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  KKiiáállttóó  SSzzóó  
A TATABÁNYA–BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET HÍRLEVELE

Textus: 4 Mózes 35,9-15 

 

„Az Úr biztos menedék” 

 

Szeretett Testvéreim! 

 

Olvasva Mózes 4. könyvét 

eljutottunk azokhoz a részekhez, 

amelyben Isten előkészíti népének 

Kánaán földjének birtokba 

vételét. Pontos utasításokat ad az 

ország felosztására nézve, hogy, 

amikor majd ott lesznek, rendben 

menjenek a dolgok. Mert Isten a 

rend Istene. A rendet akarja és 

tudja megáldani. Ezért nem baj, 

sőt jó dolog, ha az életünknek is 

van egy rendje. Sok ember 

esetlegesen él, egyik napról a 

másikra. Nem igen érdekli őket, 

hogy mi van otthon a lakásban, 

mit fognak holnap enni, vagy 

miből fizetik ki a rezsit. Az 

életünket lehet és kell is tervezni, 

persze úgy, hogy a terveink 

legyenek összhangban Isten 

akaratával. 

1.Menedékvárosok 

Mai igénk arról szól, hogy Isten 

ebbe a szigorú rendbe, a 

törvények sokféleségébe, a 

szemet-szemért vaslogikájába 

belehelyez egy evangéliumi 

üzenetet. Ez pedig a 

menedékvárosok kijelölése. Hogy 

mi ebben az örvendetes? Hát az, 

hogy a bűnösnek már a 

honfoglalás kezdetétől fogva lesz 

lehetősége menedéket találni a 

bosszúállók elől, vagyis esélyt 

kap arra, hogy bűnéért ne kelljen 

meghalnia. Már a városok 

kijelölése is üzeneteket hordoz. 

Ahogy olvastuk, hat 

menedékváros kellett kijelölniük 

arányosan szétosztva az ország 

területén, hogy bármelyik részéről 

az országnak a lehető legrövidebb 

úton el lehessen jutni 

valamelyikbe. A Jordántól keletre 

Becer, Rámót, Gólán voltak a 

menedékvárosok. A Jordántól 

nyugatra pedig Kedes, Sikem és 

Kirját-Arba. Nem is a nevek a 

lényegesek, vagy azok jelentései, 

hanem az, hogy ezek a 

menedékvárosok általában 

magaslatra épített városok voltak, 

természetesen azért, hogy már 

messziről lehessen látni. A 

menedékvárosok a léviták 

számára kijelölt 48 város közül 

kerültek ki. Ez azért fontos, mert 

a papok és léviták ismerték a 

törvényt, és az oda menekülő 

gyilkos, bízhatott abban, hogy 

ügyét törvényesen fogják intézni.  

Később a menedékvárosok 

változtak, és eljött az idő, amikor 

minden lévita város 

menedékvárossá lett. Ez azt 

mutatja, hogy Isten kegyelme 

egyre csak nőtt népe számára. 

Isten kegyelme pedig egészen a 

kiteljesedésig fokozódott, Jézus 

Krisztus eljöveteléig. 

A Talmudban, a zsidók 

bibliaértelmezésének könyvében 

azt is előírták, hogy a 

menedékvárosokhoz utat kellett 

készíteni, és ezeket az utakat 

rendben kellett tartani. Ezt 

kiegészítve, az is előírás volt, 

hogy az útkereszteződéseknél 

tábláknak kellett mutatniuk a 

menedékvárosok irányát, hogy a 

menekülő könnyebben eljusson 

valamelyik menedékvárosba és ne 

tévedjen el. Mennyi 

gondoskodás! Isten ugyanis 

kezdetektől nagy hangsúlyt 

fektetett az élet védelmére. Értsük 

jól, testvéreim! A törvényeket is 

az élet védelmére adta Isten. 

2.Jézus Krisztus, mint 

menedék. Aki a 

menedékvárosokat kereste, az 

emberei harag, bosszú, indulat 

elől tulajdonképpen az Úrhoz 

menekült, nála kereste az 

oltalmat. Van rá példa a 

Bibliában, amikor a gyarló ember 

inkább az Úrnál keres menedéket. 

Ott van Dávid, aki bűnt követ el 

azzal, hogy népszámlálást tart. 

Most ne menjünk bele, hogy 

miért. Ekkor Isten három 

lehetőséget kínál fel neki a 

büntetésre. Dávid ezt mondja: 

„Igen nehéz helyzetben vagyok. 

Inkább essem az Úr kezébe, mert 

igen nagy az Ő irgalma. Csak 

ember kezébe ne essem!” 

(1Krónika 21,13) Kiknek voltak 

fenntartva a menedékvárosok? 

Azoknak a gyilkosoknak a 

számára, akik nem szándékosan 

öltek embert. A szándékos 

gyilkosságot a törvény szigora 

súlyosan büntette, éppen az élet 

védelmében. Korábban láttuk, 

hogy miként növekedett már az 

Ószövetségben is a kegyelem 

lehetősége. Az Újszövetségben 

teljesedett ki igazán, hiszen Jézus 

Krisztusban van bocsánat és 

kegyelem azoknak is, akik 

szándékosan gyilkoltak. És ha 

Jézus Krisztus 



 

 

törvényértelmezését nézzük, 

akkor tudjuk, hogy nincs olyan 

ember a földön, aki ne követett 

volna el szándékosan olyan bűnt, 

ami Isten szemében 

gyilkosságnak ne számítana. 

„Hallottátok, hogy megmondatott 

a régieknek: „Ne ölj! Mert aki öl, 

megérdemli az ítéletet.” Én pedig 

azt mondom nektek, hogy aki 

haragszik testvérére, megérdemli 

az ítéletet, aki pedig azt mondja 

testvérének: Ostoba! – 

megérdemli, hogy a nagytanács 

elé kerüljön; aki pedig azt 

mondja: Bolond! – méltó a 

gyehenna tüzére.” (Máté 5,21-

22) Azért ilyen magas a mérce, 

hogy az ember számára ne 

maradjon más menekülési 

lehetőség, csak Jézus Krisztus, 

csak az Ő kegyelme. Ezért 

szükségünk is van 

mindnyájunknak Jézusra, mint 

menedékre. Testvéreim, ne 

keressünk más menedéket, mert 

nem is fogunk találni! 

3.A gyülekezet, mint menedék. 
Tovább folytatva mai igénk 

üzeneteinek keresését, tegyük fel 

a kérdést: ma vannak az 

ószövetségi menedékvárosokhoz 

hasonló helyek, ahol menedéket 

találhat az ember? Igen! Ma az 

emberek számára az egyház, és 

azon belül a gyülekezetek jelentik 

a menedéket. Vagy mondjuk 

inkább így, kellene, hogy 

jelentsék a menedéket. Mert 

testvéreim Isten a gyülekezetekre 

bízta azt a drága kincset, amit 

meg lehet élni és meg lehet 

osztani egymással. Igéjének 

kincse a gyülekezetek birtokában 

van. A kérdés csak az, hogy 

miként őrzi ezt a kincset a 

gyülekezet? De tegyük fel a 

kérdést másként is? Milyen az a 

gyülekezet, ahol a bocsánatot, 

kegyelmet kereső ember 

menedéket talál, és megtalálja az 

Ige drága kincsét? Erről nagyon 

sokat lehetne beszélni, és persze 

kell is, de most csak néhány főbb 

jellemző. Az igazi menedék-

gyülekezet befogadó, egymásra 

figyelő, egymás terhét és egymás 

hibáját is hordozó. Nagylelkű és 

szolgálni akaró. A testvérszeretet 

megélni és felmutatni tudó, végső 

soron Jézus Krisztusra mutató. 

Szemlélve gyülekezetünket 

vannak életjeleink, amik 

hordozzák az említett jellemzőket, 

de még sokat kell fejlődnünk. 

Mivel kezdjük ezt? Hát azzal, 

hogy komolyan vesszük azt, hogy 

mi a Tatabánya-Bánhidai 

gyülekezethez tartozunk. Kezdjük 

azzal, hogy fontosnak tartjuk a 

gyülekezetünket, támogatjuk azt 

mindenféle képen. Ha ezt látni 

fogják a körülöttünk élő emberek, 

akkor ők is vágyni és kívánkozni 

fognak a gyülekezetbe, és Jézus 

Krisztushoz. 

4.Az életünk, mint menedék. Az 

előzőekben elmondottakhoz 

szorosan kapcsolódik az, amiről 

az igehirdetésem végén szeretnék 

beszélni. A hívő ember itt a 

földön Jézust kell képviselje, úgy, 

ahogy egy nagykövet képviseli 

idegen országban a sajátját. Ha 

tehát Jézus Krisztus, a mi Urunk 

az igazi és végső menedék, akkor 

a benne hívők is menedékké kell 

válljanak! Vajon a te és az én 

életem menedék? Szívesen jönnek 

hozzánk az emberek jó szóért, 

igaz szóért, bátorításért, 

vigaszért? Vagy éppen taszítjuk 

őket magatartásunkkal, 

szavainkkal? Vannak menedék-

emberek, és vannak, akiktől 

menekülnek az emberek. Jézus 

azt mondja: „Ti vagytok a föld 

sója. Ha pedig a só meg ízetlenül, 

mivel lehetne ízét visszaadni? 

Semmire sem való már, csak arra, 

hogy kidobják, és eltapossák az 

emberek. Ti vagytok a világ 

világossága. Nem rejthető el a 

hegyen épült város. Lámpást sem 

azért gyújtanak, hogy a véka alá 

tegyék, hanem a lámpatartóra, 

hogy világítson mindenkinek a 

házban. Úgy ragyogjon a ti 

világosságotok az emberek előtt, 

hogy lássák jó cselekedeteiteket, 

és dicsőítsék a ti mennyei 

Atyátokat.” Legyünk só, 

világosság és hegyen épült 

menedék az emberek számára! 

          Ámen 

Elhangzott: 2018.11.18-án  Sz.S. 

 

 HIRDETÉSEK 

- Kedden a gyülekezeti bibliaóra 

10.30-tól meg lesz tartva. 

- Kedden az énekkari próba 

18.00-tól meg lesz tartva.  

- Szerdán a Perjési házaspár 

otthonában a házi bibliaóra 9.00-

kor kezdődik, a kertvárosi 

Hadsereg utca 64. szám alatt. 

- A női kör, jövő héten 

szerdán18.00-tól kezdődik.  

- Az idén is van lehetőség arra, 

hogy bekapcsolódjunk a Nyilas 

Misi cipősdoboz és a 

szeretetdoboz akcióba. A 

cipősdoboznyi ajándékokat 

december közepéig lehet behozni, 

ráírva, hogy hány éves fiúnak 

vagy lánynak állítottuk össze, 

illetve a szeretetdobozba szintén 

december közepéig lehet hozni a 

tartós élelmiszereket, tisztálkodási 

szereket.  

- Még meg lehet rendelni a 

Dunántúli Református Lapot. A 

négy példány előfizetési ára 1000 

Ft.  

- Megérkeztek a megrendelt 

kiadványok, kalauz, 

kalendárium, falinaptár. A 

gyülekezeti teremben ettől kezdve 

át lehet venni. 

- A parókiaépítést még mindig 

támogathatjuk adományinkkal. 

Hálásak vagyunk a testvérek 

eddigi adományaiért!  
Az Úr legyen gyülekeztünk őriző 

Pásztora! 

Elérhetőségeink: 

2800 Tatabánya, Árpád utca 1. 

Tel: 34-333-577/06-30-3730036 

             www.refbanhida.hu 

http://www.refbanhida.hu/

