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Az 1989. május 1-jén megalakult
Biblia Szövetség (BSZ) tagsága ebben
az esztendõben emlékezik megalaku-
lásának 20. évfordulójára. Jelentésem
elején máris örömmel említhetem, hogy
megalakulásunk 20. évfordulóját szeret-
nénk 2009. szeptember 5-én, szomba-
ton, Pécelen gazdag programmal meg-
ünnepelni, amelyre ezúton is nagy
szeretettel hívunk mindenkit!

Az alapítók nevében mondhatom,
hogy a hihetetlen gyorsasággal elszállt
húsz esztendõ áldásait még szinte fel
sem tudjuk mérni, és fõtitkári jelen-
tésemben is csak arra vállalkozhatom,
hogy vázlatos áttekintést, értékelést
adok 20 éves múltunkról, és pár szót
szólok a jövõnkrõl.

Ha múltunkra visszatekintek, elsõ-
ként azt szeretném vizsgálni, hogy mi
nem változott a BSZ-ben megalakulása
óta?

Nem változott az, hogy ma is leg-
nagyobb feladatunknak és küldetésünk-
nek tartjuk Isten dicsõségére élni ebben
a világban, és erre, az Istent dicsõítõ
életre szeretnénk hívni és segíteni minél
több embert. Életünk egyedüli tulajdo-
nosának tartjuk ma is az értünk meghalt
és feltámadott Jézus Krisztust, akirõl
úgy az Ó- mint az Újtestamentum írásai
bizonyságot tesznek. Ma sem ismerünk
más Krisztust a Biblia Krisztusán kívül.
Ma is valljuk, hogy a Jézus Krisztushoz
való viszony mércéje a Bibliához és an-
nak tanításaihoz való viszony. A Bibliát
ma is, szemben minden modernkedõ
mesterkedéssel, Isten tévedhetetlen ki-
jelentésének valljuk, és annak minden
részéhez ragaszkodunk. 

Ma is érvényesnek tartjuk annak a
Jézus Krisztusnak missziói parancsát,
aki tanítványait minden néphez küldte,
hogy azokat is tanítvánnyá tegyék
(megtérésre segítsék), és a hitre jutot-
takat tanítsák. Ma sem fogadjuk el azt, a
világszerte egyre gyakrabban képviselt
nézetet, hogy a misszió ideje lejárt
bizonyos népek, felekezetek, és világ-
vallások felé, sõt azok Krisztushoz
hívása, egy-egy világvallásnak egyene-

sen intoleráns megsértése! Mi pedig
szeretnénk minél több embert meg-
nyerni Krisztusnak!

Változatlanul szeretjük Krisztus egy-
házát, Isten népét, amelyhez tartozónak
valljuk magunkat, és elutasítunk min-
den gyülekezet-nélküli keresztyénséget
éppúgy, mint az utóbbi években világ-
szerte elharapódzó egyházellenességet
(egyházszakadást). Hisszük és valljuk
ma is az egy, egyetemes keresztyén
anyaszentegyházat.

Nem változtak azok a bibliai etikai
elveink sem, amelyeket a házasság
szentségérõl, a házasság elõtti önmeg-
tartóztató életrõl, az abortuszról, az
egynemûek házasságáról, a gyermekek
hitben történõ nevelésérõl, a házassági
válásról, a megszentelt életvitelrõl kez-
dettõl fogva tanítottunk.

Hálásak vagyunk Istennek, aki meg-
óvott bennünket a sok lelki közösséget,
egyházat és gyülekezetet megrontó
korszellemtõl.

Múltunkra visszanézve a második
kérdésünk, hogy mi az, amiben meg-
alakulásunk óta megváltoztunk?
a)Változtak lelki érdeklõdésünk hang-

súlyai. Mint ébredésekbõl jött embe-
reket, bennünket korábban csak az
foglalkoztatott, hogy mit tehetnénk az
ébredésért. Aztán rá kellett jönnünk,
hogy Isten népének nem ez a fõ
kérdése. Ugyanis az ébredés minden
feltétele és eszköze egyedül Isten
kezében van, aki akkor ad ébredést,
amikor akar, és akaratát nem akadá-
lyozhatja meg senki és semmi. Az
ébredésnek soha nem volt akadálya

az egyházi élet kiszáradása, az em-
berek közönye, sem a lelkipásztorok
hûtlensége, de még az egyházban
megjelenõ bármilyen tévtanítás sem.
Rá kellett jönnünk, hogy a hívõ nép fõ
feladata minden idõben Jézus Krisz-
tus személyének és váltságmûvének
megismerése kell, hogy legyen. Egyre
jobban magunkénak valljuk Péter
apostol programját: „Növekedjetek a
kegyelemben és a mi Urunknak és
megtartó Jézus Krisztusunknak isme-
retében” (2Pt 3,18). Azt gondoljuk,
hogy az újabb-kori magyar ébredési
mozgalmak közül talán a BSZ kezdte
elsõként hangoztatni, hogy az egész-
séges, keresztyén hívõ élet nem bûn-
(azaz ember), hanem Krisztus- (azaz
kegyelem) központú, s ezért örven-
dezõ élet kell, hogy legyen. Szeret-
nénk, ha ez a Krisztus-központú,
kegyelembõl naponta élni tudó, fel-
szabadult életszemlélet tagságunk
körében is minél jobban elterjedne!

b)Változott az evangélizáció hangsú-
lyaival kapcsolatos látásunk is. Egyre
világosabb elõttünk, hogy az embere-
ket nem mi fogjuk megtéríteni, hanem
a Szentlélek. A mi felelõsségünk vi-
szont abban áll, hogy az embereknek
világosan elmondjuk azt, hogy mit
higgyenek, mert az istenkeresõ töme-
geket ebben kell megsegíteni. Az
emberek ugyanis tájékozatlanságuk
és lelki vakságuk miatt mindenben
hisznek, és mindent elhisznek, amivel
az ördög megkínálja õket. Az evan-
gélizáció feladata ma, elmondani
világosan az embereknek azt, hogy
kiben és mit higgyenek, vagyis:
higgyenek abban a Jézus Krisztusban,
aki a golgotai kereszten 2000 évvel
ezelõtt helyettünk is elszenvedte
bûneink büntetését, akinek tökéletes
áldozatáért Isten már akkor bûneinket
megbocsátotta. Az evangélizáció
feladata ma nem az, hogy erkölcsi
bûneirõl gyõzze meg az erkölcsi ér-
zék nélküli embereket, hanem az,
hogy rámutasson arra, hogy az élet
minden nyomorúságának és kilátásta-

VOLT-E ÉRTELME?
FÕTITKÁRI JELENTÉS, ELHANGZOTT BUDAPESTEN, 

A BSZ KÖZGYÛLÉSÉN, 2009. ÁPRILIS 25-ÉN

IVÁNYINÉ SINKA MAGDOLNA
HÉTKÖZNAPI KÉRÉS

Bölcs, szent Atyám, irgalmas Isten,
Igéd vizébe hadd merítsem

a testtel küzdõ, lomha lelket!
Szavad nélkül szegett a szárnya.

Szólj, és lendül! Tehozzád szállva
friss készséget Tetõled várna,

Tenálad lelhet.
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lanságának oka az ember Krisztus
nélküli élete.

c)Változott a belmisszió hangsúlyaival
kapcsolatos látásunk is. Megláttuk,
hogy a történelmi egyházak gyüleke-
zeteiben attól várhatunk megújulást,
reformációt, ha a gyülekezetekben élõ
hívõ testvéreinket bibliaiskolai tan-
folyamokon felkészítjük arra, hogy
gyülekezeteikben a misszió motorjai
legyenek, és a lelkipásztoroknak
munkatársaivá váljanak. Ezt a látá-
sunkat igazolni látszik az az igény és
érdeklõdés, ami lelkipásztorokban és
újabban egyházi vezetõkben is fel-
ébredt bibliaiskolai munkánk iránt.

d) Változás következett be az eltelt évek
során abban is, hogy szolgálati terü-
leteink megnövekedtek. Az evangéli-
záló csendesheteink iránti érdeklõdés
nem csökkent, de a misszió új mun-
kamezõi lettek az egész hetes pedagó-
gus-, orvos-, lelkész-konferenciák, a
nagy létszámú családi napok, az egyre
népszerûbbé váló nõi konferencia
sorozatok. Új missziói lehetõség
nyílott elõttünk a BSZ internetes hon-
lapjának létrehozásával. Honlapunkat
hetente 500-800 olvasó keresi fel, s
ezek nagyobbik részét nem tagjaink
teszik ki. 

e)Az eltelt húsz év során a BSZ lelki
impulzusokat adott olyan szolgálati
ágak alapításához és megerõsödésé-
hez, mint az EMO, a Molnár Mária
Külmissziói Alapítvány, a Bibliai Há-
zassággondozó Szolgálat, az Ébredés
Alapítvány. Ez utóbbi gondozza
újság- és könyvkiadásunkat.
Ha valaki azt kérdezi, mi értelme volt

a BSZ megalapításának, és hogy mit
adott a BSZ tagjainak és az egyháznak,
akkor két dolgot neveznék meg. Az
egyik a tiszta bibliai tanítás, a másik
pedig az a lelki, testvéri közösség, amit
a körzeti munkában és egyéb, már em-
lített rendezvényeinken kínáltunk. Isten
iránti hálával és igen nagy alázattal
hadd mondjam el, hogy hitem szerint e
két kínálattal tette Isten értékessé szol-
gálatunkat nemcsak Magyarországon,
de a Sola Scripturától egyre messzebb
sodródó, már csak a nevében keresztyén
Európában is.

Miközben mindezekért Istent ma-
gasztaljuk, tegyük fel kicsit önkritiku-
san azt a kérdést, hogy mit adtunk mi,

mit adtál Te, mit adtam én ennek a
szervezetnek az eltelt 20 év során? Mit
tettünk azért, hogy a BSZ jobban mû-
ködhessék?

Harmadik kérdésünk az elmondottak
után, a jövõre vonatkozik. Mi az, ami-
ben komolyan változnunk kell, vagy
másként: miben látjuk gyengeségünket?

Bár tagságunk létszáma, dacára az el-
hunytak növekvõ számának, nem csök-
kent, a növekedés számával mégsem
vagyunk megelégedve. Bár a tagság
70%-a aktívnak mondható, a passzív
tagok számát így is nagynak tartjuk. Ha
e jelenségek lelki hátterét vizsgáljuk,
azt látjuk, hogy az európai keresztyén
egyházak és hívõ közösségek egyik
nagy betegsége nálunk is megjelent, ez
pedig az elkötelezettség hiánya. 2008-
ban a németországi Kasselben, a német
területen dolgozó evangélisták arra a
kérdésre keresték a választ, hogy az
evangélizációkon megtért emberek mi-
ért nem épülnek be gyülekezetekbe. A
válasz ez volt: azért, mert az evangé-
listák mindig csak a személyes meg-
térésre szólítanak fel, de egy szót sem
szólnak a Jézus követésétõl elválaszt-
hatatlan elkötelezettségrõl, ami többek
között a gyülekezethez, mint a Krisztus
testéhez való csatlakozással is jár. 

Arra gondolunk, hogy Magyarorszá-
gon a Krisztus evangéliumáért, Isten
országa terjedéséért egyre kevesebb
keresztyén ember érzi magát felelõsnek,
és vállal áldozatot. Egyszerûen azért,
mert ez lemondással, az önmegtagadás
keresztjének felvételével jár. Érdekes az
is, hogy miközben minden jel szerint, a
BSZ szimpatizánsok száma növekszik,
a belépéssel járó elkötelezettséget sokan
mégsem hajlandók vállalni. Az elköte-
lezettség hiányára utal a magukat meg-
térteknek tartó hívõ emberek válási
statisztikájának növekedése, az ún. társ-
kapcsolatban élõ hívõ fiatalok emel-
kedõ száma, a gyermekáldás nem vál-
lalása. A BSZ belépési nyilatkozatában
vállalt elkötelezettséget egyre többen
elfelejtik, az anyagi-, idõ- és erõ-
áldozathozatal pedig egyre csökken. Ha
pedig továbbkérdezve azt keressük,
hogy az ilyen természetû kötelezettség-
vállalás hiányának mi a mélyebb oka,
azt találjuk, hogy e jelenségek mögött, a
megtérés beszûkült, hamis értelmezése
áll, miszerint a megtérés egyenlõ azzal,

hogy elfogadom bûneim bocsánatát és
az örökélet ígéretét. Aki errõl még
bizonyságot is tud tenni, sõt, ha el-
végzett valamilyen tanfolyamot, az már
magát a keresztyén élet felsõbb kate-
góriájába sorolja.

Pedig, Jézus, mintha mást is mondott
volna követõinek! Csak errõl egyre ke-
vesebb szó esik az ún. hívõ közösségek-
ben. Hadd emlékeztessek hát minden
BSZ tagot arra, amit Jézus így fogal-
mazott meg: „Ha valaki jönni akar én-
utánam, tagadja meg magát, és vegye
fel az õ keresztjét, és kövessen engem”
(Mt 16,24). Jézus, mielõtt ezeket a
szavakat mondta, a saját szenvedésérõl
és keresztjérõl beszélt. Övéinek ugyanis
éppen az õ keresztjében van az erõfor-
rása. Az önmegtagadás és kereszt-felvé-
tel pedig éppen az elkötelezettség
következménye. Csak az elkötelezett
keresztyén ember tudja felvállalni a
Krisztus követésével járó keresztet,
azaz szenvedést, áldozatot és hátratételt.
A Biblia nem ismeri a kereszt nélküli
tanítványságot. Ezt csak a mai mûked-
velõ keresztyének hirdetik világszerte. 

Márpedig, bármi legyen is a neve egy
egyháznak, közösségnek, szövetségnek,
attól lesz az valóban a Krisztus teste, ha
hordozza Jézus sebeit, vállalja a Jézus
követésével együtt járó szenvedést. Ez
pedig, ismétlem, elkötelezettség nélkül
nem megy. Csak Jézus sebeit hordozó
közösség válhat mindig igazi szeretet-
és örömközösséggé.

A Biblia Szövetség jövõje is attól
függ, hogy tagságunk milyen mérték-
ben, és mire kötelezi el magát elõször a
Jézus követésében, majd a misszióban.
Legnagyobb bizonyságtételünk az le-
hetne, ha megélhetnénk mindenki szá-
mára látható módon az elkötelezett
szentek egyességét. Nem is olyan régen,
szomorú szívvel kellett hallgatnunk
ellenségeink gúnyos megjegyzését,
amikor azt vetették néhányunk szemére,
hogy „halljuk, már a BSZ-ben sincs
egyetértés”. Nagy kihívása marad tehát
a BSZ-nek az, hogy a Jézus követésére
elkötelezett keresztyének egységes kö-
zösségévé váljék.

Fontosnak tartjuk, hogy mind azokkal
a szervezetekkel, akik ezt az elkötele-
zett keresztyénséget szeretnék megélni,
testvéri kapcsolatokat ápoljunk. Gondo-
lunk itt a Magyarországi Belmisszió
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Biatorbágy-ra, a Presbiteri Szövetségre,
a Bethánia Szövetségre, az erdélyi CE
Szövetségre, a Bibliai Házassággon-
dozó Szolgálatra, az EMO-ra, a VISZ-
re, a Liebenzelli Misszióra és a Molnár
Mária Külmissziói Alapítványra, vala-
mint az Ecuadorba kiküldött Edgar Luz
és családja, Dr. Keszi Krisztina orvosnõ
zambiai, valamint Csépe Andrea dél-
kelet-ázsiai külmissziós szolgálatára, és
David Gardner és felesége, Czövek Sára
romániai, cigányok között végzett mun-
kájára is. 

Végül: szeretettel köszöntjük azokat a
testvéreinket, akik az elmúlt esztendõ
során, mint új tagok léptek sorainkba.
Érezzék jól magukat közöttünk és vegyék
komolyan az elkötelezett keresztyén élet
BSZ által meghirdetett programját!

Hálás szívvel emlékezünk azokra a
testvéreinkre, akik az elõzõ közgyûlés óta
eltelt egy év során mentek haza az Úrhoz:
Asztalos Lászlóné (Cegléd), Czövek
Olivér (Vecsés), Faragó Bertalan (Mis-
kolc), Farkas Jánosné (Réde), Gyarmati
Jánosné (Kazincbarcika), Horváth János
(Budapest), Magyar János (Gödöllõ),
Nagy Károlyné (Vásárosnamény), Marti-
nidesz László (Budapest), Németh István
(Nyírbátor), Szabó Szilveszterné (Pécel),
Sztanó Lajosné (Budapest), Thurzó
Vilma (Budapest), Vad Ferencné (Deb-
recen), Varga Józsefné (Ópályi). Legyen
emlékezetük áldott, itt maradt szeretteik
találjanak vigasztalást abban az élõ
reménységben, amelyre az elsõ húsvétkor
újonnan szült minket a mi Urunk, Jézus
Atyja!

Szeretnék még köszönetet mondani
önkéntes munkatársainknak, sokat fára-
dozó körzetfelelõseinknek, tanácsunk
tagjainak, különféle bizottságainkban
szorgoskodóknak, konferenciáinkon,
csendes napjainkon szolgáló testvére-
inknek, péceli központunk dolgozóinak
és mindazoknak, akik áldozatos fizikai,
szellemi munkájukkal és adományaik-
kal segítették a Biblia Szövetség 2008.
évi tevékenységét, céljainak megvaló-
sítását.

„Növekedjetek a kegyelemben, és 
a mi Urunknak és megtartó Jézus
Krisztusunknak ismeretében!” (2Pt
3,18)

Tisztelt Közgyûlés, kérem jelentésem
elfogadását!

Dr. Sípos Ete Álmos fõtitkár

„Ne szomorítsátok meg az Isten
Szentlelkét…!” (Ef 4,30)

A Szentlélek megszomorításának bû-
nét az követheti el, aki már kapta Isten
Lelkének ajándékát. Mi mind úgy
születünk, hogy nem ismerjük ezt az
ajándékot. Ezért a bûnben született
ember nem érti Isten gondolatait, nem
érzékeli az Õ valóságát, nem tud vele
beszélni imádságban, és képtelen tel-
jesíteni akaratát (1Kor 2,14). Olyan
érzéketlen az ilyen ember a lelki való-
ságra, mint egy halott.

Amikor valaki megismeri Jézus
Krisztust, és hisz benne, kapja az Õ
Lelkét, és lelki értelemben megeleve-
nedik, életre támad (Rm 8,10-11!).
Egyszerre kihallja Isten szavát a Biblia
mondatai mögül, érti Õt, és egyetért
vele, örömmel válaszol szavára imád-
ságban, sõt maga a Lélek kiáltja benne:
Atyám, és képes engedelmeskedni is
Urának.

Az ilyen újjászületett emberrel eshet
meg azután, hogy megszomorítja Isten
Lelkét. Hogyan? Az Ézs 63,10 ad
választ erre. A megelõzõ versek fel-
sorolják Isten nagy és kegyelmes tetteit,
amiket választott népével tett, és a foly-
tatás így hangzik: „Õk azonban enge-
detlenek voltak, és megszomorították
szent lelkét”. Amikor a hívõ engedetlen
lesz, akkor követi el ezt a bûnt. Isten

Lelke nem távozik el az engedetlen
hívõbõl sem, de visszavonul, elhallgat,
megszomorodik.

Mit jelent ebben az összefüggésben
az engedetlenség?

Pl. azt, amikor Isten hív a csendbe,
kínálja az Igét, és a lustaság, túlzott
tevékenység, lelki közöny miatt mégis
csukva marad a Bibliánk, nem megyünk
az igealkalomra, vagy csak felszínesen,
kapkodva olvassuk az Igét.

Megszomorítjuk Isten Lelkét, amikor
tudjuk, mi az Õ akarata, de mégsem azt
tesszük. Amikor nem engedünk a Lélek
indításának, halogatjuk a nyugodt imád-
kozást, vagy összecsapjuk azt. Amikor
engedünk régi természetünknek, s meg-
magyarázzuk, mentegetjük annak cse-
lekedeteit. Cinkosául szegõdünk az ó-
embernek, és engedményeket teszünk a
világnak – bármilyen meggondolásból.

Amikor nem nevezzük néven a bûnt,
hanem átkereszteljük és mentegetjük.
Amikor tesszük mindazt, amit a Szent-
írás alapigénk elõtt és után felsorol:
hívõ létünkre nem mondunk igazat,
haragot tartunk, lopunk, bomlasztó
beszéd hagyja el a szánkat, keserûség,
indulat, kiabálás, még istenkáromlás is
elhangzik, vagy nem tudunk szívbõl
megbocsátani egymásnak. E felsorolás
közepén említi ezt: ne szomorítsátok
meg Isten Szentlelkét.

Aki dicsekszik azzal, amiért egyedül
Istent kellene dicsõítenie, nem használ-
ja vagy nem jól használja a Lélektõl
kapott kegyelmi ajándékát, nem él a
bizonyságtételre felkínált lehetõséggel,
mert szégyelli az evangéliumot vagy
nincs mondanivalója, függetleníti magát
bármiben megváltó Urától – az követi el
ezt a bûnt.

Van-e erre bocsánat? Igen. Ez nem a
Lélek káromlásának bûne. Isten nagy
kegyelmébõl vissza lehet térni az elsõ
szeretethez. „Emlékezz vissza, honnan
estél ki, térj meg, és tedd az elõbbiekhez
hasonló cselekedeteidet…” (Jel 2,5). És
akkor újra megnyílik az Ige, az imádság
elõtt megnyílik a menny, bátor bizony-
ságtételre nyílik az ajkunk, és átárad raj-
tunk másokra is az élõ víz, vagyis a
Lélek – ahogyan ezt Jézus a Jn 7,38-39
szerint ígérte.

Ha engedetlenséggel megszomorítjuk
Isten Lelkét, azzal magunknak ártunk,
és másokat is megszegényítünk. Isten
dicsõségét szem elõtt tartva, és a ma-
gunk érdekében is kérjük hittel: „Töröld
el minden vétkemet! Tiszta szívet
teremts bennem, Istenem, és az erõs
lelket újítsd meg bennem! Vidámíts
meg újra szabadításoddal, támogass,
hogy lelkem készséges legyen…!”
(Zsolt 51,11-14).

Cseri Kálmán / Budapest

A LÉLEK MEGSZOMORÍTÁSA



XXI. évf. 2. számBiblia és Gyülekezet6

Isten népe ma a Szentlélek kitöltetése,
vagyis pünkösd utáni idõben él. Ennek a
közhelynek számító megállapításnak
komoly konzekvenciái vannak, amelyre
az alábbiakban szeretnénk felhívni ked-
ves olvasóink figyelmét. Ennek érde-
kében elsõként szeretnénk tisztázni az
idõ, az idõk és az örökkévalóság bibliai
fogalmait. 

Az idõt Isten teremtette, amikor meg-
határozta, hogy legyen este és reggel.
Ezzel egy napot alkotott /Gen 2/. Õ fe-
lette van az idõnek, õt az nem korlá-
tozza úgy, mint bennünket. Mégis fi-
gyelembe vette teremtett világunkkal
kapcsolatban ezt a teremtettséget, és
ennek megfelelõen idõben cselekedett.

Példaként említhetjük, hogy neki telje-
sen mindegy lett volna, hogy hosszú idõ
alatt teremti meg a földet, az élõlényeket,
vagy egy szempillantás alatt. Mégis úgy
döntött, hogy legyenek teremtési napok,
amikor újabb-újabb teremtményeket hoz
elõ. A reggel és este közé helyezve te-
remtette a mennyboltozatot, szárazföl-
det, tengert, égitesteket, stb.

Tehát, noha Õ idõ-felettiségben van,
velünk kapcsolatban idõben gondolko-
zik. Különösen izgalmas kérdés az idõ-
faktor jelenléte az örökkévalóságban.
Ha ezt nem vesszük figyelembe, külön-
bözõ félreértések támadnak gondolko-
zásunkban:
a) A kiválasztással, eleve elrendeléssel
kapcsolatos tévedés

Mikor választott ki Isten bennünket?
Népszerû, ám téves válasz: az örök má-
ban. Indoklás: Isten számára nincs idõ,
Isten az örök mában él, és amikor mi dön-
tünk, akkor õ kiválaszt. Tehát a megté-
résünk pillanatában választ ki, mert szá-
mára nincs tegnap ma és holnap. Sántít ez
az érvelés egyrészt azért, mert az efézusi
levélben világosan elmondja Pál, hogy
Isten a világ alapjainak felvettetése elõtt
hozta meg a rólunk való döntést (Ef 1,4),
tehát jóval korábban, mint mi lettünk. Így
nem mondhatjuk, hogy a kiválasztás az
örök mában történik.
b) Az elköltözött lelkekkel kapcsola-
tos tévedés

Õk már nem érzékelik az idõt, mivel
az örökkévalóságban vannak. Valóban

ott vannak, de nem idõtlenek (idõfaktor
jelenléte az örökkévalóságban!). Azt a
parancsot kapják, hogy még egy kicsit
várjanak, amíg Isten igazságot szolgál-
tat a földi igazságtalanságokért (Jel
6,11): „Mondatik nekik, hogy még egy
kevés ideig nyugodjanak, amíg…”
c) Az idõ és örökkévalóság viszonya

A Lk 16, 19-tõl kezdõdõ igerészben
egymás mellett fut az idõ és örökké-
valóság vonala, és az egyik nem zárja ki
a másikat. Mind a gazdag, mind pedig
Lázár akkor már az örökkévalóságban
vannak. Testét mindkettõ itt hagyta, de
halhatatlan részük, személyük meg-
marad, õk maguk élnek: egyik a pokol-
ban, másik pedig Isten országában.
Mindkettõ érez – ami eseményként el-
képzelhetetlen az idõ jelenléte nélkül –,
vigasztalódik vagy gyötrõdik. Megma-
rad az „egykor és most” valósága. A
gazdag úgy gondolja, hogy lehetne
valamit tenni a jövõre nézve, ha Lázár
elmehetne vissza a földi életbe, és
bizonyságot tenne öt testvérének, akik

erre a tanúságtételre megtérnének.
A fenti tétel elhanyagolása hamis

fénybe helyezi az idõben történt dolgok
és az örökkévalóság kapcsolatát, mintha
ez nem létezne, holott a földi esemé-
nyek az idõn kívül élõk számára is
jelzésértékûek, pl. egy bûnös megtéré-
sekor az angyalok dalra fakadnak.

Továbbá: az örökkévalóságban élõk
cselekedete késlelteti, vagy gyorsítja a
földi eseményeket. Dániel várja Isten
szabadítását, amit Isten túlvilági gyolcs-
ba öltözött titokzatos személye hoz, de
nem jöhet akkor, amikor tervezte. Hu-
szonegy napig várnia kell, mivel Perzsia
fejedelme ellene áll (Dán 10).

Isten tehát az örökkévalóságban él,
felette az idõnek. Mégis, amikor teremt-
ményeivel cselekszik, számol az idõvel.
Ebbõl következik a második téma:

IDÕ ÉS IDÕK A BIBLIÁBAN

A Biblia különbözõ szavakat használ
az idõ fogalmára. A két legismertebbet
említem:  kronosz és a kairosz.

A kronosz a telõ-múló idõt jelenti,
innen a kronométer, az óra régi neve
ami kronoszt, a múló idõt méri.

Lehet ez egy autó élethossza, lehet a
kutya élete, lehet ez egy ember földi
élete (életútja) a bölcsõtõl a sírig, vagy
magáé az emberiségé. Ez az idõ múlik,
telik, és egyszer majd, mint a felhúzott
óra, lejár.

Ezzel párhuzamosan vonul a kegyel-
mi idõ is, mérhetõ tartama talán nem
olyan hosszú, és elõbb lejár, mint a földi
élet, a kegyelmi idõ, amely a megtérés-
re, az Istennel való megbékélésre ada-
tott. Ez az idõ titokzatosabb, mint a
földi élet, mivel lelki-pneumatikus való-
ság, amit Isten ajándékoz, és addig tart,
ameddig akarja. Elképzelhetõ, hogy a
kegyelmi idõ lejár, bár az ember még él
ötven évet – reménytelenül.

A másik görög szó a kairosz, ami
alkalomnak is fordítható. Ez a döntésre
minõsített idõ, amikor lehetséges, alkal-
mas megtenni valamit. Egy antik szobor
egy diszkoszvetõt ábrázol. Kezében a
korong, minden izma belefeszül ebbe a
nagy eseménybe, ami most következik,
ami most van, és többet már nem lesz;
hamarosan megvalósul, éspedig megis-
mételhetetlenül: annak a dobásnak az
egyedülisége és vissza nem térõ mivol-
ta rejlik abban a mozdulatban. A szobor
neve a talapzatra van írva: „Kairosz”.

Lehet ez Isten ideje, ami metszi élet-
utunk idejét, és ebben a metszéspontban
megtérhetünk. Akkor térhetünk meg.

IDÕ ÉS IDÕK

Ezek különbözõsége figyelemreméltó.
Van esemény, amely megismételhetõ és
van ami nem. A folyó többször kiléphet
medrébõl, de egyszer érheti el a tengert.

A megismételhetetlenség komoly té-
nyezõ a valóság megértésében.

Isten is eszerint vezette népét, s ennek
megfelelõen történelmük idõi is külön-
böznek egymástól.

Más volt a bûneset elõtti idõszak és a
bûneset utáni, az özönvíz elõtti és utáni,

PÜNKÖSD UTÁN

FÜLE LAJOS: ELVÁLASZTJA

ISTEN LELKE lebeg fölöttünk…
A lelkünk puszta föld, de Fény jön,

s elválasztja bennünk az ISTEN
a világost a sötétségtõl.
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más a patriarchák kora és Jákóbtól
kezdve a zsidók története. A kiválasz-
tott nép életében is különbözött a pusz-
tai vándorlás a Kánaánban való letele-
pedéstõl, a bírák és a királyok kora is
más volt. Más volt a helyzet a fogság
elõtt és után.

Isten cselekedete sem volt egyforma.
Másként cselekedett velük a pusztában,
mint már az ígéret földjén. Amikor ezt
nem vették figyelembe az õsatyák, akkor
rajongó módon viselkedtek és elestek.
– A pusztai vándorlás alatt Isten adott

nekik mannát, fürjeket, utána már
nem. Nem mondhatták Kánaánban:
ha igazán hívõ vagy, kérj mannát Is-
tentõl és fürjet. Az  már egy másik
korszak volt más isteni cselekede-
tekkel.

– A pusztában egy ércdarab által men-
tette meg Isten a népet (felemelte Mó-
zes az érckígyót a pusztában – Jn
3,14). Ez a szabadítás egyszeri módja
volt. Mit tettek, akik Isten alapszabá-
lyait figyelmen kívül hagyták? Elõ-
vették a vallásos múzeumból azt az
ércdarabot, és kígyóisten formájú
bálványt készítettek belõle, hogy azt
imádják. Nem értették meg, hogy
Isten ugyanaz, de nem ugyanúgy cse-
lekszik. Szükség volt egy hívõ király-
ra, aki elvette tõlük imádatuk tárgyát
(2Kir 18,4).
A mai vallásos lelki igény nagyon

hasonlít a fentiekhez: Jézus ugyanaz,
mint tegnap és a régi idõkben volt.
Miért ne tehetné ugyanazokat a jeleket
és csodákat, mint korábban? Vagy
kisebb az õ hatalma ma, mint a bibliai
idõkben? Imádkozzunk, hogy legyenek
ismét ördögûzések, gyógyulások, rend-
kívüli jelek és csodák, hiszen a jóeli
prófécia ideje már nagyon is közel van!
(Jóel 2,28 – Károli ford.)

Nos az, hogy Isten ugyanaz, és nem
változik, nem jelenti azt, hogy ugyanazt
is teszi. Mert idõk különböztek idõktõl.

Más idõ volt, amikor a király köztünk
élt. Elközelgett hatalmasan Krisztusban
a mennyek országa (Mt 4,17). Maga a
Király jött le a földre. Uralmát megmu-
tatta jeleivel és csodáival, kinyilvánítot-
ta hatalmát az anyag felett, az elemek
felett, a betegségek felett, a halál felett
és a démonok felett. Majd a Király el-
ment idegen országba (Lk 19,12). Most
testileg távol van. Jelenléte láthatatlan,

mert testileg nincs itt, hanem a menny-
ben van. Majd, ha visszajön, királyi ural-
ma betölti a földet. Különbözõ idõk –
különbözõ események.

Akkor az erõsebb fegyveres itt volt,
és betört az erõs fegyveres a Sátán biro-
dalmába, illetve az általa bitorolt terü-
letre (Lk 11,21-22). Ez az esemény
egyszeri volt és megismételhetetlen.
Ezért leplezõdött le akkor szüntelenül
az ördög, ezért kiabáltak a démonok,
könyörögtek neki, hogy ne kelljen a
mélységbe menniük, hanem csak a disz-
nónyájba (Mt 8,29-33). Ennek a harc-
nak az volt az eredménye, hogy Krisz-
tus legyõzte a Sátánt a Golgotán, meg-
kötözte õt, diadalt vett rajta (Kol 2,15;
Jn 12,31; Jel 20,2-3). Ezért történtek
azok a csodálatos dolgok. Késõbb, az
egyház alapításakor még folytatódtak a
csodák, hiszen a gyülekezet születését
rendkívüli jelekkel erõsítette Isten. 

Az egyház alakulásának, alapozásá-
nak eseménysorában az Úr hatalmasan
bizonyságot tett és csodákkal, jelekkel
hitelesítette az evangélium hirdetését
(Mk 16,17-20). 

Ekkor teljesedtek be a jóeli ígéretek.
Nem kell tehát a Krisztus közvetlen
visszajövetele elõtti korra helyezni
ezeket a próféciákat, amelyekrõl Péter
apostol a Szentlélek teljességével már
elmondta, hogy azok Pünkösdkor betel-
jesedtek (Csel 2,16 kk.). 

Az evangéliumok és az újszövetségi
iratok írásba foglalását is különös aján-
dékok kísérték (Zsid 2,4) felhasználva az
akkor még mûködõ, sõt arra a feladatra
adott adományokat: a jövendõmondást
(1Kor 13,8), a nyelveket (1Kor 14,22) és
az ismeret ajándékát (1Kor 13,8), amely
szintén az Írás létrejöttében segített:
felfedezte az Ószövetség magyaráza-
tában Krisztust (1Kor 10,4). Ezek az
ajándékok szükségesek voltak, hogy a
tükör általi homályosság kora véget érjen
és ne csak rész szerint legyen ismeretük,
vagyis ne csak a Thesszalonikabeliekhez
és Korinthusbeliekhez írt levelek, hanem
a késõbbiek is létrejöjjenek, vagyis a tel-
jes kijelentés, amire felépül az egyház.
Az ajándékok addig mûködtek, amíg
eljött a teljesség, a teljes kijelentés,
amely elegendõ az újszövetségi egyház-
nak. Ezután következhetett az egyház
korszaka, hiszen kezünkben volt a kész
Szentírás, és  megmaradt a hit remény s

szeretet, e három, egészen Krisztus
visszajöveteléig.

Jól meg kell tehát értenünk, hogy
vannak egyszeri események, amik nem
ismételhetõek. Az ismert ének mondja:
„Egyszer esik esztendõben karácsony”.
Tehát nem minden hónapban van kará-
csony, hanem egyszer egy esztendõben.
Én pedig azt mondom: egyszer volt az
üdvtörténetben karácsony: egyszer jött
le Krisztus a földre. Egyszer volt inkar-
náció, azaz testté-létel, errõl szólnak az
evangéliumi beszámolók. „Az Ige test-
té lett és lakozott miközöttünk” 
(Jn 1,14). Ugyanígy egyszer volt vi-
rágvasárnapi bevonulás. Egyszer volt
nagypéntek és húsvét is egyszer volt.
Egyszer ment fel Krisztus a mennybe,
és egyszer volt pünkösd. És amint hiába
várnánk új húsvétra, úgy hiába várunk
új pünkösdre is. Tudjuk, hogy vannak
olyan mozgalmak, amelyek tagjai új
pünkösdért imádkoznak: a Késõi Esõ
mozgalom, a pünkösdista egyházak
különbözõ szárnyai. Õk az alapokat
nem veszik figyelembe, tudniillik, hogy
az üdvtörténet eseményeire egyszer
volt szükség, azok mindvégig érvénye-
sek. A Szentlélek eljövetele utáni idõ-
ben élünk.

Mit jelentsen ez? Melyek a Szentlélek
eljövetele utáni idõszak jellemzõi? 
1. Nem mondhatjuk, hogy ez csak a

Szentlélek korszaka. Igen népszerû
felfogás szerint három részre osztható
az emberiség története, az Ószövetség
az Atya, Jézus életének harminchá-
rom éve a Fiú, s a pünkösddel kez-
dõdõ korszak a Szentlélek korszaka. 
Úgy látjuk az Igébõl, hogy a Szent-
háromság Isten ily módon nem vá-
lasztható szét, mindig mindhárman
együtt munkálkodtak. A Teremtéskor
is ott volt mind a három, az Ószövet-
ségben is, s az Újban is.

2. A mostani korszakban különösen
nem mondhatjuk ezt, mert ez éppen a
Fiú dicsõítésének kora. Legalábbis a
Szentléleknek ez a fõ munkája 
(Jn 16,14). Jézus a tanítványok eszébe
juttatta beszédeit és segítette azok
leírását (Jn 14,26; Zsid 2,4). Most is
Jézus beszédének hirdetése a Szent-
lélek munkája. Az egyház korszaká-
ban mindvégig a Lélek biztosítja az
Ige irányító szerepét (Mt 24,35).
Az a lélek, aki nem ezt cselekszi, nem
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a Szentlélek, hanem hamis lélek, mert
önmagát dicsõíti meg, s nem Jézust.

3. További jellemzõje a Pünkösd utáni
kornak az evangélium terjedése. Ezt
Jézus szava indította el: „Lesztek né-
kem tanúim mind Júdeában, mind
Samáriában, mind a föld végsõ hatá-
ráig” (Csel 1,5). „Tegyetek tanítvá-
nyokká minden népeket…” (Mt 28,19).

Íme a világmisszió, amelynek tanúi
lehetünk.

4. Eljött az újszövetségi egyház korsza-
ka. Ennek titkát Isten megjelentette
Pál apostolnak (Kol 1,26 kk.), a mos-
tani korban gyakorlatilag is bemutat-
ja, kibontja ezt (Ef 4,15-16), felruház-
za egyházát kegyelmi ajándékokkal
(Ef 4,8).

Az újszövetség népe gyümölcsöt terem
Krisztus dicsõségére (Gal 5,22), amíg tel-
jességre jut, és tökéletessé lesz Krisztus
visszajövetelekor (Ef 5,25-27), aki magá-
hoz veszi dicsõségbe az egyházat.

Ebben a korszakban élünk, és ezeknek
a csodálatos dolgoknak lehetünk tanúi és
részesei.

Alföldy-Boruss Dezsõ / Budapest

Talán a címben felvetett kérdés so-
kaknak megbotránkoztató. Sietek leszö-
gezni: senkit nem szeretnék megbotrán-
koztatni. Viszont fontosnak tartanám,
hogy gondolkodjunk el rajta: Isten
Lelke miként munkálkodik a világban.
Van-e köze a politikához?

Országunk sorsa közvetlenül függ
attól, hogy milyen politikusok irányít-
ják. Sok hívõ mégis ódzkodik attól,
hogy nyíltan állást foglaljon e kérdés-
ben, mert úgy gondolja, hogy Isten
országát kell építenünk, ezt pedig nem
tehetjük, ha a politikával foglalkozunk.
Ezt a nézetet igeversekkel is szokás iga-
zolni. Gyakran hallom például mindent
elsöprõ érvként: „egy harcos sem keve-
redik bele a világ gondjaiba, hogy tes-
sék annak, aki elhívta” (1Tim 2,4).
Vagyis Jézus harcosai vagyunk, lelki
csatatéren kell helytállnunk; hirdetni az
evangéliumot, s növekedni a megszen-
telõdésben. Ezért céltévesztés (bûn), ha
a hívõk belekeverednek a politikába. A
Szentlélek nem politizál1.

De vajon így van-e? 
Az, hogy miként vélekedünk e kér-

désrõl, attól függ, hogyan gondolko-
zunk a Szentlélekrõl, a világról, sõt a
hívõ életrõl általában. Mindannyian
hajlamosak vagyunk megfeledkezni
arról, hogy az ezekre vonatkozó bibliai
igazságoknak két oldaluk van, és ezek
gyakran látszólag kizárják egymást.
Eltévedünk, ha az igazság egyik oldalát
úgy hangsúlyozzuk, hogy tagadjuk a
másik oldalt, vagy közömbössé válunk
iránta. Ez a helyzet azzal a kérdéskörrel
is, hogy a földi vagy az égi ország dol-
gaival kell-e törõdnünk, illetve melyikre
indít minket a Szentlélek.

A politikaellenes nézetet képviselõk
többnyire a pietizmus talaján állnak. A

pietista gondolkodás nagyon fontosnak
tartja, hogy mennyei állampolgárok
vagyunk, akiknek az „égi rész” jutott.
Ebbõl viszont arra következtetésre jut,
hogy ami a földön van, szinte lényegte-
len. A föld csupán „árnyékvilág”, sóha-
jok völgye, az itteni sorsunk a keskeny
út és a kereszthordozás. Nem kell bol-
dognak lennünk e világban, talán nem is
szabad – elég, hogy majd boldogok
leszünk odaát. Ebbõl adódik, hogy fö-
lösleges, sõt káros a politikával foglal-
kozni. E gondolkodásmódban van
igazság. Benne van az igazság egyik
fele; mivel azonban csak az egyik fele
van benne, a végsõ következtetése téves. 

Azonban az is problémát okoz, ha a pie-
tizmussal vitába szállók válaszul túlhang-
súlyozzák a létünk földi oldalát – vagyis
az igazság másik felét. Manapság e két
véglet közt vergõdünk; nemcsak a pietiz-
mus, hanem a vele szemben álló imma-
nens gondolkodás is virágzik a református
(kálvinista) körökben. Kitûnõ könyveket
olvashatunk arról, hogyan éljünk e földön
felszabadultan, boldogan Isten kegyelmé-
bõl; de némelyik ilyen könyv egyetlen
szót sem veszteget az örök életre. Elterjedt
az olyan evangélizáció, amely nem a kár-
hozatból való szabadulást, hanem jobb
földi életet ígér az embereknek. Divat azt
hangsúlyozni, hogy Jézus a magányban
társunk lesz, megoldja a komplexusa-
inkat, megvigasztal a gyászban, meg-
szabadít a szenvedélyeinktõl… ez persze
mind igaz. Azonban Jézus Krisztus elsõ-
sorban azért jött, hogy „aki hisz õbenne, el
ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn
3,16). A többi ráadás!2

Isten nem akarja, hogy átessünk a ló
másik oldalára. Azt akarja, hogy egyen-
súlyba kerüljünk (vagyis megüljük a
lovat). Létünknek a Biblia szerint egy-

szerre van testi és lelki, földi és mennyei
vonatkozása. Nem az a megoldás, ha
választunk a kettõ közül, hanem az, ha
megállapítjuk a kettõ helyes viszonyát. 

A keresztyénség „sub specie aeternita-
tis”, az örökkévalóság szemszögébõl való
gondolkodás. Földi boldogságunk alapja
az, hogy Krisztusban örök életünk van3. A
mennybe tartunk, de utunk a földi világon
át vezet. A jelenvaló világban a dolgok
értéke annyi, amennyit az örökkévalóság
mérlegén nyomnak. De ettõl a földi dol-
gok nem értéktelenebbek, hanem értéke-
sebbek lesznek! Családi életünk, mun-
kánk, hivatásunk, hazánk, közösségeink:
lelõhelyek, ahol a mennyei kincseket
találjuk. Életünket úgy kell élnünk, hogy
minden cselekedetünk, még evésünk-ivá-
sunk is Isten dicsõségére váljék. Hát még
a politika, a közélet dolgai, amelyeknek
ha akarjuk, ha nem, részesei vagyunk! 

Nos, vajon politizál-e a Szentlélek?
Bár a Szentháromság személyei közt

harmadikként említjük, a Szentlélek
rangban, fenségben, dicsõségben nem
különbözik sem a Fiútól, sem az Atyá-
tól. A Szentlélek, vagyis Isten Lelke
valójában Isten maga4. A Bibliában leg-
gyakrabban úgy láthatjuk, mint a mun-
kálkodó Istent: teremt, vezet, tanít,
fegyelmez, óv, erõt ad, vigasztal. 

Ám, ha valóban Istennek gondoljuk õt,
akkor nem feltételezhetjük, hogy  mun-
kálkodása csak az egyházra, a hívõk
közösségére korlátozódik. Isten uralmi
területe alá tartozik az egész teremtett
mindenség. A Szentlélek az egyházban
speciálisan munkálkodik, sõt lakozást
vesz a választottakban; azonban munkál-
kodik a világban is! Minden jó dolog tõle
és általa megy végbe, éppúgy, mint a Fiú
által. Tõle származik minden élet5. A
Biblia második mondatában, a teremtés-

POLITIZÁL-E A SZENTLÉLEK?
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nél már Isten Lelkének jelenlétérõl olva-
sunk. Izrael népében nemcsak a tanítókat,
hanem a kétkezi munkásokat is a Lélek
ihlette. Tõle valók a tehetségek, a tálen-
tumok, hiszen „minden jó ajándék felül-
rõl, a Világosság Atyjától származik”
(Jak 1,18). A hadvezéreket a csatához
erõvel ruházza fel, a hõsöket csodatettek
végrehajtására teszi képessé6. Isten Lelke
ad bölcsességet Salamonnak az ország
kormányzásához. De mindez nemcsak
Isten népére, hanem a világ fiaira is igaz;
így használta a Szentlélek Bálámot,
illetve politikai célra Nabukodonozort,
vagy Círust. Isten ily módon „fenntart, és
bölcsen igazgat mindeneket”.

Megkülönböztethetjük tehát a Lélek
kétféle mûködését, éppen úgy, ahogy két-
féle kegyelmérõl beszélünk: különösrõl és
általánosról7. A különös kegyelem az,
amikor Isten Lelke a választottak megvál-
tását viszi véghez. Az általános kegyelem
fogalomkörébe tartozik, amikor a Lélek a
világ sorsát irányítja embereken keresztül.
Felruházza õket döntési képességgel, böl-
csességgel, és elvégzi bennük, hogy meg-
felelõ módon tudjanak cselekedni. Ami-
kor nem hívõ közéleti személyiségek,
politikusok is tudnak tisztességes és dicsé-
retes döntéseket hozni, azt sosem az õ
tulajdon bölcsességüknek vagy jóságuk-
nak tudhatjuk be – hiszen az emberi
szívbõl semmi jó nem származik – hanem
az Úrnak, aki Lelkével munkálkodik.
„Olyan az Úr kezében a király szíve, mint
a patak vize: arra vezeti, amerre akarja”
(Péld 21,1). Ha nem hinnénk, hogy Isten a
Lelkével irányíthatja õket, természetesen
nem is imádkoznánk azért, hogy a politi-
kusok jó döntéseket hozzanak. Pedig erre
kifejezetten felszólít az Ige!8

Imádkozunk-e azért, hogy a jelenlegi-
nél tisztességesebb ellátási rendszer,
értékközpontú oktatás- és kultúrapolitika,
jól mûködõ egészségügy és igazi közbiz-
tonság legyen az országban? Természe-
tesen imádkozunk. De ha keresztyén
emberként tudunk imádkozni mindezért,
akkor vajon cselekedni is hajlandóak
vagyunk-e érte? Hogyan minõsítenénk azt
a magatartást, amely a cselekvés felelõs-
ségét folyton másokra hárítja? Mit szó-
lunk az ilyen gondolkodáshoz: „Isten
gyermeke vagyok, nem piszkolom össze
magam a világ dolgaival; csak imádko-
zom, hogy a világi emberek biztosítsák
számomra a megfelelõ körülménye-

ket…”? Ezt én farizeizmusnak nevezem,
és sajnálom, hogy nagyon elterjedt a hívõ
körökben. 

A közösség ügyeiért való cselekvés
maga a politika. Nyugodtan tekintetjük
Isten Lelke munkájának, mint minden
igazságos és értelmes dolgot. A politizálás
ellentéte az, ha valaki csak magának vagy
szûkebb közösségének él, és a többiekért
nem hajlandó cselekedni. Jézus nyíltan
elítélte ezt a magatartást (pl. Mt 5,46).

Ha körültekintõen tájékozódunk az
országunk dolgairól, az már politizálás9.
Politizálás az is, ha részt veszünk egy
összejövetelen, amely méltóságteljesen
tiltakozik egy istentelen hatalom romboló
uralma ellen. Politizálás az is, hogy ala-
posan megvizsgáljuk, van-e olyan párt,
amelynek alapelvei legalább közelítenek
Isten törvényéhez. Ha találunk ilyet, igye-
kezzünk szavazatunkkal és a rendelkezé-
sünkre álló eszközökkel támogatni! Nem
szabad ingyenélõknek, bûnözõknek áten-
gednünk a politikát, vagyis a közösség, a
nemzet ügyeivel való foglalatosságot. A
nemzetbe beletartoznak családjaink, gyü-
lekezeteink, valamint az utánunk jövõ
nemzedékek is, akikért minket, keresz-
tyéneket különösen is felelõssé tett az Úr. 

Ha tisztázzuk, kit értünk Szentlelken,
és mit a politizálás alatt, akkor arra a
kérdésre: „politizál-e a Szentlélek?”,
nyugodtan válaszolhatunk igennel. Sõt!
Hiszem, hogy a szó igazi, nemes értel-
mében csak õ politizál – a bölcsesség
Lelke, az erõ Lelke, a hatalom Lelke. Ha
tõle várjuk és kérjük a vezetést minden-
napi döntéseinkben, azt is kérhetjük tõle,
hogy szerinte való módon cselekedjünk
szûkebb-tágabb közösségünk ügyeiért.
Így politizálásunk Isten országára,
Krisztus királyságára mutat – és alkalom
a Megváltóról való bizonyságtételre.

Balavány György / Biatorbágy

Jegyzet: 1. Ha nem csak az idézett verset,
hanem a teljes levelet figyelembe vesszük, kü-
lönösen a vers közvetlen környezetét (1Tim
2,1-7) kitûnik, hogy az idézetnek semmi köze
nincs a politikához. Nem az „állam”, hanem a
gyülekezet külsõ dolgairól beszél Pál. De
ezekrõl sem mondja, hogy lényegtelenek, csu-
pán arra utasítja Timótheust, hogy bízza más,
hozzáértõ emberekre. Azt akarja, hogy mint
gyülekezeti vezetõ, teljes idejét-erejét áldozza
az evangélium hirdetésére (v.ö. 4,2). Ez
például akképpen aktualizálható, hogy ne a lel-

kész foglalkozzon a gyülekezet gazdasági és
egyéb ügyeivel; 2. Krisztus visszavárása is
fájón hiányzik a református napirendrõl. Az
egyház a posztmodern korig õrizte az eszka-
tológiai szemléletmódot, vagyis tudatosan
készült az Úr visszajövetelére. Ma groteszk,
fordított arányosságot figyelhetünk meg:
ahogy közeledik a visszajövetel, olyan mérték-
ben feledkezünk meg róla. Ki prédikál ma a
parúziáról, arról, hogy az Úr eljön ítélni eleve-
neket és holtakat?; 3. Pl. Lk 10,20: „De ne
annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmesked-
nek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a ne-
vetek fel van írva a mennyben."; 4. „Az Isten
lélek” - mondja Jézus (Jn 4,24). „Az Úr pedig
a Lélek” (1Kor 3,17).; 5. Pl. 1Móz 2,7; Jób
27,3; 33,4; Zsolt 104,29; 6. Pl. Bír 6,34; 13,25;
14,6; 7. Bár szükséges a megkülönböztetés,
mégsem lehet az általános és különös kegye-
lem közé túlságosan éles határvonalat húzni.
Az Izraelen kívüli politikában is benne volt
mindig Isten keze, azonban e nemzetek sorsa
nem csupán önmagukban, hanem fõként a vá-
lasztott nép sorsával összefüggésben fontos.
Hiszem, hogy ez így van a szó teljes értel-
mében vett (újszövetségi) egyházzal kapcso-
latban is. Végsõ soron minden a javunkat,
üdvösségünket munkálja (Rm 8,28); 8. Több
helyütt, érdekes módon a leghangsúlyosabban
épp a Timótheusnak írt 1. levélben: „Intelek
azért mindenek elõtt, hogy tartassanak könyör-
gések, imádságok, esedezések, hálaadások
minden emberekért, királyokért és minden
méltóságban levõkért, hogy csendes és nyugo-
dalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és
tisztességgel”(1Tim 2, 1-2); 9. A politika gö-
rög szó, valószínûleg a Kr. e. VI. évszázadból
ered. Eredetileg a polisz, vagyis a városi kö-
zösség ügyeivel való felelõs foglalkozást értet-
ték alatta. Szolón törvénye (az elsõ demokra-
tikus alkotmány) szerint csak az tarthatja ma-
gát polgárnak, aki véleményt nyilvánít, szavaz,
s munkájával és anyagi- szellemi javaival részt
vesz a közösség építésében. Jer 29,7-ben ol-
vashatjuk a klasszikus igét: „Fáradozzatok a
város jólétén, ahová fogságba vittek titeket, és
imádkozzatok érte, mert annak békességétõl
függ a ti békességetek is.” Az Ószövetség gö-
rög fordításában itt a polisz szó szerepel. Itt is
látható, hogy nemcsak imádkozást, hanem cse-
lekvést is parancsol Isten. Így lehetne össze-
foglalni ennek az igének az üzenetét: Politi-
záljatok! Ez az ige megmutatja egyébként a
hívõ élet kettõsségét is: a város a világ, mely-
ben idegenként, fogolyként élünk (hiszen való-
di otthonunk a mennyei Jeruzsálem), mégis
felelõsséggel tartozunk érte. n



XXI. évf. 2. számBiblia és Gyülekezet10

Olvasásra: 1Kor 11,17-34
Lukács jegyezte le az Úr Jézus vágya-

kozását a tanítványaival való szeretet-
közösségre az utolsó vacsorán, amelyen
az úrvacsorát is szerezte. „Kívánva
kívántam a húsvéti bárányt megenni
veletek…” (Lk 22,15). Azóta minden
úrvacsora a vele és az egymással való
közösség megerõsítését jelenti. Öröm-
teli találkozás Jézussal, a benne bízók-
kal, lelki testvéreinkkel.

Milyen szomorú viszont azt hallani,
amikor egy hívõ nem mer úrvacsorázni,
mert méltatlannak érzi magát bûnei mi-
att. Retteg attól, hogy esetleg vétkezik
az Úr teste és vére ellen. Már az elsõ
gyülekezetekben is voltak súlyos prob-
lémák az úrvacsora körül. Isten Igéje
ezeket is tisztázni akarta népe számára.
Ezúttal arra keressük a választ, hogy ki
vétkezik az Úr teste és vére ellen?

Az apostol a szereztetési igéket a
korinthusi gyülekezetben lévõ probléma
miatt írja le. Intelmet is fûz hozzá. Itt
szerepel a kifejezés: „vétkezik az Úr
teste és vére ellen” (1Kor 11,27).

A gyülekezeti összejöveteleken rend-
szeresen úrvacsoráztak a közösen elfo-
gyasztott vacsora – ez volt a szeretet-
vendégség – után. Csakhogy Korint-
husban nem így történt. Nem várták
meg egymást, a gazdagok dõzsöltek, a
szegények, a hosszú munkanap miatt
esetleg késõbb érkezõk éhen maradtak.
Nem volt szeretetközösség, teljesen
hiányzott a testvéri szeretet, a Krisztus
szeretetébõl fakadó lelki egység meg-
élése. Mivel nem vették komolyan az
egymással való testvéri szeretetközös-
ség gyakorlását, nem tudtak helyesen
úrvacsorázni.

Erre vonatkozik az a szó, amit gyak-
ran félreértünk: „méltatlanul”. Nem azt
jelenti, hogy az ember bûnei miatt nem
méltó az úrvacsorára. Pontosan a bûnös
embernek van szüksége a kegyelemre,
arra a Megváltóra, akire emlékezünk az
úrvacsorai közösségben a kenyér és a
bor elfogyasztásakor.

A szó jelentése: „helytelenül”, „nem
megfelelõ módon”, „nem helyes indít-

tatásból”. A testvérekkel szembeni
szeretetlen viselkedés szöges ellentét-
ben áll azzal, amit az úrvacsora jegyei
hirdetnek, amit a velük való élés által
elismerünk, megvallunk. Így, aki mél-
tatlan, az nemhogy megerõsödne az
Úrral való közösségben, hanem éppen
ellenkezõleg: vétkezik Jézus Krisztus
ellen, akinek az áldozatára emlékezik a
kenyér és a bor magához vételével, és
amire utal az Úr teste és vére kifejezés. 

A testvérek ellen elkövetett, meg nem
bánt, el nem hagyott bûn az Úr elleni
súlyos vétekké is lesz az úrvacsora
jegyeivel való élés során. János is
figyelmeztet levelében: „Ha azt mondja
valaki, hogy: Szeretem az Istent, és
gyûlöli a maga atyjafiát, hazug az: mert
aki nem szereti a maga atyjafiát, akit lát,
hogyan szeretheti az Istent, akit nem
lát” (1Jn 4,20). 

Az önvizsgálatra való felszólítás (28.
vers) arra az õszinteségre, valódi hitre
vonatkozik, amely a testvérek iránt
megélt szeretetben mutatkozik meg.
Nem csupán a megfigyelés, az önvizs-
gálat folyamata, hanem annak az ered-
ménye is fontos. A Károli fordítás „pró-
bálja meg magát” kifejezése jobban
érzékelteti ezt. Kipróbált, valódi-e a hit?
Megfelelõ-e a gondolkodás Krisztusról,
ahogyan az úrvacsora is beszél róla?
Ebbõl fakadóan helyes-e a viszonyulás,
viselkedés a Krisztus-test, azaz a gyüle-
kezet iránt? Hogyan lehetne õszinte
Jézus Krisztus iránt az, aki szeretetlen
testvéreivel, a gyülekezettel szemben?

Az írásmagyarázók egyik része Krisz-
tus testére, a gyülekezetre értelmezi a
„test” szót a „nem becsüli meg az Úrnak
testét” kifejezésben (29. vers)1. Érvük
szerint az õsi szövegben csupán a „nem
becsüli meg a testet” kifejezés szerepel.
(Nincs mellette a „vére”, és az „Úrnak”
szó is hiányzik). A 10,16-17. versek
szövegösszefüggése is ezt erõsíti, ahol
egyértelmûen a gyülekezetrõl, mint a
Krisztus test titkáról szól.

Nem becsüli meg tehát a testvéri
közösséget, aki méltatlanul eszik és
iszik. Nem ismeri el a Krisztus-test, a

gyülekezet különlegességét, amelynek
tagjaival szeretetközösségben kellene
lennie, hiszen ezt is kifejezi az úrvacso-
rai közösségben.

Más írásmagyarázók úgy vélik, hogy
rövidítve ugyan, de a 27. versben
szereplõ „Úr teste és vére” kifejezésre
utal Pál a 29. versben is. Az a vers
közelebbi szövegösszefüggést is mutat,
mint a távolabb szereplõ 10,16-17. ver-
sek – érvelnek õk2. 

Aki az Úr teste és vére ellen vétkezik,
az nem becsüli meg tehát Krisztust,
akinek az áldozatára emlékezik. Nem
tekinti különbnek, egyedülállónak vált-
ságmûvét, a vele való közösséget az
úrvacsora lehetõségében. 

Ez utóbbi értelmezés hívei is hangsú-
lyozzák ugyanakkor, hogy ha az elsõd-
leges jelentésben az Úrral való közös-
ség meg nem becsülésérõl is van szó, a
másodlagos jelentésben természetesen a
gyülekezeti közösség, a Krisztus test
meg nem becsülésérõl is szól. Hiszen az
Úr elleni vétküket az leplezi le, hogy
vétkeznek a lelki testvéreik ellen. Ez
következik az egész szakasz szöveg-
összefüggésébõl.

Az Úr fegyelmezõ ítélete az úrvacso-
rán megmutatkozó bûnös viselkedés
miatt a gyülekezet közösségét is érin-
tette. A gyülekezetben sokan lettek
betegek, erõtlenek, sõt némelyek meg is
haltak már.

Az apostol intelme az úrvacsora
szereztetési igéi után tehát – a gyakor-
latban – lelki testvéreink iránti szeretet-
re, ebbõl fakadó valódi közösségre
vonatkozik. Ez mutatja meg ugyanis
kézzelfoghatóan az Úr iránti szeretet, a
vele való szeretetközösség valódiságát. 

A figyelmeztetés nem elriasztani akar
az úrvacsorától, hanem pontosan arra
bátorítani, hogy éljünk vele rendszere-
sen. Csupán helyes módon. 

Az önvizsgálat természetesen kell,
hogy érintse az Úrba vetett bizodal-
munk, a neki való engedelmességünk
õszinteségét is. Ugyanakkor nem sza-
bad megfeledkeznünk a testvéreink
iránt gyakorolt szeretet, vagyis az igazi

KI VÉTKEZIK AZ ÚR TESTE ÉS
VÉRE ELLEN?

(folytatás a Melléklet után)
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gyülekezeti közösség megélésérõl
sem! 

Úrvacsorára készülve vizsgáljuk meg
az Úrral való személyes, de – ugyan-
olyan fontos – a testvéreinkkel való
kapcsolatunkat is! Ha hibáztunk, vétkez-
tünk ellenük, akkor még az úrvacsora
vétele elõtt kérjünk bocsánatot, vagy
legalább jelezzük feléjük, hogy szeret-
nénk rendezni kapcsolatunkat! Ha ne-

heztelés van bennünk velük szemben,
mert megbántottak, Jézus Krisztus segít-
ségét kérve, tudjunk nekik szívbõl meg-
bocsátani, tudjuk õket õszintén szeretni!

Ezáltal lehet számunkra az úrvacsora
az Úrral és az egymással való közösség
boldog megélésének lehetõsége. Így
nem fogunk vétkezni az Úr teste és vére
ellen.

Földvári Tibor / Budapest

Jegyzet: 1. Kiss Sándor: A Korinthusiakhoz
írt Elsõ Levél Magyarázata, Jubileumi
Kommentár, Az Újszövetség Könyveinek
Magyarázata Budapest, 1981. 212. oldal; 
2. David E. Garland: 1 Corinthians Baker
Academic Grand Rapids Michigan 2007.
552-553. oldal, Anthony C. Thiselton: The
First Epistle to the Corinthians W. B.
Eerdmans Publ. Comp. Grand Rapids
Michigan 1996. 402-403. oldal

A Science Carrers a Science folyóirat (a
világ vezetõ tudományos újságja) állás
és karrier magazinja. Hetente mutatnak
be egy fiatal kutatót, ezév februárjában
Magyarországról Szilágyi Imrét.
Elisabet Pain cikkében fõként Imre
kutatási területérõl és eredményeirõl
van szó. Mi most a bemutatásból
kiemeljük a személyes részt, és ezt jelen-
tetjük meg. Tesszük ezt örömmel, hiszen
Szilágyi Imre a Biblia Szövetség
Teremtéskutató Körének aktív munka-
társa is. Gratulálunk!

*
Szilágyi Imre a vallásos hitét és a

kutatói tevékenységét élete egymást
kiegészítõ részeinek tekinti.

Szilágyi Imre Miklós több szempont-
ból sem szokványos a karrierjük elején
járó kutatók között. Egyrészt korai
eredményeinek már eddig is gazdag
portfóliója az, ami kiemeli õt. Tavaly
novemberben, amikor még csak PhD
képzésének utolsó évében járt, Magyar-
ország egyetemeinek rektorai õt ítélték
a legkiválóbb 30 év alatti kutatónak az
országban. „Messze az átlagos hallga-
tók és fiatal kutatók elõtt jár a motiváció
és a rendszerezett munka tekintetében”
– írja Pokol György, Szilágyi két PhD
témavezetõjének egyike a Science
Careers-nek írott e-mail-jében.

Szilágyi másik jellegzetessége, ami
megkülönbözteti õt a legtöbb tudóstól, a
motivációja: azért kíván sikereket elérni
a tudományban, hogy „Isten nevére di-
csõséget hozzon”. Ez a vallásos hit
„adja nekem a belsõ késztetést, hogy
mind többet és többet érjek el az élet
minden területén, beleértve a tudományt

is”. Ez a hit-alapú ambíció arra ösztö-
nözte Szilágyit, hogy tudományos karri-
erjével kapcsolatban nagyon is világi és
okos hozzáállást alakítson ki. A hit és
tudomány egyedi ötvözése Szilágyit
nemcsak figyelemre méltó tudóssá
teszi, de egyben érdekes példát is szol-
gáltat arra, hogyan tud egymás mellett
létezni a hit és a tudomány.

EGY TUDOMÁNYOS KARRIER

KÉSZÜLÕBEN

Szilágyi a Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemen (BME)
kezdte vegyészmérnöki tanulmányait
ötéves MSc képzés keretében. Harmad-
éves hallgatóként elnyerte a General
Electric ösztöndíját, ami lehetõvé tette
számára, hogy Pokol György és Mada-
rász János témavezetése alatt egyete-
mének Szervetlen és Analitikai Kémia
Tanszékén dolgozzon.

2004-ben kitüntetéssel szerezte meg
vegyészmérnöki MSc diplomáját, és ezt
követõen PhD képzés céljából a Szege-
di Egyetemre ment. Hamarosan – csalá-
di okok miatt – vissza kellett térnie
Budapestre, ahol két korábbi egyetemi
témavezetõje mellett folytatta a munkát.

Szilágyi a következõ éveket a Uni-
versity of Helsinki-n fogja tölteni, az
Európai Bizottság által finanszírozott
Marie Curie Intra-European Fellowship
kutatói ösztöndíj keretén belül. Felesége
is elkíséri majd õt, aki zenével foglal-
kozik.

ISTENI IHLETÉS

A kérdésre, hogy mi teszi õt ilyen
sikeres fiatal kutatóvá, Szilágyi válasza

az, hogy számára „Isten áldása jelenti a
siker legelsõ és legfontosabb tényezõ-
jét”.

AHOL A TUDOMÁNY ÉS VALLÁS

NEM TALÁLKOZIK

Szilágyi vallásos hitét és kutatói tevé-
kenységét élete egymást kiegészítõ ré-
szeinek tekinti. A tudományos környe-
zeten belül „van néhány lehetõségem,
ahol kifejezhetem a hitemet”- mondja
Szilágyi. Közvetlenül Istenre mutatott a
diplomamunkájának és doktori disszer-
tációjának köszönetnyilvánításában, va-
lamint, amikor díjakat vett át. Egy fiatal
felnõtteknek szóló Biblia-tanulmányozó
csoportot vezet, és barátjával közösen
létrehozott egy keresztény tudományos
csoportot.

Habár Szilágyi nézetei gyakran igen
messze vannak a tudomány fõsodrától,
ezeket a nézeteit az egyetemen kívül,
szabadidejében fejezi ki. Számára „az
evolúcióval, tervezéssel, teremtéssel,
természetfölötti intelligenciával, stb.
kapcsolatos vita elsõsorban nem tudo-
mányos kérdés, hanem világnézetek
összecsapása, a materializmus és az ide-
alizmus harca” – mondja. Õ szó szerint
értelmezi a Bibliát, de amikor ebben a
témakörben elõadást tart – a munkaide-
jén kívül – akkor bemutatja, amiket „le-
hetõségeknek” tart, és rámutat, hogy
melyik „tûnik a legvalószínûbbnek…
számomra”. Azonban ragaszkodik hoz-
zá, hogy „mindenkinek magának kell
meghoznia az ezzel kapcsolatos dön-
tést”.

„A tudomány területén dolgozó
keresztyénként nagyon fontosnak tar-

EGY FIATAL KERESZTYÉN KUTATÓ
BIZONYSÁGTÉTELE
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tom, hogy foglalkozzam a keresztyén-
ség és tudomány kapcsolatával” 
– mondja Szilágyi. De „tudom, hogy ez
egy aknamezõ a mai tudományos 
életben, és elég veszélyes lehet az adott
személy tudományos karrierjére nézve.

… Ezért ezeket a tevékenységeket az
egyetemi munkámtól teljesen külön-
választva végzem. … Nagyon figyelek,
és óvatos vagyok, hogy akármikor
(ezekrõl a témákról) beszélek, akkor
nem képviselem az egyetememet”.

„A hitem nagyon fontos a pályám
szempontjából, mert ez az elsõ, ami 
a motivációmat adja ahhoz, hogy
keményen dolgozhassak, és megte-
gyem, ami csak tõlem telik” – mondja
Szilágyi.

Hitvalló õseink mindennél fontosabb-
nak tartották az igaz Isten ismeretét, a
Szentírás szüntelenül való tanulmányo-
zását. Így lett a Biblia a gyülekezet és
egyház, valamint a keresztyén élet
iránytûje, zsinórmértéke. Éppen ezért,
idõvel bizonyossá vált: akik nem lesz-
nek Krisztus tanítványaivá, akik számá-
ra nem a Biblia az egyedüli mérce,
azokat félrevezethetik a különbözõ
filozófiák, spekulációk. 

Jézus Krisztus megismerése mellett a
reformátorok rendkívül fontosnak tar-
tották még az egyház megújulását.
Követõik azt vallották és vallják ma is,
hogy az egyháznak szüntelenül meg
kell újulnia. Ez a tény viszont nem min-
denkinek tetszik. Az egyház ellensége,
a Sátán, mindent elkövet azért, hogy az
egyház látszatát fenntartsa anélkül,
hogy az egyház azzá lenne, amivé Ura
rendelte. 

Napjainkban mind több egyház válik
látszat-egyházzá, és egyre több ún. 
látszat-egyház jön létre. Ezek valami-
féle kulturális misszió, vagy hagyo-
mányõrzõ egyesület szerepében tet-
szelegnek, s nem töltik be az Úrtól
kapott küldetésüket. A különbözõ ál-
misszionáriusok ténykedése nyomán
gombamód szaporodó gyülekezeti for-
mációk éppen ezért szinte nem is
nevezhetõk egyháznak. 

Felvetõdik a kérdés: valójában mikor
mondható egy közösségre, csoportosu-
lásra, hogy az egyház? Ez a probléma
még a keresztyének körében sem igazán
tisztázott, így nem csoda, hogy teljes a
káosz. A Szentírás tanítása szerint az
egyház azoknak a bûnösöknek közös-
sége, akiket az Atya Isten kiválasztott
az üdvösségre, a Fiú Isten a kereszten
megváltott, és a Szentlélek Isten újon-
nan szül élõ hitre. Az egyház tehát a

Biblia Istenével kapcsolatban állók
közössége, akik életüket bizonyos lát-
ható egyházakban (felekezetekben) élik,
amiket róluk/miattuk lehet egyháznak
nevezni. Ily módon a nem keresztyén
vallási közösségeket például egyáltalán
nem lehet egyháznak nevezni!

A fentiek ismeretének hiányában
mindenféle közösségek, csoportok kér-
hetik és kérik bejegyzésüket a kor-
mányzati szerveknél. Teszik ezt annál
is inkább, mivel a törvények általában
tág lehetõséget adnak erre nézve. Mi
kell ahhoz, hogy valaki hazánkban egy-
házat alapítson? Szükséges száz termé-
szetes személy, mint alapító, akik el-
fogadják az egyház alapszabályát,
megválasztják az egyház ügyintézõ és
képviseleti szerveit, és nyilatkoznak
arról, hogy az általuk létrehozott szer-
vezet mûködése megfelel a törvényi
elõírásoknak. Magyarországon ma hi-
vatalosan 230 bejegyzett egyház van
(az Apológia Kutatóközpont adatai
alapján számuk meghaladja a három-
százat), közülük 170 rendelkezik ún.
technikai számmal, vagyis jogosult az
adófizetõk által felajánlható egy száza-
lék igénybevételére.

Senkinek sincs kétsége afelõl, hogy
ezek némelyike ténylegesen is mûködik
(még ha bibliai értelemben nem is ütik
meg az egyház kritériumának mértékét),
ám egyre nõ azoknak a száma, amelyek
semmiféle hitéleti tevékenységet nem
folytatnak, csupán pénzt és kedvezmé-
nyeket remélnek egyházi státusuktól.

Az egyik, konzervatívnak közel sem
mondható hetilapunk újságírója már
több évvel ezelõtt cikkezett arról, hogy
„példátlan, miszerint egy új egyház
olyan rövid idõ alatt annyi támogatót
szerezzen, mint a – meglehetõsen rejté-
lyes – Közösség a Születés Méltóságá-

ért” (csak emlékeztetõül: az említett
„egyház” nyolcadik az állam által támo-
gatottak listáján, megelõzve számos
nagyobb egyházat, felekezetet). Alig
lehet róla tudni valamit, vezetõinek
személyét teljes homály fedi.

A közvéleményt foglalkoztatta már
más vallási közösségeknek a szám-
arányuknál jóval nagyobb támogatottsá-
ga is, mint pl. a Krisna-tudatú hívõké és
a Gyémánt Út Buddhista Közösségé.
Ám esetükben a növekedés – az utcai
„kalapolás” mellett – valószínûleg „a
karitatív tevékenységükkel rokonszen-
vezõk aktivizálódásának” is köszön-
hetõ. Viszont, ami sokakat meglep: a
Koreaiak Magyarországi és Közép-
Európai Keresztény Gyülekezetének, a
Szent Margit Anglikán/Episzkopális
Egyháznak, valamint a Budapesti Ke-
gyelem Metodista Gyülekezetnek a
„produkciója”, akik a ranglistán nem
foglalnak el ugyan elõkelõ helyet, ám az
egy fõre jutó felajánlások listáját to-
ronymagasan vezetik!

Visszatérve az ún. látszat-egyházak-
ra, mind többen emelik fel szavukat az
országunkban túlzottan liberális egy-
házalapítást szabályozó törvények
ellen. Nem olyan régen egyik napila-
punk újságírója tette fel a kérdést:
„Vajon megoldódik-e valaha az a –
valódi vallási közösségeket méltatlanul
lejárató – helyzet, hogy egy-egy magát
száz fõ támogatásával egyházként be-
jegyeztetõ szûk csoport a megalakulás
után máris folyamodhat az adófizetõk
által felajánlható egy százalékokért,
amelyekhez állami kiegészítés is já-
rul?” Megemlíti azt az országgyûlési
képviselõnket, aki a parlament emberi
jogi bizottságának elnökeként már rég-
óta harcol ennek a káros gyakorlatnak
az orvoslásért. Úgy tûnik, fáradozása

ÁL-MISSZIONÁRUSOK, 
LÁTSZAT-EGYHÁZAK
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nem volt hiábavaló, mert mostanság
mintha a kormányzat is hajlandóságot
mutatna arra, hogy változtasson ezen az
áldatlan helyzeten. Az említett szak-
politikus ennek nyomán készítette el
önálló képviselõi indítványát: úgy mó-
dosítaná a SZJA egy százalékának fel-
ajánlásáról szóló törvényt, hogy annak
ne lehessen kedvezményezettje bár-
mely bejegyzett egyház, vallásfele-
kezet. 

Ám ez a szándék csupán az egyházak
támogatási rendszerét hivatott felülvizs-
gálni. Azoknak a vallási közösségek-
nek, különbözõ ál-misszionáriusoknak a
mûködését továbbra sem szabályozza a
törvény, akik ellenõrizhetetlen háttérrel,
külföldi forrásokra támaszkodva végzik
gyakran áldásosnak egyáltalán nem
mondható tevékenységüket. A rossz-
emlékû Állami Egyházügyi Hivatalt
nyilvánvalóan senki nem sírja vissza,

ám afelõl senkinek sincs kétsége, hogy
az egyházügyekben jelenleg fennálló
zûrzavaros állapotokat valami módon
kezelni kellene. Egyelõre csak külön-
bözõ egyházi szervezetek próbálják
számba venni és kiértékelni õket, ám
ezen felül semminemû kompetenciájuk
nincs fölöttük.

Egyes becslések szerint a hivatalosan
bejegyzett egyházakon és felekezeteken
kívül egyébként több száz illegalitásban
mûködõ vallásos csoport van hazánk-
ban. Létezésükrõl, ténykedésükrõl álta-
lában már csak akkor értesülünk, ha
környezetünkbõl valaki csatlakozik
valamelyikhez, és ezért megszakítja
velünk a kapcsolatot, illetve akkor, ha
valamilyen címlapra kívánkozó botrány
kerekedik körülöttük.

Némelyek az uniós csatlakozástól
várták a helyzet rendezését. Ezzel szem-
ben kiderült, hogy az Európai Uniónak

nincs önálló állami egyházjoga, tehát
nem rendelkezik mandátummal arra,
hogy harmonizálja azokat az állami
egyházjogi rendszereket, amelyeket a
tagállamok a saját felekezeti, történelmi
hagyományaik alapján kialakítottak. Az
egyházalapítás, illetve az egyházak
mûködése tekintetében az Unión belül
általában két elvárást szoktak hangsú-
lyozni: egyrészt minden vallási közös-
ség számára reálisan lehetõvé kell tenni,
hogy jogi személyiséghez jusson, más-
részt a demokratikus államnak nincs
legitim oka arra, hogy a vallási közös-
ségek önrendelkezési jogát korlátozza.
Ha ez a szempont hathatósan fog érvé-
nyesülni, akkor – emberileg nézve – a
közeljövõben vajmi kevés remény van
rá, hogy az egyházak jogállása tekin-
tetében bármiféle pozitív változás
következnék be.

Margit István / Pécel

Református püspök, egyháztudós, író,
botanikus, a magyarországi reformáció
legeredetibb és legnagyobb hatású ve-
zéregyénisége – így lehetne röviden
jellemezni azt a férfiút, aki arany-
betûkkel írta be nevét nemcsak a
Tiszántúl, hanem az egyetemes magyar
protestáns egyháztörténelem nagyköny-
vébe. Alig valamivel több, mint három
és fél évtizedet élt, mégis maradandót
alkotott. 

Méliusz (máshol: Melius) Juhász Péter
1536 körül született a Somogy megyei
Horhiban. Szülõfaluja ma már nem
létezik, még a török idõben elpusztult.
Tanulmányait Tolnán és Sárváron vé-
gezte, és itt ragadta meg a reformáció
szelleme. Lutheránusnak nevelték, ké-
sõbb azonban Szegedi Kis István hatására
reformátussá lett. 1556 õszén a wittenber-
gi egyetemre iratkozott be, ahonnan két év
múlva magisteri címmel jött haza.
Enyingi Török János pártfogása debreceni
lelkésszé tette, 1561 nyarán pedig püs-
pöke lett az általa szervezett tiszántúli
egyházkerületnek. Ebbeli mûködése örö-
kös küzdelem volt. Elõbb az evangé-
likusok, majd az antitrinitáriusok ellen
folytatott harcot.

1561-ben befogadta Debrecenbe a je-
les vándornyomdászt, Huszár Gált, aki
számos könyvét kiadta. 1562-ben a
Verancsics püspök által vallása miatt
zaklatott egri katonaság és egervölgyi
nemesség felkérésére, Czeglédi György
és Szegedi Gergely segítségével, össze-
állította az egervölgyi, más néven deb-
receni hitvallást. Ebben körvonalazták a
római katolicizmussal szembeni tanai-
kat. Még ebben az esztendõben siker-
telen próbát tett a török fogságában
sínylõdõ Szegedi Kis István kiszaba-
dítására. 

1564-ben ismét a lutheránusok ellen
hadakozott, ám a valóban nehéz küzdel-
mek korszakához a következõ évben
érkezett, amikor Dávid Ferenc az
antitrinitárius mozgalom mellé állt. Az
antitrinitáriusok elõfutáraival Méliusz
1561-ben már egyszer diadalmasan
lépett fel. A gyulafehérvári elsõ hitvita
eredménye ezúttal is kedvezõnek lát-
szott személyére nézve: a fejedelem
bõkezûen megajándékozta, elsõsorban a
debreceni nyomdát támogatva, ezzel
szemben az antitrinitáriusok kényte-
lenek voltak visszakozni a Heidelbergi
Káté átdolgozását illetõen. Méliusz

igyekezett a helvét irányt megerõsíteni
a Szentháromság-tagadókkal szemben,
amit az 1567-i debreceni zsinaton tett
meg. Elõvigyázatossága nem volt alap-
talan, mert János Zsigmond hamarosan
az antitrinitaristák pártfogójává lett.
Ennek köszönhetõen a késõbbi viták
Debrecenben, Nagyváradon és Gyula-
fehérvárt, majd Belényesen, Békésen és
Simándon inkább az antitrinitáriusok
„sikerét” eredményezték. 

A nehézségek ellenére a helvét irányú
reformáció egyre inkább megszilárdulni
látszott. Méliusz továbbra is vívta a
maga harcát, annak ellenére, hogy vitat-
kozási modoráért a fejedelem megintet-
te õt, és egyházi mûveire cenzúrát ren-
delt el. A nagy reformátor nem hátrált
meg, további vitákat kezdeményezett,
az általa 1571-ben összehívott nyírbá-
tori zsinat pedig szintén az antitrinitari-
usok ellen foglalt állást. 

A kíméletlen harc fokozatosan fel-
õrölte szervezetét, fiatalon halt meg
1572. december 15-én, Debrecenben.
Hamvait a mára eltûnt õsi sírkertben,
egy dombtetõn temették el. A piac mel-
letti házát és telkét szintén a város vette
meg lelkészlakásul. 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
(1536-1572)
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„Teológiáját nem lehet kirakni más-
honnan kölcsönzött mozaik szemekbõl,
mert fõ vonásai éppen az eredetiség és
egyöntetûség” – írja róla Bucsay Mihály
egyháztörténész. Ifjúkorában tanult
Luthertól, Flaciustól, Melanchtontól,
Dévai Bíró Mátyástól, Szegedi Kis
Istvántól, de a legtöbbet Kálvin Jánostól. 

Méliusz teológiájának tengelye a
Szentháromság Isten tevékeny ember-
szeretete, aki elsõsorban Jézus Krisz-
tusban osztja ki ránk áldásait. Krisztus-
ban teremtette meg a világot és benne az
embert. Az embernek szabadon elkö-
vetett, de Istentõl elõre látott bukásával
szemben Jézus Krisztusban rendelt
szabadítót. Õbenne választotta ki a
híveket, belõle, mint egy forrásból
ajándékozta a hitet, a reménységet és a
szeretetet. 

A nagy reformátor „nem az Isten és az
ember közötti szövetségek egymásután-
jában gondolkozik, hanem csodás egy-
idejûséget lát, amelyben egyszerre
történik meg Isten emberszeretete, tehát
nemcsak a megigazítás, hanem a meg-
szentelõdés is olyan egyidejûségben,
amely nem a mi idõfogalmunk szerint
való, hanem az Isten egyidejûsége”.
Ennek az egyszerre történõ isteni cselek-
vésnek a következõ öt tagját különíti el:
1. Isten kegyelme, mint kezdõ ok;
2. Krisztus, mint életünknek kútfeje;
3. Az Isten Lelke, mint bennünk csele-

kedõ foganatos munkálkodó;
4. Az Isten ígéretei az igében, mint Isten

felõli csatornában és a szentségekben,

mint az ígéretek pecsétéiben és bi-
zonyságaiban;

5. Az ember hite, amely az elõbbieknek,
az Úr javainak megfogó és elvevõ
eszköze.
Mind az öt cselekvés egyetlen ese-

mény, mindben Isten cselekszik egy-
idejûleg. Az emberi oldalon a hit az
alapvetõ, de ez is Isten ajándéka. A hitet
hatásaiban az életjelenségek egész sora
mutatja és igazolja, és ezek koronája a
jócselekedetek sora.

Méliusz vallja a kegyelmi kiválasz-
tást: „azt akarja bemutatni, hogyan épül
az ember üdvössége egyedül Istennek
életre kiválasztó dekrétumára, és
hogyan valósul meg ez a dekrétum a
Szentháromság tevékenysége által. Is-
ten emberszeretetét szívesen szemlélteti
három lépésben. Az elsõ az ember
teremtése Isten képére és hasonla-
tosságára. A második lépést az ember
tette: saját bûne folytán elvesztette az
istenképet, és az ördög a saját képét
vonta rá. A harmadik lépés az, hogy
Isten irgalmából Jézus Krisztus újra
felöltözteti a választottakat az Isten-
képbe” (Bucsay Mihály).  

Írói mûködésének fõbb termékei az
általa szerzett hitvallásokon és más
hivatalos kiadványokon kívül az aláb-
biak: 

A szent Pál apostol levelének, melyet a
Kolossabelieknek írt, prédikáció szerint
való magyarázatja (Debrecen, 1561.), 

A Krisztus közbenjárásáról való pré-
dikációk (Uo. 1561.), 

Az Arany Tamás… tévelygésinek és
egyéb sok tévelygéseknek… meghami-
sítási… (Uo. 1562.), 

Katechismus… Calvinus János írása
szerint (Uo. 1562.), 

Debreceni anyaszentegyház énekes-
könyve (Uo. 1562.), 

Magyar prédikációk, kit Postillának
neveznek… (Uo. 1563.), Válogatott
prédikációk… mind egész esztendõ
által való fõ innepekre… (Uo. 1563.), 

A keresztelésnek, úrvacsorája oszto-
gatásának… igaz módja. (Uo. 1563.), 

Az szent Jánosnak tett Jelenésnek…
magyarázása prédikációk szerint. (Uo.
1568.), 

Az egész szentírásból való igaz tu-
domány. (Uo. 1570.) 

Az hitrõl és az keresztyénségrõl való
vetélkedés Krisztus, sz. Péter és pápa,
sz. Pál (Uo.1570)

Halála után jelent meg a füvek hasz-
nálatáról írt gyógyszeres könyve, a
„Herbarium” (1578.), amely erkölcs-
nevelési célokat is szolgál.

Számos könyve, kézirata elveszett.
Az általa fordított bibliarészekbõl nyil-
vánvaló, hogy a latin mellett jártas volt
a görög és héber nyelvben, Herbariuma
pedig arról tanúskodik, hogy orvosi és
természettudományos mûveltsége is a
kor színvonalán mozgott. 

M. I. / Pécel
Irodalom: Bucsay Mihály: Melius Juhász
Péter gondolatvilága; Zoványi Jenõ: Ma-
gyarországi protestáns egyháztörténeti
lexikon

1) VÉGZETT MUNKÁNK

I./ Általános áttekintés
A Biblia Szövetség 2008-ban, köz-

ponti szervezésben 74 rendezvényt
tervezett, amik elõadások, napos vagy
hetes konferenciák, bibliaiskolai tan-
folyamok voltak, és általában az
országnak azt a területét fedték le,
ahol tagjaink számottevõ része él és
dolgozik.

Közös szervezésben a Bibliai Házas-

sággondozó Szolgálattal egy rendez-
vényt tartottunk. 

Munkánkat 2008-ban támogatta az
Országos Bibliaiskola Alapítvány, az
Ébredés Alapítvány és a Nemzeti Civil
Alapprogram; és – elsõsorban rendez-
vényi helyszín biztosításával és szerve-
zéssel –  több református és evangélikus
gyülekezet is. Ezek közül megemlítem
Budapesten a Pasaréti és Nagyvárad
téri, Debrecenben a Kistemplomi és

Mester utcai, Nyíregyházán a központi,
Hajdúböszörményben a Kálvin téri,
Mátészalkán a Kertvárosi, Cegléden az
Újvárosi, valamint a Nagyatádi refor-
mátus gyülekezetet, Miskolcon pedig a
Református Egyházkerületet, az egri
református gyülekezetet, Békéscsabán
pedig a Kistemplomi Evangélikus Egy-
házközséget.

Beszámolóm nem tartalmazza az ak-
tív biblia szövetségi körzetek szervezte

HÍREK – KÖZLEMÉNYEK
* * * 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A BIBLIA SZÖVETSÉG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRÕL (RÉSZLET)
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programokat, illetve azokat sem, ahol
bár az elõadásokat, szolgálatokat Szö-
vetségünk tagjai végezték, de a szer-
vezés vagy regisztráció nem péceli
központunk feladata volt.

Rendezvényeink nyitottak voltak,
azon részvételi korlátozást csak nemek
(pl. sorozat nõknek), életkor (pl. ifjúsá-
gi táborok), képzettség (pl. lelkészek
konferenciája), illetve férõhely miatt
kellett alkalmaznunk. Ennek alapján az
Alapszabályunk szerinti közhasznúsá-
got biztosítottuk.
II./ A BSZ munkálkodásának részle-
tes ismertetése
a) A gyermekek és az ifjúság testi- és

lelki egészségmegõrzése, képesség-
fejlesztése

– ifjúsági táborok:
– 10-13 éves fiúk és lányok a Tolna me-

gyei Annafürdõn, a Gyulaji Erdõgazda-
ság táborhelyén töltöttek el hat napot. 

– A 13 évesnél idõsebb lányok ugyan-
ezen a helyen és idõpontban korosztá-
lyuknak megfelelõ lelki-szellemi kör-
nyezetben és foglalkozásokon vettek
részt. A két táborban összesen 54
személy.

– Az ifjú felnõtt (16 év feletti) fiatalok
szokásos konferenciáját Pécelen ren-
deztük meg, amin sajnos csak tizen
vettek részt. 

– A 13 év feletti fiúkat a Bereg megyei
Tarpa és Beregsurány közötti lovas
tanyára már másodszor csábítottuk,
ahonnan a lelki program mellett a mû-
emlékekben és történelmi neveze-
tességben gazdag tájat két keréken
fedezhették fel 16-an.

– Egy hetet töltött el péceli közpon-
tunkban több, mint húsz, állami gon-
doskodás vagy nehéz családi körül-
mények között élõ, 6-12 éves kislány,
munkatársaink felügyelete és szeretõ
gondoskodása mellett. A költségeket
a Biblia Szövetség fizette.

– Hatodik kenus táborunk csillagtúra
volt a Szigetközben, 24 fõvel.

– 2008-ban tavasszal szerveztünk egy
napos ifjúsági konferenciát, az õszit
nem tartottuk meg, annak idõpont-
jában az ifjúsági munkában szorgos-
kodó fiataljaink közül 26-an Erdély-
ben, a Gyalui Havasokban tartottunk
szolgálati munkamegbeszélést. Az
évzáró szilveszterezéshez is örömmel
adtunk helyet Pécelen 54 személynek. 

b) Oktatás
– Emelt szintû bibliaiskolai tanévet

2008-ben sem indítottunk.
– Összesen 16 alapfokú, és 8 szak-

irányú bibliaiskolai tanfolyamot
rendeztünk péceli központunkban,
Hajdúböszörményben, Debrecenben,
Nyíregyházán (ezeken a helyeken a
tanfolyamok utolsó oktatási részét
tartottuk). Cegléden 32, Tiszakeszin
22 résztvevõvel folytattuk az elõzõ
évben megkezdett oktatást, Buda-
pesten pedig szigorúbb feltétellel,
követelménnyel, kibõvített anyaggal
85 résztvevõvel új tanfolyamot indí-
tottunk.

– Pedagógus-konferenciánkat 31 részt-
vevõvel Pécelre szerveztük, a szép-
almai szálloda fogadta orvos konfe-
renciánkat (23 személyt), Pécelen egy
hetes (28 teológusnak), Cegléden és
Hajdúböszörményben egy-egy napos
lelkész konferenciára szerveztünk
programot.

– A 2008. év elsõ felében ismét meg-
szerveztük az immár hagyományos
nõi szombatokat, alkalmanként több
mint 100 résztvevõvel. 

– A Biblia Szövetség Protestáns Terem-
téskutató Köre péceli genezis tábora
és a missziói hét elmaradt a kevés
érdeklõdõ miatt. 

c) Házasság és családgondozás
– Házassággondozó konferenciánkat

(Bibliai Házassággondozó Szolgálat-
tal) 17 házaspár részvételével ismét
Szépalmára szerveztük.

– Tavaszi és õszi családos napunkon
délelõtt a szülõknek érdekes elõadást,
a kicsiknek játszóházat, kézmûves
foglalkozást, a fiúknak focit, íjásza-
tot, a tizen-huszonéveseknek teaházat
szerveztünk, a közös ebéd után be-
szélgetés és szabad program színesí-
tette a napot.

– Felelevenítettük a nyári családos kon-
ferencia szervezését is, és Lengyelben
36-an töltöttek egy hetet a középis-
kola kollégiumában, illetve a gyönyö-
rû természeti környezetben.

d) Lelki egészségmegõrzés, lelki gondozás
– A májusi közgyûlés és konferencia, a

tavaszi nagyatádi, a nyári debreceni,
nyíregyházai, az õszi miskolci és
budapesti, valamint a két hajdú-
böszörményi rendezvény, mint elõre
tervezhetõ programok a fõ gerincét

adják a Biblia Szövetség országos
kiterjedésû munkálkodásának. 

– A 2008-ban negyedszer vehettünk
részt a délvidéki nagybecskereki
csendes napon. 

– A tavaszi és õszi berekfürdõi (65-65
személy), a nyári, péceli (16 sze-
mély), valamint az õszi, szépalmai
(38 személy) konferenciánk is igen
tartalmas programmal szervezõdött.

e) Ismeretterjesztés:
– A Biblia Szövetség kiadványaként a

Biblia és Gyülekezet c. folyóiratunk-
nak immár a 20. évfolyamát jelentet-
hettük meg 2008-ban. A szerkesztést
a Szövetség, kiadását-terjesztését az
Ébredés Alapítvány végzi.

– Teológiai, etikai, társadalmi témákat
számba vevõ Fontos kérdések soroza-
tunk elõadásait havi rendszeresség-
gel, 1995-tõl szervezzük. A hangzó
anyagot sok száz kazettán és CD-n,
országon belül és kívül – reméljük
áldással – használják.

– Honlapunkat hetente 500-800 olvasó
keresi fel, a heti üzenet rovat szer-
kesztésében több mint harminc szö-
vetségi tag segített az elmúlt eszten-
dõben. (www.bibliaszov.hu)

1.A Biblia Szövetség Tanácsa három-
szor ülésezett 2008-ban. A tanácsko-
zásról rövid beszámolóban tájékoztat-
tuk tagjainkat a Biblia és Gyülekezet
folyóiratban.

2.A Felügyelõ bizottság 2009. március
28-án vizsgálta gazdálkodásunkat.

3.Tagságunk létszáma 2008. dec. 31-én
895 fõ volt. A tavalyi évben 10 sze-
méllyel bõvült a Biblia Szövetség tag-
létszáma, ugyanakkor 1 személy ki-
lépett, 9 tagunk pedig meghalt. A
tagokra vonatkozó alapszabályi ren-
delkezés szerint önkizárással senki-
nek sem szûnt meg 2008-ban a tagsá-
gi jogviszonya. 

4.A Biblia Szövetség körzetei fontos
hátterét adják céljaink megvalósításá-
nak. Körzeteink aktivitása változó. A
távolság vagy az idõs kor sokszor ne-
hezíti a kapcsolattartást.

2) GAZDÁLKODÁST RÉSZLETEZÕ

JELENTÉS

A Szövetség kiadásai közhasznú cél-
jai megvalósítását szolgálták.
– 2008-ban a Biblia Szövetség a Nem-

zeti Civil Alapprogramtól (NCA)
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pályázat alapján 2.000.000,- forinthoz
jutott. A támogatás nagyobb részét
közüzemi számlák kifizetésére, mun-
kabérek fedezeteként, valamint tech-
nikai berendezések vásárlására hasz-
nálta a Szövetség. 

– 2007-ben 1 %-os SZJA felajánlásból
609.744,- Ft-ot kaptunk, amit 2008.
év szeptemberéig használtuk fel szék-
házunk javításához tetõcserép, szer-
kesztési munkához számítógépes
monitor, számítógépes vírusirtó prog-
ram, valamint egy, a rendezvénye-
inken használható, értékes elektromos
zongora vásárlására. Az átutalt
összegbõl fedeztük péceli ingatla-
nunkon a terület kullancstalanítását
is. Köszönjük ezúton is a felajánlott
adó 1%-ot.

– 2008-ban az SZJA 1%-ának felaján-
lásából 623.603,- Ft-ot kaptunk,
ennek felhasználását a következõ év
jelentése tartalmazza majd.

– Az Országos Bibliaiskola Alapítvány
oktatási anyagok és egy személygép-
kocsi használatba adásával támogatta
munkánkat.

– Költségvetési támogatást a Biblia
Szövetség nem kapott, központi költ-
ségvetési szervtõl, állami elkülönített
pénzalaptól, helyi és kisebbségi ön-
kormányzattól, települési önkor-
mányzatok társulásától illetve mind-
ezek szervétõl támogatásban nem
részesült.

– Vállalkozási tevékenységbõl, ami
ingatlan bérbeadásából, illetve a
munkavállalók bérleti jellegû befize-
tésébõl adódik, 659,- ezer Ft. bevétele
volt a Szövetségnek. A vállalkozási
tevékenység kiadása 486 ezer, így a
realizált bevétel 173 ezer Ft. volt, ezt
a bevételt nem osztottuk szét, köz-
hasznú célra fordítottuk. 

– A BSZ 30,- ezer Ft-tal támogatta a
Cegléd Újvárosi református gyüleke-
zetet, ezzel kívánt hozzájárulni az
õszi lelkészkonferencia rendezési
költségeihez.

– Az egyesület önkéntes munkát végzõ
vezetõ és egyéb tisztségviselõi, mun-
katársai, tagjai tiszteletdíjban nem
részesültek. Munkadíjat munkavál-
lalói minõségében a titkár kapott a
tisztségviselõk közül. A BSZ 2008-
ban összesen bruttó 8.066,- ezer Ft-ot
fizetett ki munkabérként az év folya-

mán változó létszámú (négy, illetve
októbertõl öt) munkavállalónak (eb-
bõl egy, illetve októbertõl két személy
rész munkaidõs); a titkári munkabér
br. 3.762,- ezer Ft volt. A munkavál-
lalók havi bontásban ételutalványban;
illetve 3 személy 69 ezer Ft, 2 sze-
mély 34 ezer Ft értékû üdülési csekk-
ben, mint természetbeni juttatásban
részesült.

– Az egyesület tagnak vagy más sze-
mélynek cél szerinti juttatást nem
adott. 

– A vagyon 2007. dec. 31-én 112.881,-
ezer Ft, 2008. év utolsó napján pedig
124.730,- ezer Ft. Az értékcsökkenési
leírás értéke 2008. évre vetítve 4.498,-
ezer Ft.

– Vagyon felhasználás részletezése
(ezer Ft-ban): munkabérre és közter-
heire: 10.562,- ; béren kívüli egyéb
juttatásokra: 988,-; igazgatási ktg.-re:
1.762,-; biztosításra: 660,-; közüzemi
díjra: 1.148,-; gépjármûvek üzemelte-
tésére: 1.225,-; egyéb gépek üzemel-
tetés-javítás-karbantartására: 1.095,-;
épület karbantartás-javításra: 1.217,-;
a rendezvények, konferenciák köz-
vetlenül kifizetett költsége: 6.196,-;
kiadványok költsége: 194,-; nagy
értékû tárgyi eszközökre: 718,-; kis
értékû tárgyi eszközökre: 37,-; bank-
költségre: 145,-; egyéb kiadásokra:
187,- forintot fordítottunk. 
Vagyonra vonatkozó egyéb jelentés:
– A vállalkozási tevékenység bevéte-

le az összes bevételhez viszonyítva
1,6 %. Ez megfelel közhasznúsági
besorolásunknak, ami 10 %-os érté-
ket enged meg. 

t2008-ban hitel nem terhelte szövet-
ségünket.

t2008. december 31-én 20.600,- ezer
forint követelése volt a Szövetség-
nek, ami ingatlan vételár részlete. A
követelés 2009. januárjában kielé-
gítést nyert.

A BSZ cél szerinti tevékenységei
közül a közhasznúakat részesítette
elõnyben, a célok megvalósítását több
száz önkéntes munkatárs segítette, ezzel
tevékenységünk több ezer ember életére
volt jelentõs mértékben pozitív hatással. 

Dr. Mikolicz Gyula / Pécel
(A jelentést a közgyûlés 2009. április

25-én tárgyalta és elfogadta.)

A BIBLIA SZÖVETSÉG, akárcsak az
elmúlt két évtizedben, az idén is a köz-
gyûléssel együtt tartotta meg tavaszi
csendes napját. A BSZ tagok és a szim-
patizánsok április 25-én Budapesten, a
Nagyvárad téri református templomban
jöttek össze, hogy együtt adjanak hálát
Istennek megtartó kegyelméért és szere-
tetéért. Az együttlét összefoglaló címe:
Milyennek lát bennünket Jézus? volt, a
szolgálók a Lukács evangéliuma 15,1-
24 alapján hirdették az igét.

A program kezdetén dr. Makrai Tibor,
a BSZ elnöke köszöntötte a közgyûlés-
csendesnap résztvevõit, majd dr. Viczián
Miklós alelnök igeolvasás után imádság-
ban kérte Isten áldását az együttlétre.

A bevezetõ igeszolgálatban Sípos
Aba Álmos az elveszett hívõ emberrõl
beszélt (Lk 15,1-6) azaz elveszettsé-
gérõl, Istentõl való elszakítottságáról és
arról, hogy ez következményekkel jár.
Ezután a Biai Református Egyház-
község énekkara Fûtõné Sípos Tünde
vezényletével egyházi és lelki énekeket
énekelt. Majd a Biblia Szövetség elnöke
a Szövetség Alapszabálya és a meghir-
detés értelmében a közgyûlést hivata-
losan is megnyitotta. Tájékoztatást adott
a szavazás menetérõl, és javaslatot tett a
jegyzõkönyv vezetõjére, hitelesítõire,
illetve a napirendre. A javaslatokat a
közgyûlés egyhangúlag fogadta el.

M. Karácsonyi Violetta elõadómû-
vész szavalata következett, aki Varga
Gyuláné Világíts nékem Jézus! c. versét
mondta el. Utána dr. Sípos Ete Álmos
fõtitkári beszámolója következett, amit
(ennek vitája után) a közgyûlés – kiegé-
szítésekkel – egyhangúlag elfogadott. A
közgyûlés további hivatalos részében
Pintér Elemér belsõ ellenõr számolt be a
Biblia Szövetség 2008. évi pénzügyi
gazdálkodásáról, dr. Mikolicz Gyula
titkár pedig ismertette a szervezet köz-
hasznúsági jelentését, majd Móréh Ta-
más felolvasta a Felügyelõ bizottság
jelentését. A beszámolókat a közgyûlés
egyhangúlag elfogadta. A továbbiakban
dr. Mikolicz Gyula beterjesztette a
Szövetség 2009. évi költségtervezetét,
amit a közgyûlés hatályba léptetett.

Az ebédszünet után Pecznyík Pál ol-
vasott fel verseibõl, amit Varga Róbert
igemagyarázata követett a használaton
kívüli hívõ emberrõl (Lk 15,8-9), mi-
szerint: Isten nem tudja használni azv
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olyan hívõt, aki nem az õ akaratát kere-
si, hanem a saját vágyai, akarata szerint
él. Az Úrnak bizonyságtevõ életekre
van szüksége. A záró igeszolgálatban
ifj. Alföldy-Boruss Dezsõ a felöltözte-
tett hívõ embert mutatta be (Lk 15,11-
24): Isten felöltözteti, és szolgálatára
alkalmassá teszi övéit, mert általuk
akarja megdicsõíttetni önmagát.

Mintegy tizenöt személy hálaadó és
áldást kérõ imádsága után az elnök
bezárta a közgyûlést, megköszönte a
vendéglátó gyülekezet fogadó készsé-
gét. Név szerint köszönetet mondott a
szolgálattevõknek, kérte a közgyûlés
tagjait, hogy áldozatos munkájukkal
segítsék továbbra is a Biblia Szövetsé-
get, majd dr. Viczián Miklós alelnök
áldás mondásával búcsúzott a jelen-
levõktõl. Az énekeket a nap folyamán
Földvári Tibor kísérte orgonajátékával.

Az Úrnak legyen hála és dicsõség az
elvett lelki javakért, nyugodjon áldása és
szeretete mindazokon, akik meghallották
és befogadták szavait ezen a napon! M. I.

*
A BIBLIA SZÖVETSÉG TANÁCSA 2009.

június 13-adikai ülésén részleteiben fog-
lalkozott az õszi hálaadó nap program-
jával és a szervezési kérdésekkel. Döntött
egy pályázat kiírásáról, ami a Bibliához,
illetve a Biblia Szövetséghez kapcsoló-
dik. A Tanácsülés tagfelvétellel zárult. n

*
A HÁLAADÓ NAPRA szolgálatot vállaló

testvéreknek a megbeszélést augusztus
15-én, szombaton 10 órától tartjuk szék-
házunkban. Az érintettek megjelenésére
számítunk. n

*
HALOTTAINK

V Vitéz Egerházy László (1921) Haj-
dúhadház,

V Jóni Sándor (1913) Mátészalka,
V Nagy Ferenc (1925) Hajdúböször-

mény,
V Paksy Sándor (1923) Nyíregyháza,
V Radnai Mihály (1918) Pécel.

Áldott emlékû testvéreinktõl búcsúzik
a Biblia Szövetség tagsága, olyanoktól,
akikrõl a család, a gyülekezet, a test-
vérek sokasága tesz úgy bizonyságot,
mint hûséges, a munkálkodásban kitartó
szolgákról. Adjon vigasztalást a gyá-
szolóknak az a reménység, hogy Jézus
Krisztus elkészítette számunkra is a
helyet a mennyei Atyánál. n

AZ ÚRNAK SZOLGÁLUNK 
címmel konferenciát szervezünk a Biblia Szövetség péceli székházába

2009. augusztus 20-23. (csütörtök-vasárnap) 
közötti idõszakra

A konferenciát a Biblia Szövetségben a fiatalok között szolgáló 
önkénteseinknek szerveztük meg, de szeretettel várunk 

minden fiút és lányt, aki szívesen és örömmel szolgál vagy 
szeretne szolgálni az Úr Jézusnak! 

Terveink szerint ez a konferencia a szolgálatra képzés nyitó eseménye lesz, 
amit tematikus jelleggel szeretnénk a jövõben majd folytatni. Célunk egyrészt

az, hogy olyan alapismereteket adjunk át az önkénteseknek, amit szolgálati
területükön jól hasznosíthatnak. Másrészt lehetõség lesz arra, hogy a felmerülõ

kérdésekre az elõadókkal közösen keressék a választ; a problémákat meg-
beszéljék, mindezzel bátorítsuk és segítsük azokat, akik az Úrnak szolgálnak. 

Néhány fontos információ:
t lehetséges a bentlakás, ami 2-3 ágyas szobákban történõ elhelyezést, napi három-
szori étkezést jelent, illetve csütörtökön ebédet-vacsorát, vasárnap reggelit-ebédet,

t aki szállást nem vesz igénybe, az is kérhet étkezést (esetleg azt se),
t költségek: a konferencia teljes díja (szállás, étkezés, konf. anyagok) 9.000,-  Ft,

akik a BSZ bármelyik programján önkéntesként szolgálnak, 
azok 50 % kedvezményt vehetnek igénybe,

t a szálláshelyeket a jelentkezés sorrendjében foglaljuk le, aki késve jelent-
kezik, az esetleg a szállás lehetõségétõl elesik,

t jelentkezhetsz a fenti címek bármelyikén, de kérjük a jelentkezéssel egyidejû-
leg az 5.000,- Ft elõleg rózsaszínû postautalványon történõ befizetését is 

a BSZ címére, a jelentkezés ugyanis csak ennek megérkezésekor hatályos; 
a BSZ önkéntesek 2.500,- Ft-ot fizessenek,

t jelentkezésedet visszaigazoljuk, egyéb értesítést nem küldünk, 
bármilyen kérdéseddel keress meg bennünket az elérhetõségeken!

Elõadások délután (este, áhítat):
t csütörtökön: (egészségügyi képzés) Heveny rosszullétek (eszméletlenség,

fájdalom, láz), elõadó: Dr. Vincze Dóra orvos
t pénteken: (pedagógiai képzés) Felkészülés és mások felkészítése a cél-

tudatos életre, elõadó: Cseri András pedagógus
t szombaton: (lelki gondozás) Emberi kapcsolataink kudarcainak feldolgo-

zása (amikor mindenkinek mindenkivel baja van), 
elõadó: dr. Komlósi Piroska pszichológus, egyetemi docens

Elõadások délelõtt (reggel, áhítat):
t pénteken: (etikai képzés) A munka áldás vagy átok, 

az önkéntes munkálkodás, szolgálat ehhez még plusz teher?, 
elõadó: Sípos Ajtony Levente lelkipásztor

t szombaton: (etikai képzés) Magyarországon születtem és keresztyén vagyok,
elõadó: Balavány György újságíró

t vasárnap: (program-szervezési képzés) Szabadidõ szervezett eltöltése a 
fiatalokkal (értelmetlen és káros idõtöltés, mitõl hasznos és építõ, az érdeklõdés

felkeltése, korosztály problémák....), elõadó: Nagy Anita pedagógus

Jelentkezéseket augusztus 15-ig várunk a 2119 Pécel, Kálvin tér 2/b posta-
címen, tel./fax.:28/452334 számon, illetve e-mail: bsz@bibliaszov.hu 

elérhetõségek valamelyikén.
Szeretettel várnak, a szervezõk!
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FONTOS KÉRDÉSEK
– HELYESEN ÉRTJÜK A BIBLIÁT? –

A Biblia Szövetség Fontos kérdések elõadássorozatának
következõ rendezvényei:

– szeptember 13.: programtorlódás miatt elmarad
– október 11.: Akarja-e Isten a gonoszt?

*
Az elõadás 17 órakor kezdõdik 

a Budapest Nagyvárad téri ref. templomban 
(VIII. ker. Üllõi út 90.), amit beszélgetés követ. 

Mindenkit szeretettel várnak a szervezõk! 

BIBLIAISKOLAI TANFOLYAMOK
– ALAPFOKÚ – 

2009. év (II-IV. negyedév)

CEGLÉD:
október 3. – 16. rész Dogmatika II.

november 21. – 17. rész Dogmatika III.
Szervezõ: Tóth Irén, 2700 Cegléd, Petõfi u. 6.; 

Tel.: 53/310-059, 20/486-3265

TATABÁNYA:
szeptember 12. – 3. rész Bibliaismeret 

október 10. – 4. rész Bibliaismeret 
november 21. – 5. rész Bibliaismeret

Szervezõ: Lázár Sándorné, 2800 Tatabánya, Arany J. u. 8.; 
Tel.: 30/754-6350

TISZAKESZI:
szeptember 12. – 16. rész Dogmatika II.

október 10. – 17. rész Dogmatika III.
december 5. – 18. rész Etika I.

Szervezõ: Tima László, 3458 Tiszakeszi, Községháza út 58.; 
Tel.: 20/569-0442

DEBRECEN (Új tanfolyam!):
október 3. – 1. rész Bibliaismeret

december 5. – 2. rész Bibliaismeret 
Szervezõ: Juhász Attiláné dr., 4024 Debrecen, 

Liszt F. u. 4. II/10.; Tel.: 52/311-754

PÉCEL (Új tanfolyam!):
augusztus 28-30. – 1-2. rész Bibliaismeret
október 23-25. – 3-4. rész Bibliaismeret 

Szervezõ: Biblia Szövetség, 2119 Pécel, Kálvin tér 2/B; 
Tel.: 28/452-334

*
A tanfolyamra mindig a megnevezett szervezõnél 

kell jelentkezni. 
Pécelen bentlakást és teljes ellátást biztosítunk. 

A kihelyezett tanfolyamokra a résztvevõk bejárnak és 
mindenki önellátó.

BUDAPESTI BIBLIAISKOLA

szeptember 12. – 11. rész Biblika teológia I.
október 10. – 12. rész Biblika teológia II.
november 14. – 13. rész Hermeneutika I.
december 12. – 14. rész Hermeneutika II.

ÚJ TANFOLYAM:
szeptember 12. – 1. rész Bibliaismeret

október 10. – 2. rész Bibliaismeret
november 14. – 3. rész Bibliaismeret
december 12. – 4. rész Bibliaismeret

A budapesti bibliaiskola más kihelyezett tanfolyamoktól eltérõ
feltételekkel mûködik, ezért kérjük, hogy aki ezen a tanfolyamon

szeretné pótolni elmaradását, az mindenképpen elõzetesen
egyeztessen Csapkovics Bertalan bibliaiskolai munkatársunkkal 

(tel.: 30/757-1873, e-mail: csapkovicsb@gmail.com).

MEGHÍVÓ
a Biblia Szövetség és a gyülekezet közös csendes napjára

*
Nyíregyháza, református templom, 

2009. augusztus 23., vasárnap 10.30 órától

Hova visz utad?
1.) Istentisztelet: A nagy lehetõség (Mt 7,13-14)

Sípos Ajtony Levente lp.
2.) Hogyan léphetsz a keskeny útra? (Mt 7,14) 

Sípos Kund Kötöny esp. lp.
Ebédszünet

3.) Hogyan léphettem a keskeny útra? 
(személyes bizonyságtétel)

4.) A „szoros kapu“ csak a kezdet... (Mt 7,14) 
Dr. Sípos Ete Álmos lp.

5.) Megfáradtak, ne csüggedjetek! (Zsid 12,6-13)
Horváth Géza lp.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRNAK 
A SZERVEZÕK!

MEGHÍVÓ
a Biblia Szövetség és a helyi ref. gyülekezet közös

szervezésében

2009. október 3-án, 10 órától
tartjuk õszi csendes napunkat

a Hajdúböszörmény, Kálvin téri ref. gyülekezeti házban.

MINDEN ÉRDEKLÕDÕT 
SZERETETTEL VÁRNAK A SZERVEZÕK!

*
Folyóiratunk legközelebb 2009 októberében jelenik meg.

Lapzárta: 2009. szeptember 10.

ÕSZI CSALÁDI NAP
Szeretettel várunk minden családot a 2009. szeptember 5-én,
Pécelen tartandó hálaadó ünnepségünkre, ahol minden kor-

osztály számára biztosítunk programot (a legkisebbeknek is).



Tavaszi ifjúsági nap Pécelen –
kis csoportos beszélgetések (1-4)

Sorozat nõknek májusi záró találkozás, 
a Budapest, Nagyvárad téri altemplomban

(5-7)
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PPPPÁÁÁÁLLLLYYYYÁÁÁÁZZZZAAAATTTTIIII   FFFFEEEELLLLHHHHÍÍÍÍVVVVÁÁÁÁSSSS
A Biblia Szövetség megalakulása 20. évfordulójára a BSZ Tanácsa pályázatot hirdet 

a következõ kategóriákban és feltételekkel:

Kategóriák (Egy pályázó több kategóriában, kategóriánként több mûvel is pályázhat.)

1./ Gyermekrajz pályázat: Biblia a családunkban címmel.
14 életév alatti fiúk-lányok rajzait várják a pályázat elbírálói. A rajzok készíthetõk fekete/fehér vagy színes megoldással

(grafit, olaj, tempera stb.), A5-A2 közötti méretben, bármilyen fajta vagy minõségû papírra, rajzlapra stb. A pályázat kiírói
kérik, hogy a mû utaljon a család és a Biblia kapcsolatára. Az ötletes elképzeléseket és azok kivitelezését külön is értékeli

a bizottság, és figyelembe veszi a készítõ életkorát is.  

2./ Próza – esszé pályázat: Az én Bibliám vagy A Biblia Szövetség címmel három korosztálytól várnak a pályázat kiírói
dolgozatokat: 14 évesekig, 14-18 korosztálytól és a felnõttektõl. A pályázó nyomtatott változatban kell, hogy elkészítse és
beküldje munkáját, ami lehetõleg ne legyen hosszabb 5 oldalnál (~9600 karakter, oldalanként 32 sor, soronként 60 leütés,
másfeles sortávolság), és a magyar nyelvtani és szerkesztési szabályoknak kell, hogy megfeleljen! Az írásmû lehet történet

leírása, elképzelt esemény vagy gondolat közreadása stb., de nem lehet igehirdetés, dogmatikai fejtegetés, 
teológiai dolgozat vagy ezekhez sorolható írás. A pályamûbõl ki kell tûnnie vagy a Bibliához köthetõ 

személyes kapcsolatnak (de nem szükséges, hogy a pályázó és a Biblia kapcsolatára utaljon) 
vagy a Biblia Szövetség múltjához, jelenéhez, jövõjéhez köthetõségnek.

3./ Fotópályázat: Jelenetek a Biblia Szövetség életébõl címmel. Legalább 13x18 méretû fekete fehér vagy színes 
kidolgozású képpel (fotó vagy egyéb minõségû papíron) lehet pályázni. A mûnek utalnia, illetve kapcsolódnia kell 

a Biblia Szövetséghez (programjához, történetéhez stb.). A pályázathoz nem tartozik korhatár. 

Beküldés: A pályamûveknek 2009. október 30-ig kell beérkeznie a Biblia Szövetséghez (2119 Pécel, Kálvin tér 2/b). 
A pályázó gondoskodik a mûvek sérülésmentes beérkezésérõl. A pályamûvet zárt csomagként, a feladó megjelölése nélkül

kell beküldeni, azon jól látható módon a jeligét kell feltüntetni. 
A küldeményben elkülönített, lezárt borítékban kell a pályázó adatait közölni: név, lakcím/elérhetõség, születési dátum, 

ezen a belsõ borítékon sem lehet kívül feladóra utaló adat, de fel kell tüntetni azon is a jeligét! 

Díjak: Minden kategóriában, azon belül, ha meghirdetésre került, akkor korosztályonként az I. II. III. helyezettnek 
értékes díjat ítél oda a bíráló bizottság, s ha azt arra alkalmasnak tartja, akkor megjelenteti 

a Biblia és Gyülekezet c. folyóiratban. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy ezen kívül 
egyéb díjat is meghatározzon az arra alkalmas pályamûvekre, vagy a meghirdetett díjak bármelyikét ne ossza ki. 

Eredmény kihirdetése: a Biblia és Gyülekezet c. folyóirat 2009. évi karácsonyi számában, de a díjazottakat külön is értesíti.  

Általános feltételek: A pályázó a pályamû beküldésével (ráutaló magatartásként) kifejezi azt a tényt, 
hogy a mû a saját alkotása, vagy, ha az más mûve, akkor bírja eredeti alkotójának felhatalmazását, hogy a pályázó saját
mûveként jelölje meg azt. A pályázó a pályamû beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Biblia Szövetség a pályamûvet

saját céljaira, alkotójának megnevezése mellett, bármikor térítésmentesen felhasználja, illetve ahhoz, hogy a mûvet nem
küldi vissza, és – ha úgy ítéli meg – nem õrzi.

Sikeres munkát kíván a pályázóknak a Biblia Szövetség Tanácsa!

Pécel, 2009. július 15. 


