott a tiszt-
ségviselõk közül. A BSz 2004-ben összesen brut-
tó 7.787 ezer Ft-ot fizetett ki munkabérként a
munkavállalóknak, ebbõl br. 2.936.800,- Ft a
titkári munkabér. Hat munkavállaló dolgozott a
Szövetségnél, ebbõl két személy részmunka-
idõben.

Az egyesület tagjainak vagy más személyeknek
célszerinti juttatást nem adott. A munkavállalók

közül 4 személy 53 ezer Ft, 1 személy 27 ezer Ft
értékben üdülési utalványban mint természetbeni
juttatásban részesült. A Biblia Szövetség Tanácsa
a belsõ ellenõrt, Bükkösi Miklóst és feleségét
hosszú évek óta díjazás nélkül végzett hûséges
munkájáért tisztelete és köszönete jeléül 40 ezer
Ft értékû üdülési utalvánnyal ajándékozta meg.

Az egyesület vagyona 2004. december 31-én
110.186 ezer Ft volt (2003-ban 117.793 ezer Ft).

A BSz célszerinti tevékenységei közül a köz-
hasznúakat részesítette elõnyben, önkéntes mun-
katársaink száma meghaladta a több százat, több
ezer azoknak száma, akiket munkálkodásunk
közvetlenül érintett. A közvetett elérésrõl nincs
becsült értékünk.

Mindezek alapján az egyesület 2004. évi
közhasznú tevékenységét megfelelõnek érté-
kelem.

Jelen jelentést a Felügyelõ bizottság és a Biblia
Szövetség Tanácsa is tárgyalta. Az utóbbi elfo-
gadásra ajánlotta a közgyûlésnek, az elõbbi pedig
döntésérõl a sorra kerülõ jelentésében tájékoztatja
majd Önöket.

Az 1997. évi CLVI. tv., valamint az Alapító
okirat elõírása szerint az Országos Bibliaiskola
Alapítvány közhasznúsági jelentést köteles éves
tevékenységérõl készíteni. A 2004. évrõl a
következõ jelentés készült.
1) Az OBA közhasznú tevékenysége: nevelés,

oktatás, gyermek és ifjúságvédelem (Alapító
okirat 3.b.).

2) Az Alapítvány 2004. évben az oktatás
(ismeretterjesztõ elõadások, bibliaiskolai prog-
ramok) támogatásával végzett közhasznú tevé-
kenységet.
- A Biblia Szövetség bibliaiskoláját támogatta:

az emelt szintû bibliaiskolai munkát, valamint az
alapfokú bibliaiskolai tevékenységet. A Biblia
Szövetség jelzett tevékenysége is közhasznú.

A tantermi oktatáshoz eszközöket biztosított:
írásvetítõt, vetítõgépet; fûnyíró gépet pedig az
épület üzemeltetéséhez.

A tulajdonában lévõ személygépkocsit fenti cél
támogatására a Biblia Szövetségnek használatba
adta.

- Pénzeszközzel támogatta a Bp., Nagyvárad
téri református gyülekezetet, mint egyházat, ahol
is a Biblia Szövetség rendszeres közhasznú ren-
dezvényeit tartják: konferenciákat, elõadásokat,
valamint a gyülekezet lelkészei rendszeresen a
Biblia Szövetség bibliaiskolájában oktatnak, igaz-
gatási tevékenységet végeznek.

3) 2004. évi bevételek (Ft-ban)
- nyitó egyenleg 2004. január 1-jén: 595,025.-
- magán jellegû adományok: 1,694,950.-
- 2003. évi SZJA 1% utalásából: 59,301.-
- kamatbevételek: 2,258.-
- ÁFA visszaigénylése: 71,271.-
ÖSSZESEN: 2,422,805.-
- az adományozóktól közvetlenül kapott

közhasznú bevétel: 1,694,950.- (70 %)
- egyéb bevételek, a célszerinti tevékenység

körében: 727,855.- (30 %)
- vállalkozási tevékenységbõl: 0,- (0,0%)

4) 2004. évi kiadások
- bibliaiskolai oktatás támogatása pénzesz-

közzel: 1,778,000.-
- igazgatási, járulékos ktg-ek: 99,607.-
- tárgyi eszköz beszerzése: 94,500.-

ÖSSZESEN: 1,972,107.-
- alapítványi önfenntartás ktg-e: 99,607.- (5%)
- közhasznú tevékenységre közvetlen kiadás:

1,872,500.- (95%)
- vállalkozási vagy egyéb tevékenység ki-

adása: 0,- (0,0%)
5) Záró egyenleg 2004. december 31-én: 450,698.-

- Az alapítványi vagyon 2004. december 31-
én: 1,266,000.-

6) Állami támogatás
Az Alapítvány közvetlen állami (vagy önkor-

mányzati) támogatást nem kért és nem kapott. A

személyi jövedelemadó 1%-ának alapítvány
részére történõ felajánlásából kapott támogatást
oktatási célra használta fel. 
7) Az OBA 2004. évben tiszteletdíjat, vagy mun-

kaviszonyból, vállalkozási jogviszonyból díjat,
költségtérítést nem fizetett ki, tisztségviselõi,
munkatársai munkájukat díjazás nélkül vé-
gezték. Az OBA-nak az elmúlt esztendõben
csak közhasznú tevékenysége volt, a közvetett
anyagi ráfordítások is a közhasznú tevé-
kenységet szolgálták. Az Alapítványnak ki-
egyenlítetlen tartozása 2004. december 31-én
nem volt, ellene sem per, sem szabálysértés
miatt közigazgatási eljárás nem folyt. Az elmúlt
év folyamán folyamatosan mûködött.
Fentiek alapján az Országos Bibliaiskola

Alapítvány kuratóriumának javaslom a 2004. évi
közhasznú tevékenység megfelelõ szintûnek
történõ értékelését. 
(A jelentést a kuratórium 2005. 06.22-én tárgyalta)

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
AZ ORSZÁGOS BIBLIAISKOLA ALAPÍTVÁNY 2004. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRÕL

FFüüllee LLaajjooss::
ÁÁLLDDÁÁSSRRAA VVÁÁRR

Ma is áldásra vár az Úr,
s így várnak ránk az emberek.

Kiket meg akar áldani,
azokat velünk áldja meg.
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MIÉRT SZERESSÜK JÉZUST? – erre
a kérdésre kerestük a választ április 30-i,
a Bp. Nagyvárad téri ref. templomban
tartott csendesnap-közgyûlésünkön. A
398. Hallelujah eléneklése után Pintér
Elemér tanácstag kért áldást imádságban
Istentõl erre a napra, majd Asztalos
Zoltán, a Biblia Szövetség elnöke üdvö-
zölte az egybegyûlteket, és megnyitotta a
közgyûlést. 

A bevezetõ áhitatot dr. Szabó Pál tar-
totta, "Miért szeressük Jézust? - Mert be-
töltötte a Törvényt" címmel, az 5Móz
5,31-33 , illetve a Mt 5,17 alapján. Bod-
nár Péter igemagyarázatában arról szólt,
hogy "Miért szeressük Jézust? - Mert
átokká lett érettünk". Szolgálatát az
1Móz15,17, valamint a Gal 3,13 alapján
végezte.

Ezt követõen hangzott el Sípos Ete
Álmos fõtitkár beszámolója, ami monda-
nivalójával kapcsolódott a korábban
elhangzottakhoz. A beszámolót hozzá-
szólások követték.

Délután dr. Makrai Tibor alelnök irá-
nyította a programot. Meghallgattuk
Bükkösi Miklós belsõ ellenõr beszámolóját
a Szövetség pénzügyi gazdálkodásáról, 
dr. Mikolicz Gyula titkár elõterjesztését a
2004. évrõl szóló közhasznúságról, és a
Móréh Tamás által felolvasott Felügyelõ

bizottsági jelentést. A beszámolókat vita
követte, majd dr. Mikolicz Gyula a szö-
vetség titkára ismertette a 2005. évi költ-
ségvetés tervezetét. Ezután Alapszabály-
módosításra került sor, amelyet a közgyûlés
egyhangúlag elfogadott.

Az csendesnapon fellépett a Nagyvá-
rad téri ének- és zenekar Fûtõné Sípos
Tünde vezényletével.

A csendesnap-közgyûlés befejezõ ré-
szében Kis László az 1Pt 2,9 alapján
arról szólt, hogy "Miért szeressük Jézust?
- Mert bízik bennünk", Mikó László
pedig a Rm 8,38-39 alapján arról, hogy
"Miért szeressük Jézust? - Mert megtart".
Az együttlét közös imádsággal zárult.

A rendezvény igen kellemes légkörben
zajlott, amit az is bizonyít, hogy a koráb-
bi évek gyakorlatától eltérõen a részt-
vevõk szép számban végig maradtak az
alkalmon. Jó volt újra együtt lenni,
találkozni a régi ismerõsökkel, üdítõ
színfoltként hatott a sok új arc is. A Szö-
vetség elmúlt évi munkájának kedvezõ
megítélése buzdítás arra nézve, hogy
tovább kell haladni a megkezdett úton -
ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül
hagyni azokat a jeleket sem, amik
kihívásként jelennek meg a hívõ emberek
elõtt mai világunkban. n

M. I.

Az Alapszabály módosításáról tiszte-
lettel tájékoztatjuk a Biblia Szövetség
tagjait: 

Az Alapszabály 4. §-a új (3) bekezdés-
sel egészül ki, a (3) bekezdés (4)-re, a (4)
bekezdés (5)-re változik.

Az új (3) bekezdés közgyûlés által elfo-
gadott szövege:

"(3) Célszerinti, vagy közhasznú te-
vékenysége segítéséhez tartozik az is,
ha a Szövetség szükség szerint gondos-
kodik:
- a résztvevõk szállásáról (pl.: diák-

szállás, szálloda stb.),
- étkeztetésérõl,
- utaztatásáról
- és egyéb szükséges körülmény, dolog

biztosításáról (pl.: konferencia- és
táborhelyrõl, gyakorlati foglalkozások
helyszínérõl, munkaanyagokról, prog-
ramokról, rendezõ-ellátó személyzet-
rõl, elõadókról, oktatókról stb.).
Az ezekhez kapcsolódó kiadások fede-

zésére részvételi díjat kérhet, pályázatot
nyújthat be, támogatást igényelhet ill.
kérhet gazdálkodó vagy civil szervezettõl,
önkormányzattól, állami vagy közigaz-
gatási szervtõl, magánszemélyektõl így
tagjaitól is, illetve az arra rászorulónak
ösztöndíjat vagy támogatást ítélhet
meg."n

A Biblia Szövetség legutóbi tanács-
ülését 2005. április 13-án, a szolgálók
hetének keretében tartottuk. Elõször a
Fehér Csaba lemondásával megüresedett
tanácstagi tisztségre titkos szavazással dr.
Viczián Miklós addigi póttagot válasz-
tották meg.

Majd Bükkösi Miklós belsõ ellenõr
pénzügyi beszámolóját, az Ébredés Ala-
pítvány kérését, az alkalmazottak fizeté-
sének rendezését, illetve az ingatlanok
helyzetét tárgyalta a Tanács. A pénzügyi
tájékoztatást tudomásul vették, az alkal-
mazottak fizetésének emelését 7%-ban
állapították meg, ami akkor valósítható
meg, ha a tervezett ingatlaneladás meg-
valósul. Az Ébredés Alapítvány elhasz-
nált, öreg gépkocsijának cseréjét is ebben
az esetben tudja a Szövetség 3.000 ezer
Ft-tal támogatni. A folytatásban Bükkösi
Miklós és dr. Mikolicz Gyula ismertették
a 2004. évi gazdasági és közhasznúsági
jelentést, valamint a 2005. évi költség-
vetés-tervezetet. Ezeket a Tanács egy-
hangúlag elfogadásra ajánlotta a köz-

gyûlésnek. Ugyanitt került sor az Alap-
szabály-módosítás megvitatására, ame-
lyet a tanácstagok szintén egyhangúlag
elfogadásra ajánlottak a közgyûlésnek.

Margit István tanácstag beszámolt a
Magyarországi Református Egyház Zsi-
nati Elnöksége által szervezett missziói
találkozóról, Sípos Ete Álmos fõtitkár
pedig ismertette a Bethánia CE Szövet-
ség kérését a jövõ évi gödöllõi világ-
találkozóval kapcsolatban. A Tanács kife-
jezi készségét a felkért szolgálatok be-
töltésére.

Végül tagfelvételre került sor, a Biblia
Szövetség tagjai közé felvett 10 új tagot,
és szomorúan vették tudomásul Szalay
Szilárd és Szalay Szilárdné (Vörösbe-
rény) kilépését. Az ülés közös imádság-
gal és dr. Makrai Tibor áldáskívánásával
zárult. M. I.

A Biblia Szövetség
elérhetõségei:

székházunk címe: 2119 Pécel,
Kálvin tér 2/b
levelezési cím:

2119 Pécel, Pf. 17
telefon: (28) 452-334; 
fax: (28) 452-334/126

(mellékek - munkaidõben: 
111: Horváth Mária; 
113: Benedek Csilla, 

Latinovits Ágota,
Radnai Katalin, 

Vajai Rózsa; 
114: Dr. Mikolicz Gyula; 
119: Margit István (ÉBA)

e-mail: bsz@bibliaszov.hu
honlap: www.bibliaszov.hu

*
Az Ébredés Alapítvány 

könyvesboltjának 
nyitvatartási ideje:

kedd, csütörtök: 14-16 óra között
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ISTEN MOSOLYA
(BSz fiatalok Kelet-Magyarországon)
„A vidám szív a legjobb orvosság“

(Péld 17,22)
Fiatalok egy csoportjával 2005. március

12-14-ig Mátészalkán szolgálhattunk, meg-
tapasztalva azt a bibliai igazságot, hogy, aki
mást felüdít, maga is üdül. Mindannyiunk
nevében mondhatom, hogy meggazdagod-
va tértünk haza ezután a néhány nap után. 

Az odautazás fáradalmait azonnal fe-
ledtette velünk a kedves fogadtatás, s a
helyi bibliacsoportokkal tartott közös áhi-
tat és játék. Jókat derültünk, amikor be-
csukott szemmel vagy befogott füllel kel-
lett kitalálni, mit is mond a másik, s így a
saját bõrünkön tapasztalhattuk, milyen is,
ha nem használhatjuk valamelyik érzék-
szervünket: mennyivel szegényebbek va-
gyunk nélküle. S ahogyan az érzék-
szerveinket használjuk a testi életben,
ugyanaz a szerepe a lelki életben a hitnek.
Mi pedig hányszor nem élünk vele…

Másnap is gazdag program várt ránk,
amikor többször nyílt alkalom bizony-
ságtételre, éneklésre. Az igébõl tanítást
kaptunk a szentségrõl, az Istenbe vetett
bizalom fontosságáról. A találkozást
kirándulások, valamint hajnalig tartó
beszélgetések, imádkozások tették felejt-
hetetlenné. Meglátogattuk a szabolcsi
ébredés helyszínét, Vaját, ahol a szépen
felújított Vay-kastélyt is bebarangoltuk.
Mátészalkán az újonnan épült Északi-
telep templomában ülve rácsodálkoz-

hattunk a hit templomépítõ, közösség-
teremtõ erejére.

„Örvendezz, … ha útra kelsz“ (5Móz
33,18)

Hétfõn ez az igevers indított a szatmár-
beregi vidék felfedezésére. Elsõ állomá-
sunk Kocsordon, a Székely Hadosztály
tiszteletére állított emlékmûnél volt, ahol a
székely himnuszt elénekelve emlékeztünk
a hõsökre. Aztán több templomot is meg-
néztünk. A csengeri, azon túl, hogy az
egyik legrégebbi, azért is érdekes volt szá-
munkra, mert az 1576-os zsinaton itt
fogalmazták meg és fogadták el a Csen-
geri Hitvallást – Méliusz Juhász Péter
vezetésével –, ami a Szentháromság-tan
mellett tett hitet; képviselve ezzel a refor-
máció kálvini ágát az unitáriusokkal
szemben. Az épületnek Európában is
egyedülálló kazettás mennyezete van, ami
rokon a csengersimai és gyügyei temp-
loméval. Utóbbi, valamint a szamosújlaki
és a sonkádi templom Europa Nostra díjat
is kaptak. Gyönyörködtünk elõdeink
építészeti szaktudásában, a hozzáértõ
felújításban, helyreállításban. Nagyszeke-
res templománál a helyreállított gótikus
boltozatot és a tiszaháti haranglábak egyik
szép példáját csodáltuk meg – amiben
egyetlenegy vas szeg sincs, hanem min-
den szerkezete, kötõeleme fából készült –,
a kisszekeresi templom falán pedig az erre
a tájegységre jellemzõ vörös-kék növényi
motívumok láthatóak.

Utunk Tiszacsécsére, Móricz Zsigmond

szülõházához vezetett, majd a még mindig
mûködõképes, ipari mûemlékként nyilván-
tartott túristvándi vízimalom következett.
Szatmárcsekén, a kopjafás temetõben
Kölcsey Ferencre emlékeztünk, s az ács-
mester lányától azt is megtudtuk, hogy
egy-egy ilyen kopjafát egyetlen fatörzsbõl
bárdolnak ki, s ez a fajta temetõi fejfa
egyedülálló az országban. Eredetéhez több
monda is fûzõdik, de hogy mi az igazság,
az rejtély maradt elõttünk.

A vándorlásban bizony elfáradtunk,
Tivadarban pihentünk meg, és élveztük a
szabolcsi vendégszeretetet: a nagyon fi-
nom, frissen fõzött halászlét, majd a
különbözõ töltelékû kalácsokat.

Kirándulásunk utolsó állomásán, a
tákosi templomban egy idõs néni nagyon
szép bizonyságtételét hallgattuk, mi-
szerint Isten akkor is ad, amikor elvenni
látszik. Mondta ezt azután, hogy az árvíz
elvitte a házát, s vele együtt mindenét,
ami egész életén át a szívéhez nõtt. Min-
dezt mosolyogva, Istenbe vetett bizalom-
mal, tudva, hogy az Úr nem téved. Isten
pedig mosolygott rajta keresztül ránk, s
rajtunk keresztül másokra.

Jó volt együtt örülni a testvérekkel,
látván egymás hitét, közösségben lenni
egymással, s dicsérni az Urat, aki mind-
ezzel megajándékozott bennünket.

Örömmel osztjuk meg élményünket az
ott készült képekkel is, hogy az olvasók is
kapjanak egy sugarat Isten mosolyából.

Kántor Anita

FIATALOKKAL NAGY-
BECSKEREKEN

Május elsõ hétvégéjén szép élményben
volt részük azoknak, akik vették a bátor-
ságot, hogy kipróbálják hegymászó és
gyalogló képességüket. Tizennégy fiatal
kerekedett fel, hogy meg se álljon a Frus-
ka gora-i (Szerbia-Vajdaság) hegy lábáig,
és ott részt vegyen a 28. gyalogló
maratonon. 

Szegeden találkoztunk, ahol 2 mikro-
busz várt, majd elvitt Nagybecskerekre,
ahol a helyi kis magyar nyelvû refor-
mátus gyülekezet várt minket. Már na-
gyon aggódtak miattunk, mert lekéstük a
megbeszélt idõt. Süteménnyel és meleg
teával fogadtak, ami nagyon jól esett,
mert az idõ igen lehûlt. Pihenés, ismer-
kedés után sétát tettünk a városban. Meg-
néztük a városházát, múzeumot, szín-
házat, templomot, ismerkedtünk a vá-

rossal. Képeslapot, magyar nyelvû újsá-
got is vásároltunk. Majd izgatottan ker-
este mindenki vendégét és vendéglátóját;
nagy-nagy szeretettel, finom vacsorával
és vetett ággyal vártak, ami igen jól esett,
mert fáradtak voltunk. Másnapra a lev-
egõ eléggé lehûlt, ezért dideregve vártuk
a buszt, és azért imádkoztunk, hogy az
esõ ne essen. 9 óra körül értünk a mara-
ton helyszínére. Útközben láttuk az épülõ
új hidat Újvidéken (Novi Sad), ami a
lebombázott híd helyére épült. Jelenleg
még pontonhidat használnak. A starthe-
lyen már rengeteg ember várakozott.
Regisztráltattuk magunkat, mindenki
kapott egy füzetet, ami tartalmazta az
útvonalat, az egyes állomások helyét, a
köztük lévõ pontos távolságot. Ebbe min-
den állomáson bélyegezni kellett, ami
bizonyította a megtett kilométereket,
aminek alapján kiállítottak egy kis

könyvecskét, ami bátorságunk bizo-
nyítéka.

Egyszerre indultunk, mindenki a saját
tempójával startolt. A 2. állomásnál el-
döntöttük, hogy a 17 vagy 33 km-es távot
választjuk. Én az utóbbit választók cso-
portjába merészkedtem. Mivel az elején
lassú tempóban mentünk, ezért megál-
lapítottuk, hogy így nem fogunk a meg-
adott idõre visszaérni. A továbbiakra sza-
poráznunk kellett. Gyalogoltunk nagyon
meredek részeken és sima terepen is, ami
egy nagy réten vezetett keresztül. Még itt
is felfedeztük a háború nyomát: egy le-
bombázott laktanyát és a tévétorony rom-
jait. Az erdõ gyönyörû volt, a zöld szín
mindenféle árnyalatát vonultatta fel. Hal-
lottunk madárcsicsergést, beszívtuk a
fenyves semmihez sem hasonlítható, tisz-
ta illatát. A kilátás – egy-egy nyiladékon
kitekintve – leírhatatlan szépségû volt.
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Látva a teremtett világnak ezt a kis darab-
ját, dicsõíthettük Istent bölcsességéért, a
teremtés csodájáért, tökéletességéért.
Közben rendíthetetlenül haladtunk célunk
felé és szorgalmasan pecsételgettünk. A
szervezõk egyes állomásokon meleg teá-
val, hideg vízzel vártak. A lábunkon egyre
jobban éreztük a kilométereket, így
közeledtünk a cél felé, ahol boldogan pe-
csételtettük a 17 vagy a 33 km-es pecsétet
a füzetkénkbe. Busszal tértünk vissza a
szállásadóinkhoz, ahol senkit sem kellett
elringatni. Másnap, vasárnap részt vet-

tünk az istentiszteleten, itt énekkel, vers-
sel és bizonyságtétellel szolgáltunk. 

Közös ebéddel búcsúztattuk a szép ki-
rándulást, ahol a vendégek és vendég-
látók közösen vettek részt. A búcsúzás
nehezünkre esett, mert olyan szeretettel
vettek körül, mintha a saját gyerekeik
lennénk. Mély nyomot hagyott bennünk
a hétvége, új testvéreket ismertünk meg,
sok szép élménnyel gazdagodtunk. Ezért
megígértették velünk, hogy egyszer még
visszatérünk. Úgy legyen!

Vörös Anna

MORZSÁK
(Gondolatok a Biblia Szövetség tavaszi
közgyûlés-csendesnap igehirdetéseibõl.

Miért szeressük Jézust?)
Dr. Szabó Pál: Mert õ betöltötte a
törvényt

Ez nem adásvétel kérdése, mert Jézus
elõbb szeretett minket. A helyes kérdés-
feltevésünk ez lenne: Milyen indítéka van
annak, hogy szeressük õt?… A törvény
parancsolatok és szabályok összessége,
amire Mózesnek is meg kellett tanítania a
népet. A törvény miatt szeretni azt is
jelenti, hogy betartom a törvényt… Mivel
azt tartjuk, hogy Isten jó, ebbõl azt
következteti ki az új teológia, hogy Isten
nem büntet… Jézus azt mondta, hogy
nem azért jöttem, hogy eltöröljem a
törvényt, hanem azért, hogy betöltsem. Itt
az a görög szó áll, mint, amikor a poharat
csordultig teletöltik. Nem azért jött, hogy
kétségbe vonja a törvényt, hogy letörjön
belõle, hanem megmutatta, hogyan kell
teljesen betölteni… Van egy lámpásunk,
útmutatónk a betöltéshez: ahogy õ tette…
Amikor Jézus azt mondja, hogy kövess
engem, az azt jelenti, hogy cselekedjünk
úgy mint õ… Ezért az életünk azt mutat-
ja, hogy vagy cselekszünk a törvény ellen,
vagy a törvény szerint. Mivel mi újra és
újra elbukunk, így soha nem tudjuk a
törvényt betölteni, ezért megérdemeljük a
kárhozatot, ha már egyetlen egyszer nem
tartjuk be a törvényt… Jézus is, ha
egyetlenegyszer nem tartotta volna be,
akkor már kereszthalála nem lenne ránk
érvényes, csak önmagára… De õbenne
még nyoma sem volt a gyarlóságnak,
ezzel magára vett egy olyan büntetést,
ami nekünk járt… Jézus úgy hagyott itt
bennünket, hogy nem mondhatjuk: Boc-
sánat, de nem tudtam ezekrõl… Szer-
essük õt, mert, ha ebben a lángoló

szeretetben összeforrunk vele, akkor lesz
életünk õt követõ élet. n

*
Bodnár Péter: Mert átokká lett értünk

Hajlamos az emberi szeretet arra, hogy
azokat szeresse, akik arra méltóak, az
isteni nem ilyen szeretet… Azzal, hogy
Isten maga ment át az Ábrahámmal kötött
szövetségnél a ketté vágott állatok között,
magára vállalta annak következményeit.
Õ nagyon jól ismerte a másik szerzõdõ
felet, ezért mindent magára vállalt… A
szövetségszegés átkát magára vette Jézus
a kereszten (lásd: Galata levél!)… A
példázatbeli adós szolga adóssága kb.
tízszerese volt annak, ami Heródes király
jövedelme volt… A Zsidókhoz írt levél-
ben azért hangsúlyos az, hogy átokká lett
Jézus Krisztus értünk, mert abban az
idõben a zsidók között már elterjedt az a
nézet, hogy õ nem lehet szabadító, hiszen
átkozott volt… Izrael nem akarta meg-
érteni, hogy a kereszt útja a váltságnak az
útja… Jézus Krisztusra valóban a kereszt
súlya nehezedett, de nem azért, mert
megérdemelte azt, hanem azért, mert
önként magára vállalta és vitte, mert így
akart rajtunk segíteni. És mi ezért is sze-
retjük õt… Szeressük mindenek elõtt és
mindenek felett, még akkor is, ha a mi
szeretetünk halvány visszfénye az õ sze-
retetének. Engedjük, hogy átmelegítse
szívünket az õ szeretetével. Jézus Krisz-
tus halálában Isten maga lett átokká
értünk… n

*
Kiss László: Mert õ bízik bennünk

Köszönöm, hogy felelõs szolgálatot
bízol rám – ez a gondolat a legkevesebb-
szer jut eszünkbe imádság közben. Vajon
megköszönendõ ajándéknak, értéknek
tartjuk azt, hogy Isten szolgálatot bíz
ránk, vagy csak nyûgnek?… Isten népé-

nek közös felelõssége, közös munkája,
hogy bizonyságot tegyen arról a szabadí-
tóról, aki a sötétségbõl a világosságra
hozta az életünket. A Biblia Szövet-
ségben is közös felelõsségünk, hogy ami
az enyém, az a tied is; hogy közösen hir-
dessük a Szabadítót. Ez alól nincs ki-
búvó… Minden bûn a nem megfelelõ
istenismeretbõl származik… Sokan úgy
vélik, hogy Isten egyetlen dolga és fela-
data az, hogy bennünket boldogítson és a
Mennyországba bejuttasson… Vajon
gondolkodtak-e azon a kérdésen, hogy
Isten miért választott ki bennünket?
Azért, hogy róla tegyünk bizonyságot
ebben a hazug világban. Isten talán ben-
nünket is, mint Biblia Szövetséget
megdicsér, hogy törekszünk igéje egyre
hitelesebb megértésére és tovább-
adására, de – hasonlóan az efézusi
gyülekezethez – bennünk is hiányolja az
elsõ tüzet, ami nélkül szeretetünk
hiányos, és nincs már „tetõfelbontás“,
ami a beteget Jézushoz vivõk szívében
égett… Mindezek ellenére Jézus még
mindig bízik bennünk, vár a feladat, sür-
get a munka! n

*
Mikó László: Mert õ megtart

Ezékiel prófétán keresztül Isten azt
üzente: Maradj életben! - Jézus Krisztus
pedig így szólított fel bennünket: Marad-
jatok énbennem! Megmásíthatatlan dön-
tései ezek Urunknak…. Irgalmasság az,
hogy megkapom azt, amit nem
érdemeltem meg, a kegyelmesség pedig
az, hogy nem kapom meg azt, amit
megérdemeltem… Örökké való szere-
tettel szeret Isten, ezért nem távozik el
kegyelme a megváltott embertõl…
Nincs semmiféle szellemi vagy fizikai
erõ, ami megváltoztatná Isten irántunk
való szeretetét… n

MEGHÍVÓ
a Biblia Szövetség csendesnapjára

2005. augusztus 21-én 10 órától
a nyíregyházi református templomba

és október 1-jén 10 órától
a hajdúböszörményi ref. gyül. házba

* * *
A Biblia Szövetség tagjait, valamint 

az érdeklõdõket tisztelettel és
szeretettel várja a gyülekezet, illetve 

a Biblia Szövetség vezetõsége!
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BIBLIAISKOLAI TANFOLYAMOK
– ALAPFOKÚ (2005. II. FÉLÉV) –

PÉCEL: I. rész - augusztus 19-21. 
vv II. rész - szeptember 23-25. vv III. rész - október 21-23.

vv IV. rész - november 18-20.
szervezõ: Biblia Szövetség - 2119 Pécel, Kálvin tér 2/b, 

tel.: 28/452-334
* * *

GYÖNGYÖS - EGER - NOSZVAJ:
X. rész - október 8-9.

szervezõ: Kéri Tamás - 3200 Gyöngyös, Arany J. u. 2., tel.: 37/311-563,
vagy Pintér Elemér - 3325 Noszvaj, Kossuth u. 67., tel.: 36/463-215

* * *
BP. - RÁKOSFALVA: V. rész - szeptember 3-4.

vv VI. rész - október 8-9.
szervezõ: Nagy Károly - 1106 Budapest, Kerepesi út 69.

tel.: 260-6943; 261-4585
* * *

DEBRECEN: I. rész - október 8-9. vv II. rész - december 10-11. 
szervezõ: Juhász Attiláné - 4024 Debrecen, Liszt F. u. 4. II/10.

tel.: 52/311-754
* * *

NYÍREGYHÁZA: I. rész - szeptember 10-11. 
vv II. rész - október 29-30. 

szervezõ: Sípos Kund Kötöny - 4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 11.
tel.: 42/507-048

* * *
– SZAKIRÁNYÚ (2005. II. FÉLÉV) –

* * *
SZEGED: Személyes evangélizáció -október 1-2. 

szervezõ: Hotoránné Török Erika - 6723 Szeged, 
Csongrádi sgt. 81. VIII/47., tel.: 30/972-6006

* * *
GYÖNGYÖS - EGER - NOSZVAJ:

Személyes evangélizáció - november 19-20.
szervezõ: Kéri Tamás - 3200 Gyöngyös, Arany J. u. 2., tel.: 37/311-563,

vagy Pintér Elemér - 3325 Noszvaj, Kossuth u. 67., tel.: 36/463-215
* * *

A tanfolyamra mindig 
a megnevezett szervezõnél kell jelentkezni.

Pécelen bentlakást, teljes ellátást biztosítunk, 
a kihelyezett tanfolyamokra a résztvevõk naponta bejárnak, 

és mindenki önellátó. 
Bõvebb információ a bibliaiskolai tájékoztatóban található.

FONTOS KÉRDÉSEINK
sorozatunk következõ elõadásai:

- szeptember 11.: Lehet-e depressziós a keresztyén ember?
- október 9.: Lehet-e sikeres a keresztyén élet?

* * *
Az elõadás 17 órakor kezdõdik a Bp., Nagyvárad téri ref. 

templomban (Üllõi út 90.). Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
Az elõzõ elõadások hanganyaga a helyszínen megrendelhetõ.

A Biblia Szövetség 2005. július 18-23. között
Genezis tábort szervez Pécelen.

Szakmai pogram: – Teremtés, vagy evolúció? 
– Teremtés, vagy biológiai evolúció? – Teremtés, vagy kémiai evolúció?

– Termodinamika, vagy evolúció? – Teremtés, vagy értelmetlen élet? 
– Az élõlények bibliai rendszerezése 

– A teremtés egy geológus szemével – A teremtés egy teológus szemével
A lelki program a teremtéshez és az újjáteremtéshez kapcsolódik.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Jelentkezni a Biblia Szövetség címén (levélben, telefonon, e-mail-en)

lehet. Részvételi költség: 12.500,- Ft/fõ/hét.
A jelentkezõk a tudnivalókról részletes tájékoztatót kapnak.

MEGHÍVÓ CSALÁDI NAPRA
Tavaszi családi napunkat szeptember 3-án 9.30-tól tartjuk 

péceli székházunkban.
Délelõtt, délután közös programok, beszélgetések 

várják a résztvevõket. 
Délelõtt a gyerekeknek külön programokat szervezünk.

A közös ebéd miatti elõzetes jelentkezést augusztus 31-én
(szerda) délutánig kérjük! Minden családot szeretettel várunk.

A Bibliai Házassággondozó Szolgálat és az Ébredés Alapítvány
2005. július 17-19. között

Budapesten, a Nagyvárad téri ref. altemplomban (VIII., Üllõi út 90.)
LELKI KONFERENCIÁT rendez

Elõadó: dr. Dan Doriani, 
amerikai presbiteriánus lelkész, teológiai tanár

*
Program:

július 17-én 17.00-20.00 és július 18-án 9.00-17.00: 
Érted is vagy csak olvasod? (A bibliaértelmezés alapjai);

július 19-én 9.00-17.00: 
A férfi, akit Isten formál 

(A férfi szerepe a családban, a munkahelyen és a gyülekezetben)
*

Szállás a Református Kollégiumban (Bp. IX. Ráday u. 28),
2.500,- Ft/fõ/éjszaka, foglalás: 06 (20) 425-6597/Márté Szabolcsné

A konferencia ingyenes, de a szervezõk adományokat elfogadnak.
Az elõadó magyar nyelven megjelent kötetei és egyéb kiad-
ványok kedvezményes áron megvásárolhatók a helyszínen.

* * *
Halottaink: V Gaál Istvánné (1924) Mátészalka; 

V Özv. Lõrincz Jánosné (1922) Románia - Marosvásárhely; 
V Székelyhídi Józsefné (1917) Budapest; 
V Szûcs Ferencné (1926) Debrecen; 
V Toókos Csaba (1922) Budapest

Kedves testvéreinkre szeretettel emlékezünk, 
és szeretteiknek Isten vigasztalását kívánjuk!

* * *
Folyóiratunk legközelebb október végén jelenik meg. 

Lapzárta: 2005. szeptember 15.
* * *



A hangulatos vajdasági kirándulás pillanatai 
a vendéglátókkal (Nagybecskerek).

A maratoni gyalogtúra a bombatalálattól
megsérült TV-torony mellett vezetett. (1-6)

Június 4-én, tavaszi családi napunkon készült
felvételek (7-14) 

(fotó: Margit István és M. Gy.)

fotók:
Csipes Piroska és
Latinovits Ágota1
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