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Babits Mihály: Furcsa elmenni Délre…

Furcsa elmenni Délre
és hazajönni télre,
furcsa és iszonyatos.
Halottak napja van ma:
a halottak fogadnak.
Furcsa és iszonyatos.
Milyen puha és süket
ködök tömik az eget!
Furcsa és iszonyatos.
Tán hogy senkise értse
amit a holtak beszélnek…
Furcsa és iszonyatos…

A halottak fogadnak,
kik újra többen vannak
s olyan nehéz a szívem.
Be jó, hogy messze voltam
s úgy fáj, hogy messze voltam,
olyan nehéz a szívem.
A halottak beszélnek:
mi lenne, ha értenélek?
Olyan nehéz a szívem...
Messze már a pálmafák.
Vacog a szélben az ág:
olyan nehéz a szívem!

Mért faggatnak a holtak
kik élve némák voltak?
miért hangos a halál?
miért van, ami nincsen?
miért fáj, ami mindegy?
mért nagy dolog a halál?
Hisz úgyis csupa zárás,
véglegesség és válás
az élet, s fi ók halál.
Minden élő szertefut,
csak a halotthoz van ut...
(1934. november)
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Köszöntő

J elenleg a legnagyobb szükségletünk,  mégis keveset 
beszélünk a reménységről. „Térjetek vissza az erősség-

hez reménységnek foglyai!” (Zak 9,12) – bátorítja Isten 
a prófétán keresztül a babiloni fogságból hazatérő és az új-
jáépítés munkájában is kemény küzdelmeket átélő népét. 
A remény sokak fejében egy vágykép, egy, a realitástól tá-
voli álom, amely az esetek többségében nem valósul meg. 
A Biblia azonban máshogy határozza meg a görög ἐλπίς 
(elpisz), azaz remény, reménység szó jelentését. Balázs Ká-
roly Újszövetségi szómutató szótára a következő meghatá-
rozást közli: „Remél valamit a jövőben a jelenben élő sze-
mély, vagy reménykedik egy eljövő dologban, számít rá… 
A bibliai szó biztos várását jelenti valaminek, ami be is 
fog következni. Isteni dolgokban maga Isten a biztosítéka 
annak, hogy a várakozás nem fog csalódást okozni, ha-
nem beteljesedik. A bibliai reménység nem bizonytalan 
óhaj, hanem megalapozott, örömteli várása annak, ami 
egészen biztosan be is következik.” (Logos, Bp., 1998)

Elizeus próféta Illés után mintegy 50 évig szolgált az 
északi országrészben, amikor a bálványimádás erkölcsi, 
gazdasági következményei Jórám, Jéhu, Jóákház és Jóás 
királyok uralma alatt is még nagy  mértékben éreztették 
hatásukat a választott nép életére. Erről a korról olvashat-
juk a következő bátorító sorokat:

„Emberi szemszögből nézve olyan kilátástalan volt 
a nemzet lelki megújulása, mint amilyen reménytelennek 
látják a lelki megújulást ma Istennek a föld sötét helyein  
dolgozó szolgái. Krisztus egyháza  azonban Isten eszkö-
ze az igazság hirdetésére. Isten képessé teszi különleges 
munka végzésére. Ha hűséges Istenhez, ha engedelmes-
kedik parancsolatainak, mindent felülmúló erő birtokosa 
lesz. Ha kitartóan engedelmeskedik, nincs olyan hatalom, 
amely megállhat vele szemben. Az ellenség erői éppúgy 
tehetetlenek lesznek, mint ahogy a polyva képtelen ellen-
állni a forgószélnek. Az egyházra boldog, dicsőséges nap 
hajnala virrad, ha magára öltve Krisztus igazságosságát, 
a bűnnel minden közösséget megtagad… Amikor hitben 
megragadjuk erejét, csodálatosan megváltoztatja a legre-
ménytelenebb, a legcsüggesztőbb helyzetet is nevének di-
csőségére.” (Ellen G. White: Próféták és királyok, Advent 
Kiadó, Bp. 1995, 162. o.)

E reménység jegyében adjuk kézbe folyóiratunk leg-
újabb számát is, hogy a benne foglalt legfrissebb „idők je-
lei” és a gondolatok bennünket is a Krisztus nagyon közeli 
eljövetelében való „reménység foglyaivá” tegyenek.
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NEHÉMIÁS – HIT ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS 
A BABILONI FOGSÁG UTÁN

Ebben az időszakban élt Nehé-
miás, akit erős hite, kitartása és 
tettrekészsége miatt méltán nevez-
hetünk az egyik legnagyobb re-
formátornak. Nehémiás zsidó fo-
goly létére pohárnokként szolgált 
a perzsa királyi udvarban. Ez az 
állás szabad bejárást biztosított 
a királyhoz, annak barátjává vált, 
befolyásos pozícióba került.

Hogy miért is fontos tanulmá-
nyoznunk ezt az időszakot? „Az 
a helyreállítási munka és refor-
máció, amelyet a hazatért foglyok 
Ezsdrás és Nehémiás vezetésével 
végeztek, a lelki helyreállításnak 
olyan képét tárja elénk, amilyet a 
földi történelem záró napjaiban 
kell véghezvinni.” (Próféták és ki-
rályok, Reformáció c. fej.) Ez az 
írás csak arra szorítkozhat, hogy 
bizonyos mozzanatokat emel ki 
ebből e nagy ívű reformációból, 

főleg annak kezdeteire, a városfa-
lak helyreállításra összpontosítva 
(1–4. és 6. fejezet). A Nehémiás 
által elindított vallási reformokat 
egy későbbi írásban tárgyaljuk.

Mit tett Nehémiás,
amikor értesült népe

nyomorúságáról? 

„És jött hozzám Hanáni, egy az 
én atyámfi ai közül, és vele együtt 
férfi ak Júdából, és tudakozódtam 
tőlük a fogságból megszabadult 
maradék zsidók felől, és Jeruzsálem 
felől. És mondták nékem: A fogság-
ból megszabadult maradék zsidók 
ott, abban a tartományban nagy 
nyomorúságban és gyalázatban 
vannak; és azonfelül Jeruzsálem 
kőfala lerontatott, kapui tűzben ég-
tek meg! Hogy pedig meghallottam 

e beszédeket, leültem, és sírtam, és 
keseregtem napokon át, s böjtöltem 
és imádkoztam a mennynek Istene 
előtt.” (Nehem 1,2–4) Nehémiást 
lesújtotta az, amit hallott népe és 
Jeruzsálem állapotával kapcsolat-
ban. Az elszomorító hírek halla-
tán azonnal Istenhez fordult taná-
csért. Nem bízott önmagában, és 
nem szőtt emberi terveket, számá-
ra a legfontosabb Isten akaratának 
megismerése volt. Ezért böjtölt és 
imádkozott, várva a mindenható 
Isten közbelépését és szabadítását. 

Nehémiás magatartása tükröt 
tart elénk: mi mit teszünk látva 
Isten népének siralmas állapotát? 
Sokszor csak a gyász és a sírás le-
het az egyetlen helyes reakció. De 
tudunk-e sírni egyáltalán? Máso-
kért vagy Isten ügyéért sírni – ezt 
csak az isteni kegyelem képes be-
leplántálni szívünkbe. Hogy mit 
végez el bennünk a sírás által Is-
ten, így fejezi ki a következő ige: 
„Jobb a szomorúság a nevetésnél, 
mert az orcának szomorúsága ál-
tal jobbá lesz a szív.” (Préd 7,3) Ke-
vés azonban a sírás, ha nem követi 
böjt és buzgó imádság. Ezek ma is 
minden igazi megújulás és refor-
máció kezdő lépései. 

Mi érett meg a sok ima hatásá-
ra Nehémiás lelkében? „Nehémiás 
sokszor öntötte ki szívét népe sor-
sa miatt. Most, imádkozás közben, 
szent elhatározás formálódott lel-
kében. Eltökélte, hogy ha megkap-
ja a király jóváhagyását, valamint 
a szükséges támogatást eszközök 
és anyag beszerzésére, ő maga vál-
lalja a falak újjáépítését és Izráel 
nemzeti erejének helyreállítását.” 

Hit általi megigazulás

A mintegy hetven évig tartó babiloni fogságot Isten fenyítő és 
nevelő céllal engedte meg a zsidók életében. Ez az időszak 

hatalmas próbatétel volt a nép számára, de a fenyítékben fel kel-
lett ismerniük Isten szeretetét és kegyelmét: „Mert akit szeret 
az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, akit fi ává fo-
gad.” (Zsid 12,6) A zsidóknak Babilon i. e. 538- ban történt eleste 
után Círusz jóvoltából nyílik lehetőségük először a hazatérésre 
és a templom újjáépítésére. Néhány évtizeddel később Dárius ad 
ki rendeletet, amely újabb lendületet ad a munká latoknak. Fél 
évszázad múlva Arta  xer xes Longimanus rendeletére a zsidók 
újabb csapata indul útnak hazafelé Ezsdrás főpap vezetésével. 
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(Próféták és királyok, Az alkalmak 
embere c. fej.)

Mi volt Isten válasza 
az imára és a böjtre?

Isten négy hónap múlva vála-
szolt Nehémiás imájára: „És lőn a 
Niszán nevű hóban, Artaxerxes ki-
rálynak huszadik esztendejében,1 
bor volt őelőtte, és én fölvettem a 
bort, adtam a királynak; azelőtt 
pedig nem voltam szomorú őelőt-
te. És monda nékem a király: Miért
szomorú a te orcád, holott te beteg  
nem vagy? Nem egyéb ez, hanem  
szívednek szomorúsága! És felette  
igen megfélemlettem. Akkor mond -
tam a királynak: Örökké éljen a 
király! Miért nem volna szomorú 
az én orcám, hiszen a város, az én 
atyáim sírjainak helye pusztán he-
ver és kapui megemésztettek tűz-
ben?! És monda nékem a király: 
Mi az, amit kívánsz? És könyörög-
tem a menny Istenéhez…” (Nehem 
2,1–4)

Nehémiás a böjtölés és az 
imád kozás mellett továbbra is hű-
ségesen végezte kötelességeit a ki-
rály udvarában, de a szomorúsá-
gát nem tudta elrejteni. A jó Isten 
épp ezt a körülményt használta fel 
tervei véghezvitelében. A királyt 
érzékenyen érintette szolgájának 
lehangoltsága, ez pedig alkalmat 
adott Nehémiásnak, hogy röviden 
bemutassa a királynak szülőföldje 
állapotát. Nehémiás a király „Mit 
kívánsz tehát?” kérdésében felis-
merte a gondviselés által kijelölt 

1 I. e. 444 április 2. és május 1. között.

alkalmat, amikor Isten ügyéért 
tehet valamit. A király előtt állva  
csak néhány másodperce volt, 
hogy imádkozzon, mégis milyen 
sok múlt ezen! 

„Nehémiás ebben a rövid imá-
ban a Királyok királyához emel-
kedett, és megnyerte a maga ügyé-
nek azt a hatalmat, amely úgy 
tudja alakítani az emberek szívét, 
mint a folyók vize a medrüket. A 
szükség idején mondott nehémiási 
ima menedék, amit a hívő ember 
igénybe vehet olyan helyzetekben, 
amikor más formájú imára nincs 
lehetőség.” (Próféták és királyok, 
Az alkalmak embere c. fej.) 

Milyen előkészületeket tett 
Nehémiás, 

mielőtt útnak indult volna 
Jeruzsálem felé?

A beszélgetés folytatásaként 
Nehémiás engedélyt kért a hazau-
tazásra, és konkrét tervvel állt elő, 
amely azonnal megnyerte a király 
tetszését: 

„És mondtam a királynak: Ha 
tetszik a királynak, adasson nékem 
leveleket a folyóvízen túl lakó tiszt-
tartókhoz, hogy hagyjanak engem 
utazni, míg Júdába érek. És adas-
son egy levelet Aszáfh oz, a király 
erdeje őréhez, hogy adjon nékem 
fákat gerendákul a templom vá-
rának kapuihoz és a város kőfalá-
hoz, és a házhoz, amelybe költözni 
fogok. És megadta nékem a király 
az én Istenemnek rajtam nyugvó jó 
kegyelme szerint.  És megérkeztem 

a folyóvízen túl való tiszttartók-
hoz, és átadtam nékik a király leve-
leit. Bocsátott pedig velem a király 
főembereket a seregből, és lovago-
kat.” (Nehem 2,7–9) 

Hogyan jutott mindez Nehé-
miás eszébe? Szavai arról tanús-
kodnak, hogy régóta gondolko-
dott már a szükséges lépéseken, és 
várta a megfelelő alkalmat, hogy 
ezeket a király elé tárhassa. 

Nehémiás előrelátása és alapos-
sága a következőkben nyilatkozott 
meg: 

■ Írásbeli engedélyeket kért a 
királytól, hogy zavartalanul átha-
ladhasson az Eufráteszen túli tar-
tományokon. 

■ Hogy a felújításhoz szükséges 
faanyagról gondoskodjon, a Liba-
non hegységben lévő királyi erdő-
ből kért fát. 

■ Az ellenség ármánykodására 
számítva katonai kíséretet, védel-
met kért. Bár Nehámiás az ima 
és a böjt embere volt, tudta, hogy 
az ő igyekezetén és erőfeszítésein 
is sok múlik. Minden apró részlet-
re gondja volt. 

„E bölcs előrelátás és határo-
zott cselekvés szolgáljon tanulsá-
gul minden kereszténynek. Isten 
gyermekeinek nemcsak hinni és 
imádkozni kell, hanem szorgal-
mas és körültekintő gonddal cse-
lekedni is. Sok nehézséggel talál-
koznak, és mivel úgy gondolják, 
hogy az óvatosságnak és a szor-
galmas munkának nincs sok köze 
a valláshoz, sokszor akadályozzák 
a Gondviselés értük végzett mun-
káját… A gondos megfontolás és 
a jól átgondolt terv ma is éppoly 
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nélkülözhetetlen a szent vállal-
kozások megvalósításához, mint 
a jeruzsálemi falak újjáépítésének 
idejében.” (Próféták és királyok, Az 
alkalmak embere c. fej.)

Csak imádkozni, és nem tenni 
semmit olyan, mintha egy háznak 
csak az alapját építenénk meg. Mit 
ér az alap – ha mégoly erős is –, 
ha nem épülnek rá falak? Sokszor 
nem ismerjük fel, hogy Isten ép-
pen azzal válaszol imáinkra, hogy 
ötleteket, terveket juttat eszünk-
be, és a körülményeket kedvezően 
alakítja. Kell azonban „szent igye-
kezet” és „komoly erőfeszítés” is 
ezek megvalósításához. 

Mit tett Nehémiás, 
miután megérkezett 

Jeruzsálembe? 

Jeruzsálembe megérkezve elő-
ször is saját szemével akart meg-
győződni arról, milyen állapotban 
van a város. Rövid, néhány napos 
pihenő után titokban, éjszaka tett 
körutat a városban: „És kimentem 
a völgynek kapuján éjjel, éspedig 
a sárkányok forrása felé, majd a 
szemétkapuhoz, és vizsgálgattam 
Jeruzsálem kőfalait, melyek elron-
tattak, és kapuit, melyek tűz által 
megemésztettek.” (Nehem 2,13) A 
rö vid „terepszemle” után azonnal 
a főemberekhez fordult, elmond-
ta a királlyal szerzett külön leges 
tapasztalatát, és munkára lelke-
sítette őket. A félénk és cseleked-
ni képtelen vezetők ezután már 
egymást kezdték buzdítani: „…és 
mondták: Keljünk fel, és építsük

 meg! És megerősítették kezeiket a 
jóra.” (Nehem 2,17–18)

Hogyan tudta Nehémiás ilyen 
hamar fellelkesíteni a nép elöljá-
róit? Egyrészt számukra is nyil-
vánvalóvá vált, hogy az isteni 
gondviselés készítette elő az utat 
a városfalak újjáépítéséhez. Más-
részt Nehémiás jelleme és lelkese-
dése tett rájuk nagy hatást. A ve-
zetők jó hozzáállása végül az egész 
nép munkakedvére kihatott: „…a 
nép nagy kedvvel dolgozott.” En-
nek volt köszönhető, hogy a város-
falak helyreállítása rövid idő alatt 
elkészült.2 

„Nehémiás egész lelke benne 
volt a vállalkozásban. Reménysé-
ge, tettereje, lelkesedése, eltökélt-
sége ugyanezzel a szent bátorság-
gal és fennkölt szándékkal hatotta 
át a többieket is. Minden ember 

2 Pontosan 52 nap alatt (vö. Nehem 6,15).

egy-egy Nehémiássá vált a maga 
helyén, szomszédja szívét és kezét 
erősítve.” (Pátriárkák és próféták, 
A fal építői c. fej.)

Mit tanulhatunk meg ebből  a 
mozzanatból? Azt, hogy az egyik 
legfontosabb tudomány a hívő 
élet ben: másokat lelkesíteni tudni.  
Képesek lehetünk buzgón mun-
kálkodni egy cél érdekében, anél-
kül, hogy mások szívét meg tud-
nánk nyerni ügyünk támogatásá- 
hoz. Azonban kevés ez Isten mű- 
vében, és nem jut messzire az, aki 
csupán önmagára hagyatkozik. 
Nehémiáshoz hasonlóan mi is lel-
kesíthetünk másokat a szavaink-
kal, példánkkal, kitartásunkkal és 
türelmünkkel is. Mindnyájunk-
nak fel kell tennünk a kérdést: én 
hogyan válhatnék Nehémiássá ab-
ban a közösségben, ahová az Isten 
helyez, például a gyülekezetben, 
a munkahelyen stb. 

Jeruzsálem falainak építése, 1742 (Sacra Biblia, Venezia)
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Milyen nehézségekkel 
kellett szembenézniük

 a kőfal építőinek? 
Hogyan lettek úrrá ezeken?

Már Nehémiás megérkezése is 
féltékenységet váltott ki a szom-
szédos népek körében, még in-
kább a munka gyors előrehaladá-
sa. Szanballat,3 Tóbiás,4 Gesem5 
volt az a három vezéregyéniség, 
aki ezeket az ellenséges erőket szö-
vetséggé tudta szervezni. 

Az ellenség először gúnyoló-
dással, sértegetéssel próbálta el-
venni a nép munkakedvét: „Mit 
művelnek e nyomorult zsidók? Va-
jon megengedik-e ezt nékik? Ta-
lán áldozni fognak? Hát bevégzik 
ma? Avagy megelevenítik e köve-
ket a porhalmazból, holott azok 
elégtek?”  (Nehem 4,2) Majd miu tán  
tapasztalták, hogy gunyoros  meg-
jegyzéseik hatástalanok, konk rét
terveket dolgoztak ki a munkála-
tok megakadályozására. Elhatá-
rozták, hogy megostromolják Je-
ruzsálemet. Amire most szükség 
volt: védekezés, állandó készenlét, 
éberség. „A kőfalon munkálko-
dók közül a tehernek hordói egyik 
kezükkel, amely a munkát végez-
te, rakodtak, másik kezük pedig a 
fegyvert tartotta… És sem én, sem 
az én atyámfi ai, sem legényeim, 

3 Valószínűleg Samária kormányzója (vö. 
Nehem 4,1–2). Ezt külső források is meg-
erősítik (vö. SDA Bible Commentary, vol. 3., 
396. o.)
4 Ammon tartomány egyik vezetője, az ebed 
(=szolga) kifejezés legalábbis erre utal (vö. 
Nehem 2,10).
5 Feltehetően Arábia kormányzója.

sem az őrizők, akik utánam voltak, 
nem vetettük le ruháinkat; ki-ki 
csak mosakodáskor tette le fegyve-
rét.” (Nehem 4,17. 23) Nehémiás 
most is józan és higgadt maradt, jó 
példát állítva ezzel társai elé. Nem 
álltak le vitatkozni az ellenséggel. 
Oltalmat kértek Istentől, majd őr-
séget állítva folytatták a munkát. 
A fegyverzetüket munka közben 
is magukkal hordták, még csak 
ruháikat sem vethették le! Milyen 
nehéz lehetett így dolgozni! Nem 
akármilyen elszántságot látunk 
itt! 

Később a korábban említett 
pogány vezetők más stratégiával  
támadtak: beszélgetésre és tanács-
kozásra hívták. Nehémiás így uta-
sította el ajánlatukat: „Nagy dolgot 
cselekszem én, azért nem mehe-
tek alá; megszűnnék a munka, ha 
attól eltávozván hozzátok men-
nék.” (Nehem 6,3) E vezetők attól 
sem riadtak vissza, hogy egy ha-
mis prófétát  béreljenek fel, akik a 
templom épületébe való bezárkó-
zást javasol ta Nehémiásnak (vö. 
Nehem 6,10–14). Nehémiás to-
vábbra is ellenállt, a munka pedig 
haladt tovább. Végül kitartásukat 
és szorgalmukat siker koronázta: 
sikerült befejezniük a kőfalat. 

Ma is csak hasonló nehézségek 
árán épülhet Isten műve. Ha Is-
tentől ihletett reformációs mozga-
lom indul el, akadályokra és aka-
dékoskodókra mindig kell számí-
tani. Jobb, ha a lehető legkevesebb 
fi gyelmet szenteljük erre. 

„Még olyanok is, akik szeret-
nék, ha Isten műve virágzana, 
gyengítik szolgái kezét Isten el-

lenségeinek rágalmazásával, di-
csekvéseinek és fenyegetéseinek 
meghallgatásával, híresztelésé-
vel, és azzal, hogy félig el is hiszik 
őket… Nehémiáshoz hasonlóan 
Isten népe ne féljen, de ne is be-
csülje le az ellenséget. Istenbe ve-
tett bizalommal menjen kitartó-
an előre, szolgáljon Neki önzetle-
nül, és bízza gondviselésére azt az 
ügyet, amelyet képvisel… Féljünk 
a világgal egyezkedőktől, akik 
– miközben tisztaságot szemlél-
nek – szorgalmazzák az igazság 
örök ellenségeivel való szövet-
séget. Őrizkedjünk tőlük… Ez a 
megalkuvók hangja, amelyet ma 
is olyan határozottan kell elutasí-
tanunk, mint annak idején tették.” 
(Próféták és királyok, A fal építői és 
A pogányok cselvetései c. fej.)

Szükségét érezzük-e, hogy re-
formokat vigyünk véghez a saját 
életünkben? Ha igen, gondoljuk át, 
milyen területeken lenne szükség 
változtatásokra? Hol vannak a mi 
életünkben is helyreállításra szo-
ruló falak? Kérjük a jó Isten segít-
ségét, hogy meg tudjuk valósítani 
ezeket a reformokat! Az Isten ne-
künk is adhat a Nehémiáséhoz ha-
sonló bölcsességet és lelkesedést. 
Lehet, hogy most csak romokat 
látunk, mind a saját életünkben, 
mind Isten művében. Bátorítson 
bennünket Nehémiás története: 
nincs az a romlás, amit Istennel 
együttműködve ne lehetne hely-
reállítani. „Megépítik fi aid a régi 
romokat, és neveztetsz romlás épí-
tőjének, ösvények megújítójának, 
hogy ott lakhassanak.” (Ésa 58,12)

Somogyi Lehel
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Luther szobája Wartburg várában

Igaz gondolatok

Október 31-én volt a reformáció  
emlékünnepe, a 95 tétel kiszöge zé -
 sének 499. évfordulója. Ennek kap-
csán Luther Márton egyik ige hir-
detéséből idézünk részletet. Ezek a 
gon dolatok nagyon időszerűek szá-
munkra. Nem tanultuk még meg, 
nem gyakoroljuk még igazán az áll -
hatatos imádságot a valódi, felülről 
indított ébredésért és megújulásért, 
amely egyedül teheti  egyakaratú, 
egységes néppé Isten hívő népét, va-
lamint készítheti fel a késői eső ki-
áradására. 

„Nagy az Isten kegyelme és jó -
sága. Ami néha késik ugyan, és 
ilyenkor úgy tűnik, mintha Is-

ten  várakoztatna minket, mielőtt 
meg segítene. De ha kitartunk a 
kö nyörgésben és az esedezésben, 
akkor Isten végül irgalmasságá-
nak sokkal kiválóbb jelével örven-
deztet meg, mintsem hittük vagy 
reméltük volna.

De nemcsak ebből a történet-
ből, hanem a Szentírás más he-
lyei alapján is beláthatjuk, hogy 
amikor a segítség – akár látszó-
lag, akár valóban – elmarad, az 
sosem Isten készségén múlik, 
hanem a mi bizalommal tel-
jes könyörgésben való kitartá-
sunk megfogyatkozásán.

József tizenhárom esz-
tendeig kiáltott az Úrhoz, 
és állhatatos imádságban 
kérte, hogy segítsen rajta. 
De minél tovább várt, an-

nál rosszabb lett a sorsa, és minél 
többet imádkozott, annál több 
baj érte. Hasonlóan a mai hívek-
hez, akik gyakran kitartóan kiál-
tanak és könyörögnek az Úrhoz, 
de helyzetük nem javul, hanem 
mind gonoszabb és gonoszabb na-
pok virradnak rájuk, éppúgy, mint 
annak idején Józsefre. Ám, ha 
Isten Józsefet – apjának, Jákobnak 
nagy örömére – előbb szabadítja 
meg, akkor Józsefb ől sosem lesz 
több birkapásztornál. Mivel azon-
ban a segítség ennyi ideig vára-
tott magára, Isten úrrá tehette őt 
egész Egyiptom fölött, hogy utá-
na ne csak a hét szűk esztendőben 
tegyen sok jót, hanem még azután 
is, ami nem csupán Egyiptomnak 
vált javára mind az egyház, mind 
az állam kormányzása terén, ha-
nem még a szomszéd országok nak 
is.

Velünk is hasonló szándékkal 
bánik az Úr… Mert az Úr Igéje so-
ha és semmiképpen nem hazud-
hat: »Amit csak kérni fogtok az én
nevemben, megteszem.« (Jn 4,13)” 

(A Házi posztillák prédikáció-
gyűjteményből idézte a Híd c. fo-
lyóirat 2016/3. száma.)

Vankó Zsuzsa

Luther Márton gondolatai 
AZ ÁLLHATATOS IMÁDSÁGRÓL 

„Mindig imádkozni kell, 
és meg nem restülni.” (Lk 18,1)
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Kitekintő

Halottak napja kapcsán 
Egészen általánossá vált, hogy pro- 
testánsok is gyertyát gyújtanak,  
mécseseket tesznek a sírokra ha-
lottak napján, avagy a minden-
szentek katolikus ünnepén. No-
vem ber 4-e előtt az emberi erő- 
források minisztere is felszólítot-
ta Magyarország lakosságát, hogy 
felekezeti hovatartozástól függet-
lenül tegyenek égő gyertyát az ab-
lakokba az ’56-os mártírok em-
lékére. Érdemes felidézni, hogy 
milyen cikket jelentetett meg egy 
Kiss Béla nevű evangélikus lelkész 
1936-ban az erdélyi Evangélikus 
Élet hasábjain: 

„Egy hozzánk közel álló evan-
gélikus lapban olvassuk a követ-
kező felhívást: »Halottak napját ez 
évben is a temetői kápolnában tar-
tandó gyászistentiszteleten ünne-
peljük meg. Felhívjuk azokat a hí-
veket, akik a gyászistentiszteleten 
méltóképpen akarják megemlíteni 
elhunyt kedvesük nevét, ez irányú 
szándékukat előzetesen közöl-
jék a lelkészi hivatallal. A halot-
tak napi megemlékezésre szolgáló 
ado mányokat csak november hó 
1-jéig fogad el a lelkészi hivatal.« 

E felhívás a mi gyülekezeteink-
ben is élénk visszhangra talált, és 
többen hívták fel a fi gyelmemet 
rá, főleg azért, mert halottak nap-
ján sem a temetőbe nem szoktam 
kimenni, még kevésbé szoktam 
halottakért könyörögni, és még 

kevésbé »gyászistentiszteletet« tar-
tani. Teszem ezt pedig azért, mert 
mindez az öntudatos evangéliumi 
keresztyén hittel összeegyeztethe-
tetlen. Az a szokás, ahogy a ka-
tolikus egyház tartja ezt a napot, 
és ahonnan származnak ezek az 
evangélikus gyászistentiszteletek, 
amelyeknek az evangéliumi tala-
jon semmi keresnivalójuk, pogány 
eredetű.

A katolikus egyháztól tudjuk, 
hogy sok pogány szokást vett fel 
hitébe azért, mert nem volt bá-
torsága ezek ellen felvenni a küz-
delmet. Ezért vált szükségessé Lu-
ther Márton reformációja, hogy 
a sok-sok pogány és idegen erede-
tű szokás és tan között elsikkadt 
evangéliumot állítsa ismét közép-
pontba. A katolikus vallás ma is 
vallja a tisztítótüzet, ahová szerin-
te azok lelkei kerülnek, akiknek 
még szenvedniük kell földi bűneik 
ideig tartó büntetését. Neki ezért 
szüksége van gyászistentiszteletre 
és gyertyagyújtogatásra, amelyek 
felfogása szerint segítenek ezeken. 
De mi közük ezeknek az evangé-
liumhoz, s hogy engedhetjük eze-
ket újra életre ébredni az evangé-

lium alapján álló keresztyén anya-
szentegyházban? 

Halottainkat mi is tiszteljük. 
Elhalt kedveseink sírját gondozni, 
őket el nem felejteni, lélekben ve-
lük lenni minden protestáns em-
ber szívbeli kötelessége. De ezt a 
pogány játékot mi nem űzhetjük. 
Adományokért legkevésbé, bár-
mennyire is szegény legyen egy-
házunk. Reformátorunk, Luther 
Márton a halotti szertartásokkal 
nem foglalkozott ugyan különle-
gesen, megelégedett azzal, hogy 
a halotti misét az »ördög farká-
nak« és »pápista bolondságnak« 
nevezze. Azt ellenben szigorúan 
meghagyta, hogy az olyan cere-
móniákat, melyeket Isten nem 
rendelt, és alkalmasok a tiszta hit 
elhomályosítására, azonnal ves-
sék ki az egyházból: ahol ezt nem 
teszik, ott szerinte nem Istennek, 
hanem az ördögnek szolgálnak. 
Az ágostai hitvallás pedig leszöge-
zi, hogy egyház csak ott van, ahol 
Isten Igéje tisztán hirdettetik, és 
ahol igaz hit él a tagok szívében.” 
(Idézte a magyarországi Evangéli-
kus Élet – 2016. október 30.)

Vankó Zsuzsa
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Sokan úgy gondolják, Dániel könyve jelképeinek 
sokasága miatt nehezen érthető, erre azonban rá-

cáfol Jézus Krisztus visszahivatkozása, aki a világ-
történelem utolsó négy rövid szakaszáról szóló nagy 
apokaliptikus beszédében egyszerűen így hivat-
kozott az ószövetségi prófétára: „Aki olvassa, értse 
meg!” (Mt 24,15)

Jézus Krisztus továbbá Dániel könyvéből kölcsö-
nözte az „Isten országa” és az „Emberfi a” kifejezése-
ket is. Egyik legrövidebb példázatában, a kősziklára 
esés példázatában Dániel könyve 2. fejezetét vette 
alapul (Mt 21,42–44).

! "

1. FEJEZET ■ Dániel könyve első fejezete azt beszéli 
el, hogy a babiloni fogság (i. e. 605–535) kezdetén, 
az első fogolycsapatok deportálásakor nagy tehet-
ségű zsidó ifj akat hurcoltak el hazájukból Babilónia 
földjére. Az akkori uralkodó, II. Nabukodonozor 
azonban megkülönböztetetten bánt velük. Káldeus 
nevelés ben és oktatásban kívánta őket részesíteni, 
hogy majd hazájukba visszatérve rajtuk keresztül 
tudja irányítani a leigázott Izraelt. Ezért asztalánál 

etette és itatta őket, ami együtt 
járt volna az egészségtelen babilo-
ni ételek és italok fogyasztásával. 
Dániel és fogolytársai azonban 
ismerték a Mózesnek adott egész-
ségügyi, azon belül is a táplálko-
zási törvényeket, és „eltökélték szí-
vükben”, hogy azokhoz hit által 
hűségesek maradnak. Megkérték 
Aspenázt, az udvarmesterek fe-
jedelmét, hogy tegyen próbát tíz 
napig, és a zsíros húsok helyett 
zöldségféléket, az alkoholos italok 
helyett vizet szolgáljon fel nekik. 

A főember megrémült, hogy majd lefogynak, és a ki-
rály őt tenné ezért felelőssé, de a kísérlet eredménye 
mást mutatott. Társaiknál jóval üdébbek, pirospozs-
gásabbak maradtak, és így eleget tudtak tenni annak 
a meggyőződésüknek, amely az egész Biblia tanítása 
is, hogy a testi és lelki tulajdonságaink fölött egyen-
lőképpen kell őrködnünk. 

A Biblia első fejezetétől fogva hirdeti a helyes táp-
lálkozás alapelveit, mivel Isten az élet alkotója, és 
az őáltala adott törvények semmi jótól nem tiltanak 
el, csupán a rossztól szeretnének mentesíteni. Az 
ehhez (1Móz 1,29) csatlakozó igehelyek (1Móz 3,18; 
3Móz 3,17; 11. fej.) világossá teszik, hogy az özön-
víz idejéig azért éltek olyan hosszú ideig az embe-
rek, mert az emberiség történelmének első tizenhét 
évszázadában nem létezett hús- és alkoholfogyasz-
tás. A fokozódó emberi kívánságra Isten az özönvíz 
után megengedte a tiszta állatok húsának fogyasztá-
sát, megkülönböztetve azonban ezeket az egészség-
re káros állathúsoktól. Ezt az elvet az Újszövetség is 
maradéktalanul megerősíti (1Tim 4,1–4; valamint 
Jézus példája, aki a démonokat a disznónyájba űzte 
Lk 8,33 szerint).

Az Ige mellett

Aki Dániel könyvét nem ismeri, a kereszténység és a világ tör-
ténelmét nem ismeri – hangoztatta Isaac Newton a 18. század-
ban, aki Dániel és Jelenések könyvéről könyvnyi magyarázatot 
hagyott maga után. Már Josephus Flavius megjegyezte, hogy 
az ószövetségi próféták közül a zsidók különös becsben tartják 
Dánielt, mert nemcsak jövőbeli eseményeket jövendölt meg, ha-
nem azok bekövetkezésének pontos idejét is. Valóban, Dániel 
könyvében idői próféciák találhatók 2300, 1335, 1290, 1260 és 
490 évről, ezek közül az 1260 évről szólót Jelenések könyve öt-
ször is visszaidézi.

ÜZENETEK
DÁNIEL KÖNYVÉBŐL
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Ez volt Dániel és társai első hitpróbája, melyben 
Isten segítségével győztek. Az egyes ember mindig 
legyőzheti környezetét, sőt az egész világot is, ha Is-
tenhez folyamodik segítségért. 

! "

2. FEJEZET ■ Nabukodonozor uralkodásának má-
sodik esztendejében azonban gyorsan elkövetkezett 
Dániel társainak második hitpróbája.

A király álmot látott, de elfelejtette, ennek ellené-
re azt kérte bölcseitől és írástudóitól, hogy mondják 
meg neki magát az álmot, de jelentsék meg annak 
értelmét is. A babiloni papok méltatlankodva hivat-
koztak arra, hogy csak akkor tudják megjelenteni 
az uralkodó álmának értelmét, ha magát az álmot is 
elmondja nékik. Nabukodonozor azonban arra hi-
vatkozott, hogy ha valóban vannak istenek az égben, 
akkor azok könnyűszerrel tudomásukra hozhatják 
bölcseinek mind a kettőt. Ha ezt nem teszik meg, ki-
végezteti őket, és házukat is szemétdombokká téteti. 
Mivel Dániel és társai is már e csoporthoz tartoztak, 
őket is sújtotta e kegyetlen királyi rendelet.

Dániel társaival együtt Istenhez fordult, mert 
érezték, hogy ez az álom nem közönséges, hétköz-
napi álom volt a király életében, hanem Isten adha-
tott neki nagy jelentőségű kijelentést. Isten meg is 
jelentette a prófétának magát az álmot, és annak ér-
telmét is.

Mikor Dániel a király elé léphetett, magáról Is-
tenre terelte az uralkodó fi gyelmét. Neki adott hálát 
azért, hogy válaszolt a király kérdésére, mert Nabu-
kodonozort jó ideje és mélyen foglalkoztatták e kér-
dések: mit hoz a jövő? Mi lesz a birodalmával? Ho-
gyan élnek majd utódai?

Mivel a babilóniaiak szerettek szobrokat állíta-
ni, e profetikus álom középpontjában egy hatalmas 

szobor jelképezte az emberi történelmet. Mivel a tör-
ténelem nem merev és egysíkú, a szobor különböző 
színesfémekből állt. A feje arany, a két válla és karja 
már csak ezüst, az oldala és hasa réz, a két lábszára 
csupán vas, a két lábfeje pedig vas és cserép elegyé-
ből volt. A szoborkolosszus tehát agyaglábakon állt. 
Semmi erőt nem tudott kifejteni azzal a kővel szem-
ben, amely kéz érintése nélkül egy hegyről legördült, 
és a tíz lábujjra esett. A szobor meglódult, s a föld-
re esve ízzé-porrá zúzódott. Felkerekedett a szél, és 
mint nyári szérűn a polyvát, elfújt mindent, csupán 
a kő maradt a színen, nagy heggyé lett, és betöltötte 
az egész földet.

A bibliai hosszabb távlatokat átívelő ún. vázlat-
próféciák közül ez a legelső. Isten egy pogány király-
nak kinyilatkoztatta a jövőt, méghozzá nem egy-két 
nemzedékhez szólóan, hanem egészen a történelem 
végéig, sőt az örök élet megvalósulásáig. Megmutat-
ta a babiloni királynak, hogy világbirodalmak egy-
másutánjában a történelem egyre inkább gyengül, 
erkölcsi szempontból az élet egyre inkább kiszolgál-
tatottá válik a gonoszságoknak, és az aranytól elin-
dulva végül is a sárig jutunk. 

Dániel néven nevezte az első jelképet, amikor 
az arany fejet a nabukodonozori Babilóniával azono-
sította (2,38). Ezt az ókori világbirodalmat, mely az i. 
e. 7–6. században vezette a földet, egy államszövet-
ség dönti majd meg, ezek lesznek a médek és a per-
zsák (őket szó szerint Dániel könyve harmadik, ezzel 
párhuzamos látomása azonosítja majd a 8,20 versé-
ben). Perzsiának majd a Nagy Sándor-i Görögország 
vág vissza, és veszi át tőle a föld irányítását (8,21). 
A hellenizmus után Róma lép fel a világ színpadá-
ra, és e prófécia szerint mind a mai napig a föld irá-
nyítója. 

A Nyugatrómai Birodalom 476-os bukása után 
azonban az európai nemzetállamok folytatják to-
vább Róma örökségét, ázsiai eredetüket az agyag 
jelképezi, amely a vas által jelképezett rómaisággal 
soha nem tud tartósan vegyülni. Mást is jelképez 
ez a törékenység: az állam és az egyház, a politika 
és a vallás folyamatos küzdelmét és egybekapcsoló-
dási szándékát az európai nemzetek életében. Hogy 
 Európa mindig egyesülni akar, de ez az egység élet-
veszélyesen törékeny lesz, az mindenekfelett való 
mondanivalója e próféciának.

Mivel a kőszikla messiási jelkép (1Kor 10,4), 
az első bibliai vázlatprófécia már Jézus Krisztus 
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második  eljövetelére helyezi a hangsúlyt, amely ese-
ményről a Bibliában közel négyszáz jövendölés szól. 
Az egységesülő világ katasztrófába sodródásának 
ellenében Jézus Krisztusnak kell megjelennie, Neki 
kell elhoznia az első eljövetelekor meghirdetett Isten 
országát, mely sohasem fog leépülni, megromolni és 
tönkremenni, mint a földi világbirodalmak és orszá-
gok. Erre hangsúlyosan utal a 2,44 versben a próféta 
magyarázata. Az újjáteremtett földön azok lesznek 
ott, akik a kősziklára estek, és rá építették életüket 
(Mt 21,42–44). 

A király elfogadta Dániel magyarázatát, ajándé-
kokat és hatalmat adott neki, a babiloni összes böl-
csek elöljárójává tette, s mintegy kormányzónak ne-
vezte ki az ország felett.

A második hitpróba után azonban hamarosan 
elkövetkezik majd a harmadik, amely jól mutatja, 
hogy ez a király mennyit küszködött a maga termé-
szetével, ahogy a mi legnagyobb harcunk is az élet-
ben saját önző természetünk legyőzéséért folyik…

Reisinger János
(Folytatjuk…)

Az idők jelei

A Kürtszó előző számában ír-
tunk arról, hogy mely próféciák 
teljesedtek, illetve jutottak a telje-
sedés küszöbéhez a britek Európai 
Unióból való kilépése (a Brexit) 
folytán. Sir Craig Oliver, az előző 
miniszterelnök, David Cameron 
sajtótanácsadója most könyvet je-
lentetett meg a Brexit „belső törté-
netéről”, az alábbi jellegzetes cí-
men: „Kiszabaduló démonok.”
A vele készült interjúból idézem 
az alábbi mondatot, miszerint a 
kilépést ellenző miniszterelnök és 
hívei, köztük a könyv írója, vere-
séget szenvedtek „abban a küzde-
lemben, hogy a komplikált igaz-
ságot leplezetlen hazugságokkal 
szemben próbálták közvetíteni”. 

Ezt írja továbbá ezzel kapcso-
latban: „Nem volt megfelelő fegy-

verünk annak a négy alapvető ha -
zugságnak a megcáfolására, mely-
lyel a kilépők kampánya fűtötte 
a népet. Hiába ismételgettük, hogy 
mindez nem igaz…” (A vesztes 
kampány mágusa című cikkből, 
168 óra, 2016. október 20.) 

Arról is szól az interjú során a 
könyv szerzője, hogy hányan pár-
toltak el a heves küzdelem során 
David Cameron miniszterelnök-
től, olyanok is, akiktől ez abszolút 
nem volt várható, és akik röviddel 
köpönyegfordításuk előtt is támo-
gatásukról biztosították, továbbá 
arról, hogyan hallgattak a kritikus 
időben mások, akiknek meg kellett 
volna szólalniuk. A bibliai prófé-
ciák rámutatnak arra, hogy való-
ban nagy küzdelem zajlik a törté-
nelem kulisszái mögött, amelyben 

élénken tevékenykednek Sátán 
eszközei, a démonok. Azért is ta-
nulságos az idézett részlet az in-
terjúból, mert rámutat arra, hogy 
mennyire hitethetőek az emberek 
korunkban. A „hazugság hatalma” 
(2Th ess 2,11) nem lebecsülendő. 
Csakis teljesen Isten oldalára áll-
va, az ő erejével felvértezve tartha-
tunk ki az igazság oldalán ebben 
a drámai küzdelemben. 

! "

Senkinek sem lehet kétsége afe-
lől, hogy benne vagyunk abban 
az időszakban, amelyet Jézus úgy 
határozott meg, hogy „a sok nyo-
morúság” (avagy „a vajúdási fáj-
dalmak”) kezdete (Mt 24,8). Jézus 
négy jelenséget említett, amelyek 
ezt az időszakot jellemzik: hábo-
rúk, éhségek, járványok, földindu-
lások. Ebből kettő már ma egé-
szen feltűnő: a súlyos háborúk és 
a földindulások. 

Borzalmas háború dúl Szíriá-
ban, Aleppó városánál, és Irak-
ban, Moszul városánál. Az Iszlám 

AZ IDŐK JELEI A VILÁGBAN
ÉS EGYHÁZUNKBAN

(2016 szeptemberétől november elejéig)
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Állam és a különböző irányza tú 
muszlim harci egységek közöt ti 
borzalmas konfl iktusba bele folyt 
most már Oroszország, az USA és 
Törökország is. Közöttük is óriási 
a feszültség. 

Az aleppói egyetem egyik pro-
fesszora a katari al-Dzsazíra tele-
víziónak adott interjújában a kö-
vetkező segélykiáltást hallatta: 
„Kér jük a világ tisztességes em-
bereit, könyörgünk, mentsenek 
meg bennünket…! A szenvedést 
már szavakkal sem lehet kifejez-
ni!” Vitalij Csurkin orosz nagy-
követ a következő kijelentést tette 
az ENSZ Biztonsági Tanácsának 
az ülésén: „Szíriában több száz 
fegyveres csoport harcol, az or-
szág területét válogatás nélkül 
bombázzák, szinte lehetetlen fel-
adat békét teremteni.” 

Az iraki Moszul ostroma kap-
csán körülbelül egymillió mene-
külővel számolnak. Az Iszlám Ál-
lam mind jobban visszaszorított  
fegyveresei mintegy 25 ezer mo-
szuli lakost kényszerítettek teher-
autókra, és magukkal hurcolták, 

hogy élő pajzsként használják fel 
majd őket. 

A sorozatos közép-itáliai föld-
rengések óriási károkat és nagy 
pánikot okoztak. Az életben ma-
radottak helyzete sem irigylése 
méltó. „Húsz évig tartott, míg a 
házamat megszereztem, de mint 
sokan mások, tíz másodperc alatt 
el is veszítettem” – nyilatkozta 
a legutóbbi földrengés egyik káro-
sultja. 

„Amatricét és környékét is az 
a veszély fenyegeti, hogy főként a 
nyugdíjas lakosság nem fog tudni 
visszaköltözni a saját lakásába, a 
fi atalok elvándorolnak, és szellem-
falvak jönnek létre.” A legutób bi 
földrengéssorozat folytán hajlék-
talanná vált lakosoknak csak ka-
rácsonyra ígérnek átmeneti kon-
té nerlakásokat, addig korábbi la -
kó helyüktől sokkal távolabbi vá-
rosok hoteleiben szállásolnák el 
őket, mivel sátrakban nem vészel-
hetik át a téli időszakot. 

! "

Ellen G. White Tapasztalatok 
és látomások című könyvében ír 
a rabszolgákról, arról hogy mi lesz 
Isten méltányos ítélete rájuk vo-
natkozóan a végítéletben. 

A rabszolga szó hallatán álta-
lában csak az ókori rabszolgaság-
ra gondolunk. Megdöbbentő hí-
reket lehet olvasni azonban arról, 
hogy Észak-Korea rabszolgaként 
dolgoztat nem kevés észak-koreait 
külföldön – Oroszországban, Kí-
nában, Afrikában, a közel-keleti 
olajmonarchiákban, sőt az utóbbi 
időben Lengyelországban is. Ezek-
nek a munkásoknak a csoportjaira 
állambiztonsági emberek felügyel-
nek, kora reggeltől késő estig, akár 
éjfélig is eltart a munkaidejük, ha-
vonta csak egy-két pihenőnapot 
engedélyeznek nekik. Havi fi zeté-
sük 70–90%-át az államnak kell 
„felajánlaniuk”. A közelmúltban 
néhány külföldön dolgozó munkás 
megszökött, ennek nyomán „hat 
felelősnek tartott kormánytiszt-
viselőt nyilvánosan kivégeztek, 
amit nemcsak családtagjaiknak 
kellett végignézniük, hanem oku-
lásul több mint száz olyan észak-
koreainak is, akinek a hozzátar-
tozója külföldön dolgozik, hogy 
tudják mi vár rájuk, ha rokonuk 
megszökik a neki rendelt munka-
helyről”. (A rendszer napszámosai 
című cikkből, HVG, 2016. szep-
tember 22.)

! "

Az amerikai elnökválasztási 
versenyben „egy héttel az ameri-
kai elnökválasztás előtt elolvadt 
Hillary Clinton nem is olyan régen 
még szuperbiztos előnye… Do-
nald Trump egy százalékkal vezet 
a versenyben.” A november 8-ai 
választás eredménye meg fogja

Aleppó városa romokban
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mutatni, hogy visszatartatnak 
még, vagy szabadabban enged-
tetnek a szelek. A démonok bi-
zonyára itt is igen tevékenyen 
dolgoznak. Sokszor felmerül a 
gyülekezetben folytatott  beszél-
getések során, hogy helyes-e, 
szükséges-e a szelek visszatar-
tásáért imádkozni. Íme egy egy-
értelmű bizonyságtétel: „Száll-
janak buzgó imák az ég felé, 
hogy késlekedjék a veszedelem, 
míg befejezzük a munkát, amit 
sokáig elhanyagoltunk. Imád-
kozzunk a lehető legbuzgóbban, 
majd pedig dolgozzunk imánk-
nak megfelelően.” (Bizonyságté-
telek, V., A rövidesen bekövet-
kező válság című fejezetből.) 

– Lapzárta után érkezett – 
DONALD TRUMP LETT AZ USA ELNÖKE

A választási eredmény éppúgy meglepte a vilá-
got, mint előzőleg a Brexitről való szavazás ered-
ménye. Ilyen szalagcímekkel és kezdősorokkal 
jelentek meg értékelések: „Senki nem hitte, még-
is győzött Donald Trump”; „Valószínűleg sokan 
fognak tíz-húsz év múlva is emlékezni, hogy hol 
voltak, amikor megtudták, hogy az amerikaiak 
elnökké választották Donald Trumpot, mert ez 
olyan korszakos hír, aminek nehéz túlbecsülni 
a jelentőségét.” A fordulat jelentőségét így jelle-
mezte az egyik elemző: „Trump győzelme a leg-
fontosabb eredménye annak a kulturális ellen-
forradalomnak, ami az utóbbi pár évben söpört 
végig a nyugati világon, és aminek eddigi leg-
erősebb megnyilvánulása a Brexitet eldöntő brit 
népszavazás volt… A gátlástalanság kifi zetődik, 
szól ennek a keddnek [a választás napjának] 
a világraszóló üzenete… Nagy kérdés, hogy ez 
az illiberális fordulat érdemi, évtizedekre meg-
határozó irányváltás lesz-e.” (Magyari Péter)

A legtöbb elemző korszakváltásról beszél 
Trump megválasztása kapcsán. Azok értik ezt 

a legjobban, akik a bibliai próféciákat tanulmá-
nyozzák és értik. Rendkívül tanulságos, hogy 
Trumpot az amerikai protestánsok 58%-a és 
a katolikusok 52%-a támogatta. Sajnos vallásos 
emberek tömegei gondolják úgy, hogy magától 
értetődően az a jobbik jelölt, aki vallásos érté-
kekre, Isten nevére hivatkozik, aki pedig úgy-
mond a liberális irányvonalhoz húz inkább, 
az a rosszabbik. Nem látják, nem értik azt, amit 
a bibliai próféciák pedig világosan elénk tárnak: 
a liberális vallástalanság nem jó ugyan, de az 
álkereszténységhez képest még mindig kevésbé 
káros a kereszténység és az emberiség számára.

A demokrácia győzelméről beszélnek Trump 
megválasztása kapcsán sokan, pedig inkább an-
nak végéhez sodródik mind közelebb a világ. 
Az emberek nem értik a különbséget a közvetlen 
demokrácia és a képviseleti demokrácia között. 
A közvetlen demokrácia súlyos veszélyeket hord 
magában, mert a tömegeket könnyen meghódít-
ják a leegyszerűsítő, hazug, populista jelszavak 
és érvelések. 
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A katolikusok és anglikánok 
közötti párbeszéd jegyében tar-
tott közös imavirrasztást Ferenc 
pápa és az anglikán egyházat ve-
zető Justin Welby, Canterbury ér-
seke Rómában október 5-én. Kö-
zös nyilatkozatot írtak alá, amely 
hangsúlyozza, hogy 50 évvel ez-
előtt „komoly akadályok nehezí-
tették a két egyház közötti pár-
beszédet, azóta viszont jelentős 
elő relépés történt a kölcsönös tá-
volság csökkentésére.” (MTI hír)

! "

Az ökumenikus egységet, az 
„egy, látható keresztény egyház” 
létrejöttét illetően egy másik nagy 
jelentőségű, mérföldkőnek is te-
kinthető esemény történt október 
31-én. Ferenc pápa a svédországi 
Lundba utazott, a Lutheránus Vi-
lágszövetség székhelyére, hogy a 
világszövetség elnökével, Munib 
Younan püspökkel együtt meg-
nyissák a megemlékező évet a 
16. századi reformáció 500. évfor-
dulója kapcsán. Közös nyilatko-
zatot tettek közzé, és írtak alá Fe- 
renc pápa és a lutheránus püspök. 

A nyilatkozat többek között a 
következőket tartalmazza: „Bár 
mélységesen hálásak vagyunk a 
reformáción keresztül kapott lel-
ki és teológiai ajándékokért, meg-
valljuk és fájlaljuk Krisztus előtt 
azt a tényt, hogy evangélikusok és 
katolikusok megsértették az egy-
ház látható egységét… Bár nem 
változtathatjuk meg a múltat, de 
az emlékezetünket és az emlé-
kezés módját átalakíthatjuk  Ma 
meghallgatjuk Isten parancsát, 
hogy tegyünk félre minden konf-
liktust. Próbáljuk a még fennma-
radó akadályokat is elmozdítani 
a teljes egység elérésének útjából  

Közösségeink sok tagja vágyik 
arra, hogy az eucharisztiából ré-
szesüljön a teljes egység konkrét 
kifejeződéseként… Nagyon vá-
gyunk arra, hogy begyógyuljon ez 
a seb Krisztus testén… Felhívást 
intézünk az összes evangélikus és 
katolikus plébániához és közös-
séghez…, hogy a múlt szemben-
állásai helyett inkább a köztünk 
levő egység isteni ajándéka vezesse 
együttműködésünket…” (Magyar 
Kurír, 2016. október 31.) 

! "

„Munkaszüneti nappá nyilvá-
nítják a nagypénteket – jelentette 
be Orbán Viktor miniszterelnök a 
Magyarországi Református Egy-
házak Zsinatának emlékülésén. 
Így ezentúl négynaposak lesznek 
a húsvéti hétvégék. A keresztény-
demokrata Néppárt már 2011-ben 
felvetette az ötletet. A párt honlap-
ja szerint akkor Varga László kez-
deményezte a nagypéntek mun-
kaszüneti nappá nyilvánítását. 
Akkor az Országgyűlés honlapján 
közzétett egyéni képviselői indít-
ványát azzal indokolta, hogy az 
ünnep az Európa önazonosságát 
jelentő keresztény kultúra egyik 
kiemelkedő napja, amit minden 
magát keresztény, illetve keresz-
tyén egyháznak valló közösség a 
legnagyobb ünnepei között tart 
számon.” (MTI-hír)

! " 

Korábbi a hír, de mi csak az 
Adventist Review 2016. szeptem-
beri, nemzetközi számában közölt 
cikk nyomán értesültünk arról, 
hogy Oroszországban életbe lépett 
egy törvény július 20-án. A terror-
ellenes csomag részeként hoztak 

egy olyan törvényt, amely a val-
lásos tevékenységet a regisztrált 
egyházak hivatalos istentiszteleti 
helyeire korlátozza, és megtiltja 
a rendezvényeket és a vallásos iro-
dalom terjesztését ezeken a he-
lyeken kívül. Ha egyének szegik 
meg a törvényt, akkor 50 ezer 
rubel (219 000 Ft) a büntetés, ha 
szervezet, akkor 1 millió rubel 
(4 800 000 Ft). Az Euro-ázsiai Di-
vízió külön beadvánnyal fordult 
Putyin elnökhöz, hivatkozva a 
törvény alkotmányos jogokkal üt-
köző voltára, azt kérve tőle, hogy 
ne írja alá a törvényt. Választ nem 
kaptak, az államelnök viszont alá-
írta a törvényt, amely életbe lépett. 
Gondoljunk csak arra, hogy ez 
a precedens milyen könnyen ta-
lálhat követőkre a terrorveszélyre 
való hivatkozással! 

Ellen G. White bizonyságtéte-
le juthat eszünkbe: „Eljön az idő, 
amikor törvényeket hoznak, ame-
lyek üzenetünk előtt a most még 
nyitott ajtókat bezárják. Fel kell 
ébrednünk komoly munkára, ad-
dig, míg Isten angyalai várakoz-
nak… Azt a munkát, melyet az 
egyháza a béke és a jólét idején 
nem végzett el, rettenetes válság 
idején kell megtennie, a legcsüg-
gesztőbb és legfélelmetesebb kö-
rülmények között.” (Evangelizá-
lás, a Növekvő nehézségek c. feje-
zetből.)

! "

Súlyos feszültség alakult ki az 
egyházon belüli szervezeti fegyel-
met illetően a hetednapi adventista 
világegyházban. A legutóbbi, 2015-
ben San Antonióban (USA) meg-
tartott generálkonferenciai ülés-
 szakon a küldöttek többsége le-
szavazta azt az indítványt, amely 
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engedélyt adott volna a divíziók-
nak arra, hogy saját területükön 
belül nőket szentelhessenek fel lel-
készekké. Egyes uniók azonban 
nem vették fi gyelembe ezt a dön-
tést, folytatták eddigi gyakorlatu-
kat újabb felszentelésekkel, illetve 
többféle, a határozatot megkerülő,  
de a lelkészi státuszt női munka-
társaknak ugyanúgy biztosító 
formákat léptettek életbe. Erre 
reagálva a Generálkonferencia 
2016-os évi ülése előtt – amelyet 
október 5–12-ig tartottak Silver 
Springben (USA, Maryland) – a 
GK titkársága kiadott egy 50 ol-
dalas dokumentumot „Tanulmány 
az egyház vezetéséről és egységéről” 
címmel. Ezt e-mailen megküldték 
valamennyi divízió-tisztviselőnek  
és unióelnöknek az őszi ülés előtt. 
Az évi ülés során, október 6-án 
a Generálkonferencia és a diví-
ziók tisztviselőinek 78 főből álló 
testülete kibocsátott egy másik 
dokumentumot, „Egység a misz-
szióban – Eljárások az egyházon 
belüli megbékélés érdekében”, mely 
szerint a 2017-es év kegyelmi év 
lesz, amelynek folyamán az ön álló 
utat járó, lázadó uniók beláthat-
ják hibájukat. Tanácskozásokat, 
közös imádkozásokat javasolnak 
ennek érdekében. Amennyiben a 
belátásra jutás nem történik meg, 
misszióterületté fokozzák vissza 
őket, ami azzal jár, hogy az eddigi 
vezető tisztviselők automatikusan 
elveszítik státuszukat, a misszió-
területek élére pedig a GK nevez-
het ki új tisztségviselőket. 

A norvég unió vezetői nyilat-
kozatot tettek közzé uniójuk hon-
lapján mindezzel kapcsolatban. 
Ebből idézünk néhány részletet: 
„A GK titkársága által kiadott 
»Tanulmány az egyház vezetéséről 
és egységéről« című dokumentum 

állítólagos célja, hogy elősegítse 
az egységet a Hetednapi Adven-
tista Egyházban. Az írásnak több 
gyenge pontja is van, és valószí-
nűsíthető, hogy hozzájárul az egy-
ház megosztásához… Az arra irá-
nyuló kísérlet, hogy uniókat arra 
kényszerítsenek, hogy eleget te-
gyenek a GK Szervezeti Szabály-
zatának (Working Policy), valószí-
nűleg kontrollálhatatlan és meg-
jósolhatatlan események sorozatát 
fogja elindítani.” 

A lehetséges következményeket 
taglalva többek között a követke-
zőket írja ugyanez a nyilatkozat: 
„A GK hitelét veszti a tagság kö-
rében amiatt, ahogyan a helyze-
tet kezelte. Az egyház megoszlik. 
Az érintett uniók megszakítják a 
kapcsolatot a Hetednapi Adventis-
ta Egyházzal. Beindul egy domi-
nóeff ektus, melynek során számos 
unió elhagyja a Hetednapi Adven-
tista Egyházat.” A dokumentumot 
elemzők a 13. pontot nevezték a 
legsúlyosabb kitételnek (a doku-
mentum húsz pontban összegzett 
fő tételeire reagálva): „Bármely 
fontos ügyben az önhatalmú, egy-
oldalú eljárás ellenkezik a bibliai 
mintával, valamint a hosszú ideje 
fennálló adventista gyakorlattal. 
Sőt mi több, sátáni háborúságkel-
tés.” Az elemzők olyan statisztiká-
kat készítettek, amelyekben meg-
számolták, hogy a tekintély szó 
százkilencszer szerepel a doku-
mentumban, a szabályzat százhu-
szonhétszer, a Generálkonferencia 
százhuszonkétszer, a Sátán szó ti-
zenkétszer, az alávetés és feladás 
szó tizennégyszer. A dokumen-
tum egyik kritikusa olyan erős 
szavakat használt, hogy a doku-
mentumot „mérgezőnek, manipu-
latívnak, erőszakosnak, taszítónak 
nevezte”. 

Egy elemző szerint „a Heted-
napi Adventista Egyház történel-
me folyamán soha nem állt köze-
lebb egy esetlegesen bekövetkező 
hatalmas szakadáshoz.” Az a leg-
elszomorítóbb, hogy bár a lázadó 
uniók eljárását semmiképpen nem 
lehet helyeselni, a GK titkársága 
által kiadott dokumentum sem ér-
tékelhető biblikusnak. Tipikusan 
a szervezeti eszközökkel megte-
remtett egység eszméjét képviseli. 
Fájdalommal kell megállapítani, 
hogy a laodiceai betegség súlyos-
ságáról és valóságáról tanúskodik 
ez a dokumentum. Védendő ér-
tékként fogalmaz meg olyan szer-
vezeti elgondolásokat, amelyek 
ellentétesek a Szentírásban talál-
ható újszövetségi egyházeszmény-
nyel, il letve az ősegyház gyakor-
latával, és úgyszintén fi gyelmen 
kívül hagyják a Bizonyságtételek 
erőteljes óvásait, miszerint az ad-
ventista egyház ne járjon „Róma 
nyomdokain” a hierarchikus, szer -
vezeti felépítettséget illetően. 

Néhány pont példaképpen a 
húsztételes összefoglalásból: „Az 
egység a Hetednapi Adventista 
Egyház egyik legfontosabb taní-
tása, mely alapvetően a »testhez« 
való tiszteletteljes alkalmazko-
dás és engedelmesség által érhető 
el, a legmagasabb rendű szerve-
zeti tekintély segítségével, mely 
a Generálkonferencia.” (3. pont) 
(Hiány zik: Engedelmesség ad-
dig és amennyiben a Szentírással 
megegyező döntést hoz a GK vagy 
egyéb szervezeti fórumok.)

„A Generálkonferencia Végre-
hajtó Bizottsága felhatalmazta az 
egyes uniókat, hogy jelölteket vá-
lasszanak felszentelésre, a világ-
egyház által meghatározott kri-
té riumok alapján.” (7. pont) (A 
Szentírás szerint a gyülekezetek-
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ből indul ki a szolgálatokra való 
jelölés, nem pedig a vezető testü-
lettől származik az erre való felha-
talmazás. Krisztus egyházában a 
legnagyobb tekintély a gyülekezet 
– ez olvasható a Bizonyságtételek-
ben is. Vö. Ap Csel 6,3; 13,1–3.)

„Megengedhető a változatosság  
a gyakorlatok terén, de csak az 
esetben, ha egy képviselőtestület 
megegyezett bizonyos változtatá-
sok engedélyezését illetően.” (9. 
pont) (Ellen G. White sokat ír az 
engedélyeztetések rendszere ellen, 
mivel az egységet az Igéhez való 
hűségnek és a Krisztus iránti en-
gedelmességnek kell biztosítani. 
Lásd a Bizonyságtételek a prédiká-
toroknak c. kötetben.) 

„A különböző szervezeti egy-
ségek és a különböző gyülekezetek 
képviselői véleményeikkel és taná-
csaikkal hozzájárulhattak a ma-
gasabb szervezeti szinteken lévő 
szervezetek döntéshozatalához. 
Ám azt követően, hogy ezt meg-
tehették, a kölcsönösség jegyében 
el kell fogadniuk a közösségi dön-
tést.” (10. pont) (Itt is hiányzik az 
Igéhez viszonyítás szükségességé-
nek az említése, illetve az Igéhez 
igazodó lelkiismeret szabadságá-
nak a tiszteletben tartása.) 

„A szabályzat szigorú betartása 
[„strict adherence to Policy”] elvá-
rás minden szervezettel szemben, 
a világ minden pontján.” (11. pont) 
(Az a vezetői gyakorlat, amely az 
Ige tekintélyét mellőzve, feltétlen 
engedelmességet követel szabá-
lyai és rendelkezései iránt – Róma 
útja. Sátán akar ilyen módon hívő 
embereket a bűn rabszolgasága 
után egy másfajta rabszolgaságba 
vetni, mint Ellen G. White írja.) 

„A világszervezet egyetlen te-
rületén sem engedhető meg, hogy 
szembemenjenek egy döntéssel, 

melyet az adott szervezeti egység-
nél magasabb szinten levő és szé-
lesebb hatáskörrel rendelkező egy-
ség hozott meg. Egy területi  egy-
ség/választókerület státusza nem
automatikusan jön létre, nem ő 
alkotja meg azt, s az nem állan-
dó, hanem bizalmi alapon ado-
mányozzák neki.” (12. pont) (A 
hierarchikus szervezeti gondolko-
dás nyílt bevallása ez a pont.)

A GK titkára, Ng, az alábbi 
megjegyzést fűzte az általa szét-
küldött ötvenoldalas dokumen-
tumhoz: „Kritikus időkben élünk, 
számos profetikus esemény telje-
sedik a szemünk láttára. Krisztus 
visszajövetele a küszöbön áll. Az 
egyháznak teljesítenie kell külde-
tését, amiért megalakult. Bátran 
előre kell törnünk. Semmi sem 
vonhat el minket attól, hogy elvi-
gyük az evangéliumot a világnak, 
mely félelemmel és zűrzavarral 
teljes. Kérjük, hogy a Szentlélek 
mihamarabb árassza ki a késői 
esőt egy egységes egyházra!”

Az utolsó mondat kivételével 
teljes mértékben egyet lehet ér-
teni soraival. Az utolsó mondat 
azonban az „egységes egyházról”, 
és arról a reménységről, hogy erre 
fog kiáradni a Szentlélek, sajnos 

téves reménység. A kétféle szolga 
és a tíz szűz példázata, valamint 
a laodiceai üzenethez való viszo-
nyulásról szóló nevezetes bizony-
ságtétel (Ellen G. White: Tapasz-
talatok és látomások c. könyvében 
a Rostálás c. fejezet) ellene mond a 
szervezeti egységében mindvégig 
megmaradó, küldetését teljesítő és 
mindenestől célba érkező egyház 
elképzelésének. Mennyire az idők 
jele ez az állapot az adventmozga-
lomban! 

Ide kívánkozik egy reménysé-
get adó bizonyságtétel: „Isten meg- 
ígérte, hogy ha a pásztorok nem 
állják meg a helyüket, Ő veszi át a 
nyáj vezetését. Isten sohasem tette 
a nyáját teljesen függővé az embe-
ri eszközöktől. De sebesen közele-
dik a gyülekezet megtisztulásának 
a napja, és Istennek mégis lesz 
tiszta és igaz népe. A rövidesen 
bekövetkező alapos rostálásban 
majd jobban lemérhetjük Isten 
erejét. A jelek arra mutatnak, hogy 
közel az idő, amikor az Úr nyil-
vánvalóvá teszi, hogy kezében a 
szórólapát, és alaposan kitakarítja 
majd szérűjét.” (Bizonyságtételek, 
V., A bizonyságtételek megvetése 
c. fejezetből.)

Összeállította: Vankó Zsuzsa

Pillanatkép San Antonióból, a legutóbbi Generálkonferencia helyszínéről
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DÁTUM TURNUS

Január 22. – február 1. (10) Betegturnus

Február 5–10 (5) Házi gyógymódok képzés

Február 19. – március 1. (10) Betegturnus

Március 12–22. (10) Betegturnus

Április 2–12. (10) Betegturnus

Április 23. – május 3. (10) Betegturnus

Május 14–24. (10) Betegturnus/dohányzásról 
leszoktató turnus

Június 4–14. (10) Betegturnus

Június 25–30. (5) Házi gyógymódok képzés

Július 16–26. (10) Betegturnus

Július 30. – augusztus 6. (7) Biblia-ismereti tábor

 Augusztus 13–23. (10) Betegturnus

Szeptember 3–13. (10) Betegturnus

Szeptember 24. – október 4. (10) Betegturnus

Október 15–25. (10) Betegturnus

November 5–15. (10) Betegturnus

November 26. – december 6. (10) Betegturnus

(10) = vasárnap–szerda         (7) = vasárnap–vasárnap      (5) = vasárnap–péntek

ELEKI ÉLETMÓDKÖZPONT
5742, Elek, Kossuth utca 54.

06-20/400-8646, 06-66/240-610 
 elekivendeghaz@gmail.com 

www.elekieletmodkozpont.hu

A 2017-es év turnusainak időpontjai

Megjegyzés: A betegturnusokon a résztvevő betegek száma max. 8–10 fő. 
A turnusok részvételi díja 2017. januártól: 10 000 Ft/fő/éjszaka

Jelentkezni a következő e-mail címen
vagy telefonszámon lehet: 
elekivendeghaz@gmail.com; 
vagy 06-20/400-8646; 06-66/240-610



A Bizonyságtételeket olvasva

William Miller álma

Álmomban Isten láthatatlan keze egy míves vasalatú 
dobozt adott nekem, amely téglalap alapú, s mintegy 
10 hüvelyk hosszú, 6 hüvelyk széles, ébenfából ké-
szült, és gyöngyökkel szépen díszített volt. A doboz-
hoz egy kulcs is tartozott. Azonnal megragadtam 
a kulcsot, és kinyitottam a dobozt, amely meglepe-
tésemre színig volt mindenféle-, -fajta és -forma ék-
kövekkel, gyémántokkal, drágakövekkel, valamint 
különböző méretű és értékű ezüst- és arany pénz-
érmékkel, amelyek csodálatos rendben sorakoztak, 
és e gyönyörű rendben olyan dicsőséges fényt tük-
röztek, amilyen dicsőséges fénnyel csak a nap képes 
ragyogni.

Azt gondoltam, e gyönyörű látványt nem csak 
nekem kell látnom, ugyanakkor szívem elragadta-
tással telt meg tartalmának ragyogásától, szépségé-
től és értékétől. Ezért a szobám közepén álló asztal-
ra helyeztem, és hívtam mindenkit, hogy aki csak 
akarja, jöjjön, és nézze meg azt a legdicsőségesebb 
és legragyogóbb látványt, amit ember valaha láthat.

Az emberek sorra érkeztek, először csak keve-
sen, de rövidesen tömeggé sokasodva. Mikor először 
a dobozba tekintettek, ámulattal és örömmel kiál-
tottak fel. De ahogyan a bámészkodók serege nőtt, 
mind elkezdték összekeverni a drágaköveket, a do-
bozból kivéve szétszórták azokat az asztalon.

Arra gondoltam, talán a tulajdonos azt szeretné, 
ha a doboz és az ékkövek újra az én kezemben len-
nének, és ha engedem, hogy szétszórják, soha töb-
bé nem tudom a dobozban a helyükre tenni őket, 
ahogyan előtte voltak; úgy éreztem, nem tudom a 
felelősséget elhordozni, mert az óriási. Kértem 
az embereket, hogy ne nyúljanak hozzájuk, 
ne vegyék ki azokat a dobozból; de 
minél jobban kértem őket, annál 
jobban szétszórták ‒ az aszta-
lon, sőt a szobában, a padlón és 
a szoba minden egyes bútorán.

Aztán láttam, hogy a valódi 
kövek és érmék közé megszám-

lálhatatlan mennyiségű hamis ékkövet és hamis 
érmét kevertek. Nagyon felháborodtam viselkedé-
sükön és hálátlanságukon, mindezt a szemükre ve-
tettem, és megdorgáltam őket. De minél inkább dor-
gáltam, ők annál inkább szórták a hamis érméket 
és a hamis köveket az igaziak közé.

Ekkor igazán felindult a lelkem, és elkezdtem őket 
kifelé tolni a szobából. De amíg egyet kituszkoltam, 
három másik jött a helyére, port, forgácsot, homokot 
és mindenféle szennyet hordva az igazi drágakövek, 
gyémántok és érmék minden egyes darabjára, míg 
végül már egy sem látszott közülük. Még a dobozt is 
darabokra törték, és a szemét közé keverték darab-
jait. Úgy tűnt, senkit nem érdekel sem a bánatom, 
sem a haragom. Teljesen kedvetlenné és csüggedtté 
váltam, leültem, és sírni kezdtem.

Miközben így sírtam és bánkódtam nagy veszte-
ségem és felelősségem miatt, Istenre gondoltam, és 
komolyan imádkoztam, hogy küldjön segítséget.

Azonnal kinyílt az ajtó, és egy férfi  lépett a szo-
bába, mire mindenki kiment onnan. Ekkor seprűt 
fogott a kezébe, az ablakokat kinyitotta, és elkezdte 
a szemetet kiseperni a szobából. Rákiáltottam, hogy 
óvatosan, mert drágakövek vannak a szemét közt. 

Azt mondta: „Ne félj, mert gondom lesz rájuk.”
Ekkor, miközben a szemetet és a port seperte a 

hamis ékkövekkel és érmékkel együtt, azok mind 
kirepültek az ablakon, mint egy felhő, és a szél mesz-
szire vitte azokat. A nagy forgatagban egy pillanat-
ra becsuktam a szemem. Mikor újra kinyitottam, 
az összes szenny eltűnt már. Az ékkövek, a gyémán-
tok, az arany- és ezüstérmék hihetetlen gazdagság-
ban hevertek szerte a szobában.

Ekkor egy másik dobozt helyezett az asztal-
ra, sokkal nagyobbat és szebbet mint a régi, 

és elkezdte az ékköveket, a 
gyémántokat és az érmé-
ket kézzel abba össze-
gyűjteni, míg végül egy 
sem maradt a földön, 
noha némelyik gyémánt 
nem volt nagyobb, mint 
egy gombostű hegye.
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Ekkor így szólt hozzám: „Jöjj, és lásd!”
Belenéztem a dobozba, de a szememet elkápráz-

tatta a látvány. Régi fényüknél tízszer jobban ragyog-
tak. Azt gondoltam, azoknak a gonosz embereknek 
a lábai teljesen beletiporták őket a szemétbe, ahová 
szétszórták, de csodálatos rendben sorakoztak a do-
bozban, mind a saját helyén, egyetlen nyomát sem 
viselve annak, aki odahelyezte azokat. Örömmel ki-
áltottam fel, és ez a kiáltás felébresztett.

(Korai írások, Miller Vilmos álma c. fejezet)

A magyarázat

 „Isten elküldte az angyalát, hogy megszólítsa egy 
farmer szívét, aki azelőtt nem hitt a Bibliában, hogy 
a próféciákat kezdje el kutatni. Isten angyalai rend-
szeresen meglátogatták a kiválasztottat, hogy értel-
mét vezetve megnyissák számára a próféciák magya-
rázatát, melyek mindig sötétségben voltak Isten népe 
számára. Az igazság láncolatának kezdetét felfedték 
előtte, és láncszemtől láncszemig vezették, mindad-
dig, míg csodálattal és hódolattal tekintett Isten Sza-
vára. Az igazság tökéletes láncát látta. Az Igét, me-
lyet azelőtt nem tekintett ihletettnek, és amely most 
teljes szépségében és dicsőségében ragyogott fel ér-
telme számára… Isten szent Igéjére a legnagyobb 
örömmel a legmélyebb tisztelettel és áhítattal tekin-
tett.” (Az eredeti szöveg: Early Writings, 229. 1.)

„A próféciákat követve látta, hogy a Föld lakossá-
ga e világ történelmének utolsó pillanataiban élnek, 
miközben tudomásuk sincs róla. Az egyházakra te-
kintve látta, hogy korruptak. Jézus helyett a világot 
szerették, világi tiszteletet kerestek a felülről jövő el-
ismerés helyett. Világi gazdagsághoz ragaszkodtak, 
ahelyett, hogy a mennyben gyűjtenének kincseket. 
Képmutatást, sötétséget és halált látott mindenfelé. 
Lelke nagyon felkavarodott benne. Isten hívta, hogy 
farmját hagyja el, ahogyan Elizeust hívta, hogy ök-
reit és mezőjét elhagyva kövesse Illést. Remegve bár, 
de William Miller elkezdte feltárni az emberek szá-
mára Isten Királyságának titkát, hallgatóit a prófé-
ciákon keresztül Krisztus második eljöveteléhez ve-
zetve.” (Az eredeti szöveg: Early Writings, 229. 2.) 

„Kedves Testvéreim! Az Úr 1856. január 26-án 
látomást adott nekem, amit elmondok nektek. Lát-
tam, hogy Isten népe közül többen balgák, szunnya-
dozók és csak félig vannak ébren. Nincsenek tuda-
tában az időknek, amelyben élünk, hogy a »seprűs 
ember« már eljött, s többen abban a veszélyben van-
nak, hogy elsöpri őket.” (Tapasztalatok és látomások, 
A kicsiny nyájhoz c. fejezet)

„A fenséges felrázás elkezdődött, és folyamatban 
van.” (Tapasztalatok és látomások, A kicsiny nyájhoz 
c. fej.)

„Ha elhívást kapunk, hogy vállaljuk a különbö-
zést másoktól, vagy mások kifejezik a miénktől el-
térő véleményüket, krisztusi lelkülettel kell meg-
állnunk ebben, és kiemelkedő fontosságú, hogy így 
állva csendesek és tisztességesek maradhassunk, 
mert az igazság kiállja a próbát. Minél többet ta-
nulmányozzuk ezt, annál világosabban ragyog fel a 
fénye. Az Úr rosszallóan tekint mindenre, amely a 
durvaság jegyeit hordozza, és megfeddi azokat, akik 
megvetéssel és gyalázattal illetik azokat, akiknek vé-
leménye eltér az övékétől, a lehető legrosszabb szín-
ben feltüntetve őket. Az egész menny fi gyeli azokat, 
akik így tesznek, amint az egész menny fi gyelte a 
farizeusokat, és azokat tudatlannak nevezte, mind 
az Írásokat, mind Isten hatalmát illetően. Az igaz-
ság ellen ségei nem tudják az igazságot elrontani. 
Elnyomhatják azt, és hihetik, hogy mivel földre ve-
tették és szennyel befedték, le is győzték; de az Úr 
elküld némelyeket a hűségesei közül, hogy cseleked-
jenek, amint Krisztus is cselekedett, amikor a Föl-
dön volt, hogy kiseperjék a szennyet, és visszaállít-
sák az igazságot az azt megillető helyre.” (Th e Home 
Missionary, 1894. szeptember 1.) 

1890. június 3: „Csak villanásait látjuk azoknak 
a fénysugaraknak, amelyek majd egykor ránk ra-
gyognak majd.” (Válogatott bizonyságtételek, 1. köt., 
A sötétség nem fogadta be c. fej.)

A megtisztítás folyamata hosszú ideig tart, de leg-
végül William Miller álma valóra válik. Az egyház 
megtisztul, a tévtanítások eltűnnek, és William Mil-
ler álma igazolást nyer.
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Mikor válik valóra 
William Miller álma? 

Az egyik tanítási óránkon elhangzottakhoz kapcso-
lódnak az itt következő gondolatok. William Miller 
személye és munkássága közismert, azonban Istentől 
kapott álmát talán nem mindenki ismeri. De azok-
nak is érdemes föl-fölidézni a tartalmát, akik olvas-
tak vagy hallottak róla. Ez az álom összegző képet ad 
az adventmozgalom egész történetéről, a kezdetektől 
az Úr eljöveteléig. Ezenfelül gyülekezeti és nem utol-
sósorban egyéni életünket is szemlélhetjük ebben 
a tükörben. 

Az álom leírása Ellen G. White Tapasztalatok 
és látomások című könyvében olvasható. A fejezet 
címe: „Miller testvér álma.” Minden részlete nagyon 
kifejező. William Miller álmában egy ékszeres do-
bozt kapott Istentől, és hívta az embereket az értékes 
ajándék megtekintésére. A kezdeti lelkesedés után 
azonban egyre hanyagabbul kezelték a drága kincse-
ket – összekeverték, széthajigálták őket –, ami nagy 

fájdalmat okozott neki. Mind többen érkeztek, be-
hordván a szennyet az utcáról, sőt hamisítványokat 
csempésztek a drágakövek közé. Mindezek láttán 
kétségbeesetten kért megoldást Istentől. Azonnal 
megjelent egy férfi , seprűvel a kezében, és alaposan 
kitakarította a helyiséget. Minden értéket megtisztí-
tott és visszahelyezett a ládába. És ami meglepő volt: 
a drágakövek sokkal fényesebbek lettek, mint ami-
lyenek kezdetben voltak. 

Mindannyian láthatjuk, milyen változás állt be 
az úttörő Biblia-kutatók előtt feltárult értékekhez 
való viszonyulásban a későbbi nemzedékek során. 
Az örömöt és hálát felváltotta a közömbösség, sőt 
akár az ellenszenv is. Ennek folytán háttérbe szo-
rultak a bibliai igazságok, sokszor már csak homá-
lyosan világítanak a rájuk rakódott rétegek alatt. 
A hívők buzgó könyörgésére ennek az állapotnak vet 
véget Jézus, aki elküldi a „söprűs embert”. Ezt kö-
vetően a Biblia tanításainak minden részlete ismét 
tökéletes fényben tündököl. 

Az álom egyik kulcsmozzanata – számomra a 
legsokatmondóbb része – Miller Vilmos felfohász-
kodása Istenhez, és az azonnali válasz, amely erre 
az imára érkezett. Ez az egyszerű kép fontos igazsá-
gokat szemléltet, kivált a hitbeli reformációért folyó 
küzdelmet illetően, globális téren is, és a helyi gyüle-
kezeteinkben is. 

A hit drágakövei időnként összekeverednek és el-
kallódnak az életünkben, és sokszor már nem em-
lékszünk, mi volt a sorrend, esetleg nem oda illő da-
rabokkal igyekszünk kipótolni a hiányokat. Minél 
előbb eszmélünk erre a helyzetre mint eredmény-
telenségünk okára, és minél odaadóbban fordulunk 
segítségért Istenhez, annál gyorsabban érkezik meg 
a „söprűs ember”, aki rendet rak lelkünk „szobájá-
ban” és az egyházban egyaránt. 

Mindannyian reményt és erőt meríthetünk e bá-
torító álomból, és bármilyen krízisben visszaidéz-
hetjük az ebből levonható tanulságot.

Cvetanović Miomir (2009)

#
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MÚLTUNK MEGRÁZÓ TANULSÁGAI

Tallózó

A Battle Creek-i tüzek 1902-
ben történtek, de adventista közös-
ségünk ballépéseinek tragikus ta-
nulságait Isten tanácsai követték, 
amelyeket a prófétaság Lelke által 
adott. A Review and Herald kiadó 
leégése, kórházunk elvesztése, az 
alfa hitehagyás és a panteizmus, 
mind a mi tanulságunkra jegyez-
tettek fel, mára, a nagy küzdelem 
végső óráira.

Isten újra foglalkozik a hite ha  -
gyással, a lázadással, úgy, mint a 
régi Izráel vagy Battle  Creek ide-
jében tette? Itt vannak a próféták 
üzenetei, amelyek azt bizonyítják, 
hogy igen!

„Elvész az én népem, mivelhogy 
tudomány nélkül való. Mivelhogy 
te megvetetted a tudományt, én is 
megvetlek téged, hogy papom ne 
légy. És mivelhogy elfeledkeztél Is-
tened törvényéről, elfeledkezem én 
is a te fi aidról.” (Hós 4,6)

„Ha tízezer törvényt írnék is 
elébe, idegennek tekintenék azo-
kat… Most Izráel elfeledkezett az 
ő alkotójáról, és palotákat épített; 
Júda megerősített városokat szapo-
rított. De én tüzet bocsátok váro-
saira, és az emészti meg az ő erős-
ségeit.” (Hós 8,12.14)

„Minden kor emberének meg-
adatik a világosság és a kiváltság 
napja, a kegyelmi idő, amely alatt 
megbékélhet Istennel. Ennek a ke-
gyelemnek azonban határa van. 
A kegyelem évekig kérlelhet, le-

becsülhetik és elutasíthatják, de 
eljön az idő, amikor utoljára kérlel. 
A szív annyira megkeményedik, 
hogy már nem válaszol Isten Lel-
kének. Ekkor az édes, megnyerő 
hang nem könyörög többé a bű-
nösnek, s megszűnnek a feddések 
és fi gyelmeztetések.

Ez a nap jött el Jeruzsálemre. 
Jézus kínok között sírt a halálra 
ítélt város felett, de már nem tud-
ta megszabadítani. Minden forrást 
kimerített. Azzal, hogy visszauta-
sította Isten Lelkének fi gyelmez-
tetéseit, Izráel a segítség egyetlen 
eszközét utasította vissza. Nem 
létezett más hatalom, amely által 
megszabadulhattak volna.

A zsidó nemzet jelképezi min-
den kor népét, amely megveti a 
Végtelen Szeretet könyörgését. 
Krisztus könnyei, amikor Jeru-
zsálem felett sírt, minden idők 
bűneiért hulltak. Az Izráel felett 
kimondott ítéletből mindazok ki-
olvashatják saját sorsukat, akik el -
utasítják Isten Szentlelkének dor-
gálásait és fi gyelmeztetéseit.”  (El-
len G. White: Jézus élete, A pusz-
tulásra ítélt nép c. fejezet.)

A régi Izraelről szóltam, Isten 
az ő törvényét adta nekik, de ők 
nem engedelmeskedtek annak.

„Ha a nép, amely most állít-
ja magáról, hogy Isten különleges 
kincse, engedelmeskedne az Igé-
ben leírt kívánalmaknak, Isten 
nem adott volna külön bizony-
ságtételeket, hogy ráébressze őket 
kötelességükre, bűnös voltukra és 
félelmes veszedelmükre, ha elha-

A Battle Creek-i kiadó megsemmisülése egy korabeli rajzon



| 21 | 21

nyagolják az Isten Igéjének járó 
engedelmességet. Azért tompult el 
lelkiismeretük, mert félreértették, 
elhanyagolták és lenézték a vilá-
gosságot. Ezért Isten eltávolítja e 
bizonyságtételeket népétől, meg-
fosztja őket az erőtől, és megalázza 
őket.” (Bizonyságtételek, II., 75. fe-
jezet, Komoly álom.)

„Ha valaki kevélyen magát di-
csőíti, az Úr nem támogatja, és 
nem akadályozza meg, hogy eles-
sék. Ha valamely egyház kevély és 
kérkedő lesz, ha nem támaszkodik 
Istenre, és nem Isten erejét ma-
gasztalja, bizonyosan elhagyja azt 
az Úr, hogy a porba bukjék. Ha va-
lamely nép gazdagsággal, értelem-
mel, tudással vagy bármi mással 
dicsekszik, az nem él Krisztusban, 
és hamarosan zűrzavarba merül.” 
(Bizonyságtételek, VIII., Az önelé-
gültség veszedelme c. fej.)

  „Oldalakat írhatnék ilyen dol-
gokról. Egész területeket áthat 
ezeknek a fonák elveknek a ková-
sza. »Mert a gazdagok megtöltőd-
tek köztük ragadománnyal, lako-

sai pedig hazugságot szólnak, és 
nyelvük csalárd az ő szájukban.« 
Az Úr rajta lesz, hogy megtisztítsa 
egyházát. Őszintén mondom nék-
tek, hogy az Úr megforgatja a ne-
véről nevezett intézményeket.

Azt, hogy ez a tisztítási folya-
mat milyen hamarosan megkez-
dődik, nem tudom, de Isten nem 
halasztja sokáig. Ő, akinek szóró-
lapátja kezében van, megtisztítja 
templomát az erkölcsi szennytől. 
Alaposan megtisztítja padlóját. 
Istennek pere van mindazokkal, 
akik a legcsekélyebb igazságtalan-
ságot elkövetik, mert így cseleked-
vén, Isten tekintélyét tagadják meg,
veszélyeztetik az érdekükben  folyó 
engesztelést, a megváltást, amelyre
Krisztus vállalkozott Ádám min-
den fi áért és leányáért. Vajon ér-
demes-e az Isten előtt utálatos utat 
járni? Vajon érdemes-e tömjéne-
zőtökön idegen tüzet áldozni Is-
tennek, s azt mondani, hogy nincs 
különbség?” (Bizonyságtételek a 
pré di káto rok nak  – Ítélet Amálek 
felett c. fej.)

„Isten fi gyelmeztetései az Ige 
által nemcsak Izráel népéhez szól-
nak, hanem mindenkinek, aki a 
Földön él. Ő azt mondja: jaj nek-
tek, lázadó fi ak, mert nem az én fi -
gyelmeztetésemre hallgattok, nem 
lelki tanácsaimra, bűnt bűnre hal-
moztok, Egyiptomba mentetek, és 
nem számnak utasítására fi gyelte-
tek. Fáraó erősségébe és Egyiptom 
sötétségébe vetettétek bizodalma-
tokat!” (Uo., 380.)

A Battle Creek-i tragédiák nem 
késztetnek benneteket, hogy ön-
magatokkal forduljatok szembe? 
Ez Isten maradék egyháza, de 
egyben szeretett népünk is. Nincs 
más közösség! Az Úrnak nincs 
szüksége másik egyházra, Ő ezt 
fogja megtisztítani. A tisztítás már 
valójában kezdetét vette. Adja az 
Úr, hogy a várva várt megújulás 
és reformáció ma [2016-ban] kez-
dődjön el!

John Harvey Kellogg és a Battle Creek-i szanatórium  
egy korabeli képeslapon…

…és egy fényképen a tűz éjszakáján

Írta: Ron Spear. Our Firm 
Foun  dation, 1989. december; 
fordította:  Fehér János)
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Tapasztalatok

Október 4-én, kedden operálta 
meg Erikát, aznap elsőnek. Farkas 
Ernő testvér Mezei Áronnal, Eri-
ka férjével együtt volt ott a műtő 
előtt, és sokunkkal együtt imád-
koztak érte. A professzor úr a mű-
tét előtt azt mondta nekik, hogy 
a beavatkozás kb. 1,5-2 óráig fog 
tartani. (Ez azt jelentette, hogy 
nem tervezte a daganat eltávolí-
tását, mert a korábbi vizsgálatok 
alapján látta, hogy az lehetetlen. 
Ennyi idő ugyanis kevés a teljes 
eltávolításhoz.)

A műtét azonban több mint 
három órán át tartott, ami után 
a professzor úrnak igen jó hírei 
voltak. Amikor telefonon hívtam, 
nagy örömmel mondta azt, hogy 
a műtét a vártnál sokkal jobban 
sikerült, mert a daganatot teljes 
egészében el lehetett távolítani. 
Erre azt mondtam: „Tudod, hogy 
imádkoztunk érted!”, amire azt 
válaszolta: „Igen, tudom, azért 
sikerült ilyen jól. A Jóisten fogta 
a kezemet!”  Majd hozzátette: 
„A Jóisten áldjon meg titeket!” 

Ezt a csodás hírt azután azon-
nal elmondtam a gyulai kórház 
neu rológiai osztálya vezető pro-
fesszorának, majd Erika ottani 
ke zelőorvosának, a főnővérnek,  
a szeptember 25-én a sürgősségi  
osztályon szolgálatot teljesítő or-
vosnak, valamint egy (a gyulai 
kórházban dolgozó) keresztény 
orvos barátomnak is, aki szintén 
imádkozott Erika műtétjének si-
keréért. 

Mindenki nagy örömmel fo-
gadta a csodálatosan jó hírt!

a mentősök Erikát a lelettel együtt 
visszahozták Gyulára. Az ered-
mény ismeretében a sürgősségi 
osztályról azonnal a neurológiai 
osztályra került. Az osztályvezető 
professzor a legrövidebb időn be-
lül felvette a kapcsolatot a szege-
di Idegsebészeti Klinika osztály-
vezetőjével, Barzó Pál professzor 
úrral.

Szeptember 28-án, szerdán 
Erika átkerült a szegedi idegsebé-
szetre. Ott készítettek egy kopo-
nya MR-vizsgálatot, amit Barzó 

professzor megnézett. 
Amikor telefonon hív-
tam, azt mondta, hogy 
a felvételek alapján a 
daganatot sebészileg el -
távolítani nem lehet, 
csak megkisebbíteni,  il -
letve mintát venni  be-
lőle. Ekkor azt mond-
tam neki: Imádkoz-
ni  fogunk érte, hogy 
a Jóisten adjon neki 
bölcsességet és ügyes-
séget a műtét kivite-
lezéséhez, és Erikáért 
is, hogy kibírja a be-
avatkozást. Ezt megkö-
szönte. Az eleki gyüle-
kezetben az idős test-
véreinkkel együtt már 
korábban imakört szer -
 veztünk Erikáért.

Mezei Erika 2016. szeptember 
25-én, vasárnap este került be a 
gyulai kórház sürgősségi osztá-
lyára epilepsziás rosszulléte miatt. 
A sür gős koponya CT-vizsgálatot 
a békéscsabai kórházban végezték 
el, mert akkor Gyulán a CT nem 
működött. (A vizsgálatot vég-
ző CT-asszisztensek már ott úgy 
látták, hogy a felvételeken kiraj-
zolódó agydaganat a mérete és a 
környezetével való összekapasz-
kodása miatt sebészileg nem lesz 
eltávolítható.) Ezen vizsgálat után 

ISTEN A LEGNAGYOBB GYÓGYÍTÓ

A Mezei család
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A következő nap reggelén Ele-
ken nagy örömünkben mi is há-
laadó imaórát tartottunk, ahol 
azt is elhatároztuk, hogy tovább 
imádkozunk Erikáért, és a pro-
fesszor úrért is. Még aznap írtam 
egy sms-t neki, amiben azt kíván-
tam, hogy a mai napját is hason-
lóan áldja meg az Úr, hiszen ma 
is bizonyára éppen olyan súlyos 
betegen kell majd segítenie, mint 
Erika volt. Ehhez áldásként a 37. 
zsoltár 4–5. verseit küldtem. Azt 
válaszolta, hogy köszöni szépen 
az erősítő szavakat.

A műtét után a szegedi Ideg-
sebészeti Klinikán készített újabb 
koponya MR-vizsgálatot a pro-
fesszor úr szintén megtekintette, 
és örömmel megállapította, hogy 
a daganat eltávolítása a felvételek 
alapján is teljes egészében meg-
történt.

Amikor pedig a végleges szö-
vettani eredmény megjött, a mik-
roszkóppal végzett (és ezért a leg-
nagyobb pontosságú) vizsgálat azt 
mutatta, hogy a kivett daganat 
szélén ép agyszövet volt. Ez tehát 

az előzőeket megerősítette, azaz 
a műtét után a professzor úr ál-
tal szabad szemmel látottak (te-
hát hogy teljesen kikerült a da-
ganat), valamint a műtét utáni 
MR-vizsgálat képei (amelyeken 
szintén nem volt kimutatható már 
a daganat) most nyertek végleges 
igazolást. 

A kivett daganat vizsgálata saj-
nos azt mutatta, hogy a legrosz-
szabb indulatú volt, és méretében 
is nagy az eltávolított elváltozás. 
A professzor úr ezért azt javasol-
ta, hogy a koponyaseb gyógyu-
lása utáni legrövidebb időn be-
lül a további onkológiai kezelés 
elkezdése feltétlenül szükséges, 
mert ez a daganatfajta a kiújulás-
ra nagyon hajlamos. Ezek a sejtek 
négynaponta osztódnak. Még azt 
is elmondta, hogy ha a daganat ki-
újulna, ő többet nem tudja Erikát 
megoperálni, mert már a mostani 
műtétnél is nagyot kellett vágni, 
mélyre kellett mennie.

Beszéltem Gyulán a nagyon 
lelkiismeretes onkológus ismerő-
sömmel, aki azt javasolta, hogy 
sugárkezelés és egyfajta tablettás 
kemoterápia szükséges, amelynek 
csak enyhe és jól tolerálható mel-
lékhatása van. 

Az eddigi statisztikai adatok 
szerint onkológia kezelés nélkül 
(értsük úgy, hogy egyéb alterna-
tív kezelésekkel, hiszen ha vala-
ki onkológiai kezelést nem vállal, 
az esetek többségében azért, mert 
más kezelést alkalmaz), a kétéves 
túlélés valószínűsége 0%. Onkoló-
giai kezeléssel a hároméves túlélés 
80%-os, az ötéves túlélés való-
színűsége pedig 50%-ban adható 
meg. Egy esetről tud – mondta –, 
aki tíz év óta is teljesen jól van on-
kológiai kezelés nélkül (ezt a bete-
get a professzor úr is említette), de 

őt már kétszer megoperálták a da-
ganat kiújulása miatt. (Tehát nem 
mindenféle kezelés nélkül, hanem 
mert ismételt sebészi kezelést ka-
pott. Ennek a lehetőségét azonban 
Erikánál a professzor úr már most 
kizárta.)

Tovább imádkozzunk tehát 
Erikáért, Áronért, hogy a Jóisten 
adjon nekik útmutatást a továb-
biakat illetően, de azért is, hogy 
ők is meg tudják érteni és el tud-
ják fogadni Atyánk tanácsát.

A legeredményesebb kezelés-
nek pedig azt tartjuk, ha Erika 
(és Áron is) mindig hálával em-
lékszik vissza azokra a csodákra, 
amelyeket eddig is véghez vitt a 
Jóisten vele (velük). (A műtét előt-
ti csodálatos isteni segítségekről 
itt nem beszéltem, ők jól tudják 
azokat.) Mindezeket az Úr golgo-
tai szenvedései árán tette lehetővé 
számukra (Ésa 53,4–5). Kíván-
juk, hogy a 37. zsoltár 4–5. verse 
adjon erőt nekik, és hogy elméjü-
ket mindenkor töltse be hálatelt 
gyönyörködéssel a Golgotán be-
mutatkozott Isten jelleme – „Gyö-
nyörködjél az Úrban, és megadja 
néked szíved kéréseit.”

Mindezeket az Eleki Életmód-
központban való néhány napos 
tartózkodása utolsó előtti napjá-
nak estéjén – férje jelenlétében – 
a feleségemmel együtt elmondtuk 
nekik.

Az Úr további gazdag áldá-
sa kövesse őket! Kérjük a testvéri 
közösség további imatámogatását 
értük, és mindazokért az orvoso-
kért és egészségügyi dolgozókért 
is, akik részesei voltak ennek a ta-
pasztalatnak, vagy hallottak róla, 
hogy az Úr dicsősége növekedhes-
sen!

Kovács Zsolt 
(Elek, 2016. október 23.) Erika a műtét után



be jutott az azelőtt éjszaka kapott 
benyomás, és feleségemmel együtt 
megértettük, hogy az Úr az Ő 
ezernyi útja közül számunkra ezt 
látta a legjobbnak. Nem volt köny-
nyű ezzel szembesülnöm, de meg-
nyugodtunk az Úr kinyilatkozta-
tott akaratában, és Őt szemlélve 
nézünk szembe a jövővel. Isten 
megígérte, hogy állandóan velünk 
lesz, és megerősít.

Zárásul Erika gondolatát idé-
zem: „Arra vágyom, hogy további 
gyógyulásom Isten nevének még 
nagyobb dicsőségét szolgálja!”

Hálásak vagyunk minden imá-
ért és támogatásért! Fohászkod-
junk, hogy Isten vezessen el mind-
annyiunkat az Ő országába!

Testvéri szeretettel: 
a Mezei család

Elérhetőségeink:  www.kurtszo.hu; e-mail: kurtszo@kurtszo.hu. További számok igényelhetők az alábbi telefonszá-
mon: 06-30/619-5901; illetve elektronikusan, a fenti e-mail címen. A kurtszo@kurtszo.hu címen várjuk a kér dése-
ket és a Tapasztalatok rovatba szánt leveleket is.

Szívünkben teljes volt a béke, ami-
kor a szegedi kórházból útnak in-
dultunk hazafelé. Az Erikát meg-
műtő sebészorvosnak az emberi 
kilátásokra vonatkozó nem túl 
biztató szavai nem zaklattak fel 
minket, mivel elevenen élt ben-
nünk az elmúlt napok csodáinak 
a sorozata.

Erika vágyott Elekre, ahol az-
tán néhány napot el is töltött. Ez 
idő alatt lázasan kutatni kezdtem, 
hogy milyen lehetőségek létez-
hetnek gyógyulására. Hamaro-
san két út körvonalazódott előt-
tem: az orvos által javasolt minél 
sürgősebb sugár- és kemoterápia, 
illetve egy természetes – nyers 
dié tán alapuló – kezelés, amelyet 
külföldön, egy ebben a terápiában 
jártas és egyéb betegségekben biz-
tató eredményeket elért családnál 
kezdene el Erika. Más forrásból is 
értesültünk néhány olyan esetről, 
amikor teljesen természetes mód-
szerrel rákos (de nem agydaganat-
tal műtött) betegek meggyógyul-
tak, és ez nagyon lelkesítő volt 
szá momra. Egyre inkább ez tűnt 
számomra a megoldásnak Erika  
helyzetére, ám az Úrtól akkor 
még nem kaptam megerősítést 
egyik lehetőségre sem. 

Pár napig tartó bizonytalan-
ság után, amikor egyre-másra je-
lentkeztek mindkét – a konven-
cionális és a kizárólag természe-
tes módszert támogató – „tábor” 

képviselői, eldöntöttem, hogy egy 
éjszakát imában töltök, és addig 
nem hagyom abba a könyörgést, 
amíg az Úrtól egyértelmű választ 
kapok. (Eszembe jutott, hogy Jé-
zus Krisztus földi életének nagy 
döntései előtt gyakran az éjsza-
kát imádsággal töltötte.) Meg-
jegyzem, hogy személy szerint a 
természetes kezelés iránt érez-
tem sokkal nagyobb vonzalmat, 
szinte vártam erre a megerősítést 
az imádság eredményeként.

Több órán át tartó könyörgés 
után a Szentírásból kértem bátorí-
tást, és az Úr a következő igét adta 
elém: „Akivel állandóan vele lesz 
az én kezem, sőt az én karom erő-
síti meg őt.” (Zsolt 89,22) Nagyon 
felemelő volt ezt olvasni, de még 
mindig nem kaptam útmutatást 
a kezelés módjára vonat-
kozóan. Amikor többször  
egymás után, küzdve kér-
leltem Istent útmutatásért, 
egyetlen szó jött nem erő-
teljes, de határozott benyo-
másként többször az el-
mémbe: „kemo”. Furcsa volt 
számomra, és akkor nem is 
tulajdonítottam Isten hang-
jának, mivel nem volt össz-
hangban az elképzelésem-
mel. Lefeküdtem, és elalud-
tam. Másnap meglátogatott 
Farkas Ernő testvér és Ko-
vács Zsolt orvos testvérünk, 
aki az orvosi érveket a Bi-
zonyságtételek szemléletébe 
helyezve rámutatott a su-
gár- és kemoterápia elvég-
zésének fontosságára Erika 
helyzetében. Akkor eszem-

Szívünkben 
teljes volt a béke
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Babits Mihály: Furcsa elmenni Délre…

Furcsa elmenni Délre
és hazajönni télre,
furcsa és iszonyatos.
Halottak napja van ma:
a halottak fogadnak.
Furcsa és iszonyatos.
Milyen puha és süket
ködök tömik az eget!
Furcsa és iszonyatos.
Tán hogy senkise értse
amit a holtak beszélnek…
Furcsa és iszonyatos…

A halottak fogadnak,
kik újra többen vannak
s olyan nehéz a szívem.
Be jó, hogy messze voltam
s úgy fáj, hogy messze voltam,
olyan nehéz a szívem.
A halottak beszélnek:
mi lenne, ha értenélek?
Olyan nehéz a szívem...
Messze már a pálmafák.
Vacog a szélben az ág:
olyan nehéz a szívem!

Mért faggatnak a holtak
kik élve némák voltak?
miért hangos a halál?
miért van, ami nincsen?
miért fáj, ami mindegy?
mért nagy dolog a halál?
Hisz úgyis csupa zárás,
véglegesség és válás
az élet, s fi ók halál.
Minden élő szertefut,
csak a halotthoz van ut...
(1934. november)

HIT ÁLTALI MEGIGAZULÁS
■ Nehémiás – Hit és újjáépítés 
a babiloni fogság után

AZ IDŐK JELEI
…a világban és egyházunkban

A BIZONYSÁGTÉTELEKET 
OLVASVA
■ William Miller álma

TAPASZTALATOK
■ Isten a legnagyobb gyógyító
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