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(Jó költőktül azt tanultam…)

Jó költőktül azt tanultam
   S adom intésül neked:
Sose fáradj, sok cifrával
   Elborítni éneked! 

Szólj erővel, és nevezd meg
   Ön nevén a gyermeket;
Szólj gyöngéden, hol az illik, –
   S ne keríts nagy feneket. 

Olykor egy-két szó is jobban
   Helyre üti a szeget,
Mint az olyan, ki beléhord
   Földet, poklot és eget,
   S ordít, amíg elreked. 
                       (1877. szept. 29.)
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Köszöntő

É rzékelhetően az idők végéhez közeledve 
a korábbi nemzedékeknél is jobban a szí-
vünkre kell vennünk ezt az apostoli intel-

met: „Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti el-
lenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szertejár, 
keresve, hogy kit nyeljen el.” (1Pt 5,8) Az apostol 
hozzáfűzi ehhez az intelemhez: „Akinek álljatok 
ellene, erősek lévén a hitben…” (9. vers) Lehetséges 
tehát ellenállni! Ez reménység és bátorítás.  

Mindazonáltal a magabiztosság életveszélyes! 
Úgyszintén veszélyes, ha akár a legparányibb do-
logban is eltérünk Isten nyilvánvaló szavától, kí-
vánalmától, mert ez utat nyit a további, még meg-
ejtőbb kísértéseknek. Nem szabad lebecsülni az 
ellenség megtévesztő, hitető erejét és találékony-
ságát arra vonatkozóan, hogy kinek-kinek mi-
lyen személyre szabott csapdát állítson. Fiatalko-
romban hallottam egy prédikációt, amelynek egy 
részletére még ma is emlékszem: „Emlékezzünk 
arra, hogy a bűn legyőzte a legártatlanabb embert, 
Ádámot, a fi zikailag legerősebb embert, Sámsont, 
és a legbölcsebb embert, Salamont.” Zichy Mihály 
találó címet adott Sátán hatalmát ábrázoló monu-
mentális festményének: A pusztítás géniuszának 
diadala. Egy másik címet is adott előzőleg a kép-
nek, s az is találó: A démon fegy verei. Bizony sok-
féle fegyvere van az ősellenségnek! 

Hol, miben találhatunk biztonságot hatalmával 
szemben? A 121. zsoltárban ilyen ígéret olvasható: 
„Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi 
a te lelkedet.” (7. vers) Azoknak szól ez az ígéret 
a zsoltár szerint, akik olyan szoros kapcsolatban 
maradnak Istennel, hogy jelenléte „árnyékként” 
van velük, segítsége mindig „jobb kezük” felől van. 

Vankó Zsuzsa 
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ÉRZELMEINK 
TITOKZATOS VILÁGA

A kívánatos cél: az „erős szív”

A titokzatos emberi agy, illetve „szív”
Indokolt a címben foglalt „érzelmeink titokzatos 

világa” kifejezés, mert az érzelmek meghatározása, 
működésük leírása komoly megfi gyelést és összefüg-
géseket kereső gondolkodást kíván. Bonyolultsága 
miatt szinte lehetetlen pontos, teljes leírást adni róla. 

Az ember lelkivilágának megértéséhez a legtöbb, 
legjobb segítséget a bibliai kijelentések adják, ame-
lyek – Jézus meghatározása (Mt 4,4) és az Ószövet-
ség számos kijelentése (például Ezék 37,17) szerint – 
„Isten szájából származó beszédek”. 

Az átvitt értelemben használt „szív” szó az em-
ber összes lelki tevékenységét jelöli a Biblia fogalom-
világában, amelyeknek a központja, fi zikai szerve 
egyébként az agy. Mindig fontos elismételni, ami-
kor a „szív” bibliai fogalmáról esik szó, hogy van 
egy fontos különbség a magyar nyelvben való átvitt 
értelmű használata és bibliai átvitt értelmű haszná-
lata között. Magyar nyelvünkben főként az érzelem-
világra utalunk a „szív” szóval. A bibliai fogalom 
viszont az ember egész lelkivilágát jelöli, tehát az ér-
telmi és akarati tevékenységeit is. Ezáltal az is vilá-
gossá válik, hogy az érzelmeket nem lehet elkülöní-
teni a többi lelki funkciótól, az értelem, a lelkiisme-
ret és az akarat vagy döntési képesség működésétől. 
Ezekről a lelki megnyilvánulásokról bővebben ol-
vashatunk A boldogság törvénye c. könyvben1, most 
főként az érzelmekre fordítjuk a fi gyelmet, noha eze-
ket csak elméletileg lehet különválasztani a többi lel-
ki tevékenységtől. 

Az emberi „szív” tökéletes ismerője csakis annak 
Alkotója lehet. Így szól erről a 33. zsoltár: „Az égből 
letekint az Úr, látja az emberek minden fi át… Ő al-

1 Vankó Zsuzsa: A boldogság törvénye, Spalding Alapítvány, Buda-
pest, 2003, 133–170. o.
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kotta mindnyájuk szívét, jól tudja minden tettüket.” 
Egy másik bibliai kijelentés szerint: „Az Úr minden 
szívbe belát, és minden emberi gondolatot jól ért.” 
(1Krón 28,9) Egy harmadik ige felteszi a kérdést, 
hogy „kicsoda ismerheti” az emberi szívet, majd Is-
ten kijelentése felel e kérdésre: „Én, az Úr vagyok az, 
aki a szívet fürkészem, és a veséket vizsgálom.” (Jer 
17,9–10)2

Az érzelmek szerepe 
az ember lelkivilágán belül

Különlegesen nehéz feladat az érzelmek lényegé-
nek megragadása. Minden lelki tevékenységünket 
kísérik, az egész életet mintegy érezzük. Ezenkívül 
személyiségünk is tükröződik az érzelmeinkben. 

Az érzelmek jelentősége mindenekelőtt abban 
áll, hogy érzelmileg nagyon gyorsan reagálunk min-
den dologra, amivel találkozunk. Az érzelmi reak-
ció megelőzi az értelmi vagy lelkiismereti választ, 
hiszen ahhoz külön munka, tudatos megfontolás 
kell. Az érzelmi reagálás viszont az ösztönös termé-
szetből fakad, ezért automatikus, külön odafi gyelést, 
belső összeszedettséget nem igényel. 

„Az érzelmi elme sokkal gyorsabban dolgozik, 
mint a racionális elme, akcióba lép anélkül, hogy egy 
pillanatig is mérlegelné, mit cselekszik. Ez a gyorsa-
ság áll útjába a gondolkodó elmére jellemző szándé-
kos, elemző refl exiónak… Az érzelmet kiváltó mo-
mentum és az érzelem kitörése közt szinte nincs hé-
zag…”3

Jonathan Edwards: Értekezés a vallási indulatok-
ról c. könyvében arról ír, hogy érzelmi reagálásaink 
végső soron mind besorolhatók pozitív vagy negatív 
előjel mögé, noha roppant széles skálán mozognak:

„A lélek vagy szereti, vagy nem szereti az érintett 
tárgyat, vagy rokonszenvezik vele, vagy ellenszenv-
vel viseltetik iránta: ez lényegében nem különbözik a 
szeretet vagy a gyűlölet indulatától. Ha a lélek foko-

2 A vese szó – ugyancsak átvitt értelemben, itt és másutt is az Írás-
ban – a szív váltófogalma: szintén az ember titokzatos belső világát, 
lelki tevékenységeit jelöli. 
3 Daniel Goleman: Érzelmi intelligencia. Háttér Kiadó, Budapest, 
2008, 430–431. o.
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zottan, élénken és erősen kedvel valamit, vagy ilyen 
hajlandóságot mutat iránta, voltaképpen szereti. Ha 
pedig az ellenszenv vagy a nemtetszés erős, akkor 
valójában gyűlöli azt… [Érzelmeink] minden meg-
nyilvánulásában jelen van a helyeslés és a kedvelés, 
vagy pedig a helytelenítés és az elutasítás… [Az ér-
zelem vagy] a látott dolgok felé vezeti a lelket, hogy 
csüggjön rajtuk és keresse azokat [vagy]… ódzkodik 
tőlük és elutasítja azokat. Az előbbi fajtába tartozik 
a szeretet, a vágy, a remény, az öröm, a hála, a gyö-
nyörködés. Az utóbbi foglalja magában a gyűlöletet, 
a félelmet, a haragot, a bánatot és a hasonlókat…”4

Az érzelmek erősen hatnak a döntéseinkre. Ta-
nulságos a magyar indulat szó elemzése. Az indulat 
erős érzelmi töltetre utal, ugyanakkor az is benne 
van a szó alapértelmében, hogy ez az érzelmi töltet 
egyben indíték is: szavak kimondására vagy cselek-
vésre indít. Ugyancsak Edwards írja:

„Természeténél fogva az ember csaknem teljesen 
tétlen maradna, hacsak valamilyen indulat, a szere-
tet vagy a gyűlölet, a vágy, a remény, a félelem vagy 
egyéb nem sarkallná. Azt tapasztaljuk, hogy az in-
dulatok ösztökélik az embereket életük minden dol-
gában: az indulatok hajtják, serkentik és buzdítják 
őket minden törekvésükben, de különösképpen a 
nagy erőfeszítést és igyekezetet igénylő ügyeikben. 
Fölötte serénynek és mozgalmasnak látjuk az em-
bervilágot, de benne a mozgást az indulatok idézik 
elő: vond ki belőle teljességgel a szeretetet és a gyűlö-
letet, a reményt és a félelmet, a haragot, a buzgóságot 
és a gyöngéd vágyat, s az egész világ nagyrészt moz-
dulatlanná és élettelenné válnék, az emberek szinte 
teljességgel eltespednének, semmilyen komoly tö-
rekvésre nem adnák magukat.”5

Az érzelmeknek tehát igen fontos szerepük van, 
de egyben titokzatosak és rendkívül sokfélék is. 
Ezért nehéz rövid defi nícióba sűrítve meghatározni 
az érzelmek mibenlétét:

„Kitérnék arra, mit értek az emóció (érzelem) 
szón: pontos jelentését több mint száz év óta próbál-
ják meghatározni a pszichológusok és fi lozófusok… 

4 Gondolat Kiadó, Budapest, 2007, 21–22. o.
5 Edwards, i. m., 24. o.

Felfogásom szerint az érzelem szó egy érzést jelöl a 
hozzá kapcsolódó gondolatokkal, pszichés és testi 
állapotokkal és cselekvési késztetésekkel. Száz- meg 
százféle érzelem létezik, vegyülnek, variálódnak, 
mutációk és árnyalataik keletkeznek. Az érzelemnek 
sok olyan fi nom árnyalata van, amelyre még sza-
vunk sincsen.”6

Miből fakadnak, mitől függnek érzelmi reak-
cióink? Megfi gyelhetjük, hogy bizonyos mértékig 
az egészségi állapotunk, testi közérzetünk is befolyá-
solja ezeket. Kedvetlenséget, ingerültséget, rosszhi-
szemű nehezteléseket okozhat például a fej- és gyo-
morfájás, vagy egyéb testi fájdalom, a hosszan tartó 
betegség, vagy a fogyatékkal élni kényszerülés. A kö-
rülöttünk élők viselkedése is leterhelhet érzelmileg, 
bosszúságot, haragot, elkeseredést válthat ki belő-
lünk, vagy éppen felhangoltságot, örömet okozhat. 
Ezek külső tényezők, amelyek befolyásolhatják ér-
zelmi állapotunkat, de az érzelmek legfőbb forrása 
mégis az ember saját személyisége, avagy „szíve”, a 
bibliai szóhasználat szerint. 

A személyiség kétségtelenül létező valóság, de 
rendkívül nehéz precízen meghatározni. Csaknem 
vele azonos fogalom a jellem, amely az egyes ember 
jellegzetes lelki tulajdonságainak az összességét jelö-
li. Az ember egyedi személyiségét vagy jellemét több 
tényező alakítja: a születéskor magával hozott ge-
netikai hajlamok, továbbá a szülői nevelés és a kör-
nyezeti hatások, de legfőképpen az egyén személyes, 
szabad választásai. 

Az érzelmek forrását keresve azonban még mé-
lyebbre kell hatolni, a személyiség belső rétegeit is fel 
kell tárni. Itt már biztosan eltévednénk, mint a sö-
tét erdőben, ha a bibliai igék, az isteni kinyilatkoz-
tatás nem jönne segítségünkre. Egyedül a Szentírás 
tudósít az emberi történelem kezdetén bekövetke-
zett bűnesetről. Az Írás szerint azóta minden em-
ber genetikai örökségében hordozza a bűnre – azaz 
az énközéppontúságra – való hajlamot, amiből a 
bűnnel fertőzött környezetben egyfajta vétkezés 
kényszere alakul ki. „Miképpen egy ember által jött 
be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és akképpen 

6 Goleman, i. m., 427. o.
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a halál minden emberre elhatott, mivelhogy minde-
nek vétkeztek…” – írja Pál apostol (Rm 5,12). A „bűn 
törvénye ott van az én tagjaimban” (Rm 7,23) – álla-
pítja meg ugyancsak ő, a saját példáján szemléltetve 
az emberi természet nyomorúságát. Eszerint valami-
képpen a lelki tevékenységeink testi hordozóiba van 
belevésve az önzés törvénye mint genetikai törvény. 

Ennek következtében mindegyikünknek az a ter-
mészetes – a közmondást idézve –, hogy „magunk 
felé hajlik a kezünk”, még az úgynevezett szenteké 
is. Mindig az a kézenfekvő számunkra, hogy „ma-
gunknak kedvezzünk” (Rm 15,3), a magunk javát 
keressük mások előtt, illetve mások ellenében is. 
Olyan erős ez a hajlam, hogy képes ellenkezni az el-
ménk meggyőződésével, személyiségünk igazi aka-
ratával, és azt rabul ejtve, belevinni minket a bűn 
cselekvésébe (lásd Rm 7,14–24). Az elkövetés az-
tán tovább erősíti a bűnre való genetikai hajlamot, 
mert a genetikai törvényhez hozzáadódik a szokás 
törvénye is. Így fejezi ki ezt képiesen az alábbi ige: 
„Júda vétke gyémántheggyel, vastollal van felírva szí-
vük táblájára.” (Jer 17,1) Ez tehát az egyik réteg az 
ember lelkivilágában, a bűnre, azaz az önzésre való 
ösztönös hajlam. E hajlam erőssége egyénileg külön-
böző aszerint, hogy az ember milyen sokszorosan 
és milyen mélységben vétkezett, illetve mennyiben 
vette igénybe a megbocsátó és gyógyító isteni ke-
gyelmet. 

Valami más is bele van írva azonban az ember 
szívébe, ugyancsak született adottságként. Pál apos-
tol rámutat arra, hogy még a teremtő és megváltó Is-
tent tudatosan nem ismerők is „megmutatják, hogy 
a törvény cselekedete be van írva a szívükbe, egye-
temben bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretük és 
gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják 
vagy mentegetik” (Rm 2,16). A lelkiismeret, az er-
kölcsi ítélőképesség, amely minden emberben adott 
eredetileg, Isten törvényéhez van „kódolva”. A lel-
kiismeret működése azonban gyengülhet, torzulhat 
a későbbiekben, az ember szabad választásai követ-
keztében. Ugyanakkor igazságosság és a szeretet felé 
terelő befolyások is érhetnek bennünket, amelyek 
az isteni kegyelem megnyilatkozásai, és emberi té-

nyezőkön keresztül is hathatnak ránk. Ilyen például 
a pozitív szülői nevelés vagy az emberi példák, de ide 
sorolhatók a természet harmóniájának, szépségének 
a sugallatai is, és akár az igazat és szépet megjele-
nítő művészeti alkotások is. A bűn jelenléte és hatal-
ma mellett tehát az isteni kegyelem munkája is jelen 
van világunkban, mégpedig igen sokféleképpen. Egy 
zsoltárige így fejezi ki ezt: „Az Úr kegyelmével telve 
a föld.” (Zsolt 33,5)

Az ember érzelmi reakciói a személyiségnek vagy 
szívnek ezekből a különböző rétegeiből származnak. 
A személyiség minőségétől, pozitív irányú fejlett-
ségétől, illetve az isteni kegyelem munkájával való 
kapcsolatunktól függ, hogy melyik réteg indíttatá-
sa dominál inkább az adott pillanatban. Egy biztos: 

Id. Lucas Cranach: Ádám és Éva (1509)
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az énközéppontúság, a szokás törvényével megerősí-
tett genetikai hajlam a legmeghatározóbb. Főként a 
hirtelen, szinte öntudatlan reagálásokkor ez jön elő. 

Ez a hajlam olyannyira erős, hogy még akkor is 
bele tudja rántani az embert a bűnbe, ha személyi-
sége tudatos felével már teljesen Isten erkölcsi törvé-
nyének az oldalán áll (lásd ismét Rm 7,14–25). 

Az ember csakis akkor tudja kivédeni gyorsan 
ható, önzés felé húzó ösztönös érzelmi reakcióit, il-
letve az ezeken keresztül ható kísértést, ha a Szentlé-
lek az adott pillanatban benne „lakik”, belülről óvja 
a rossztól és készteti a jó akarására (Rm 8,2; 9,11; Fil 
2,13). Ezért kötötte Jézus a tanítványai lelkére: „Vi-
gyázzatok és imádkozzatok…, mert jóllehet a lélek 
kész [értsd: a jóra, az igazra], de a test erőtelen.” (Mt 
26,41 – a test az eredeti görög szövegben: sarx, ami 
átvitt értelemben a megromlott, ösztönös természe-
tet jelöli.) Az önös hajlamok annyira meghatározó-
ak, hogy ez a kijelentés található általános érvénnyel 
az emberi szívre vonatkozóan Jeremiás próféta 
könyvében: „Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz 
az, kicsoda ismerhetné…” (17,9)

Érzelmeink tarka világában tehát nem könnyű el-
igazodni. Sokféle testi és külső tényező lehet a forrá-
suk, továbbá személyiségünk különböző rétegeiből 
származhatnak. „Érzelmeink olyan változóak, mint 
a felhők… Az érzelmek gyakran becsapnak…, mert 
változatosak és külső körülményektől is függnek… 
Nem bölcs dolog önmagunkra összpontosítanunk 
fi gyelmünket és az érzelmeinket tanulmányozni. 
Ezzel hitet gyengítő és bátorságunkat pusztító ne-
hézségeket támasztunk. Ha közelről fi gyelgetjük 
érzelmeinket, és átadjuk magunkat nekik, az lesz 
az eredmény, hogy kétségeket melengetünk, elural-
kodik rajtunk a tanácstalanság.”7 

Nem jó tehát az érzelmeinkkel foglalkozni oly 
módon, hogy ezeket adottságoknak tekintjük, mint-
egy megadjuk magunkat nekik, és úgy próbáljuk 
boncolgatni őket, hogy azonosítjuk magunkat, a sze-
mélyiségünket velük. Más megközelítésben viszont 
fontos eligazodni az érzelmeink világában. Ellen 

7 Ellen G. White: Mind, Character and Personality. Southern Pub-
lishing Association, Nashville, TN. 1. köt., 126–128.o.

White a következőket is írja: „Kritikus szemmel kell 
megvizsgálnunk szívünk bonyolult érzelmeit és in-
dítékait, hogy kinyomozzuk, mi az, ami helytelen… 
Isten azt akarja, hogy vizsgáljuk meg saját szívün-
ket.”8 

Ahelyett, hogy megadnánk magunkat az érzel-
meinknek, arra kell törekednünk, hogy az első ösz-
tönös, érzelmi reakciót értelmi és lelkiismereti meg-
fontolás kövesse. De ezzel is csak akkor kontrollál-
hatjuk helyesen az érzelmeinket, ha az értelem és a 
lelkiismeret fejlett, kiművelt – leginkább pedig ak-
kor, ha Isten Igéjének a tévedhetetlen és érzékeny er-
kölcsi mércéje épült bele ezekbe, és mindezeken felül 
„a Szentlélek vezérel minket” (Rm 8,14). Az Írás így 
jellemzi az igaz embert: „Meggondolás őrködik felet-
ted, értelem őriz téged.” (Péld 2,11) 

Ezen a ponton fontos felhívni a fi gyelmet arra, 
hogy az énközéppontúság hajlama kényelemszere-
tővé teszi az embert. Az ösztönös érzelmi késztetés 
magától jön, ezért az embernek az a kényelmes, ha 
egyszerűen átengedi magát ennek. A tudatosság, 
az értelmi és lelkiismereti kontroll elvégzése belső 
munkát igényel. A bűneset utáni ember viszont „rest 
szívű” (Lk 24,25) az öndédelgetés hajlama miatt. Pe-
dig valójában csak addig tűnik nehéznek a folyto-
nos belső munka, míg be nem gyakoroljuk. Először 
„igának” látjuk, de aztán rájövünk, hogy ez az iga 
valójában „gyönyörűséges és könnyű” (Mt 11,28–29). 
Az Írás szerint azon lehet lemérni az emberi sze-
mélyiség minőségét, értékét, hogy mennyire hasz-
nálja minden lelki képességét, mennyire összhang-
ban működnek ezek, azaz az első ösztönös érzelmi 
reakciót mennyiben követi értelmi és lelkiismereti 
megfontolás. „Amint az ember magában gondolko-
dik [fontolgat], olyan ő [avagy: az ő]” – olvashatjuk 
az igében (Péld 23,7 pontosított fordításban).9 

Itt megint egy nagyon lényeges ponthoz érkez-
tünk: Saját tudatos választásainkkal alakíthatjuk az 
érzelmeinket. Az értelmi és lelkiismereti megfonto-

8 Uo., 2. köt., 617. o.
9 A „falat” szó dőlt betűvel szedett a Károlyi-fordítású Bibliában, 
ami azt jelzi, hogy ez a szó nem található az eredeti szövegben, csu-
pán fordítói kiegészítés.
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lás nyomán ugyanis tudatos meggyőződés és dön-
tés születik. Ami felől pedig meggyőződött az em-
ber, amit elfogadott, azt szereti is, ahhoz érzelmileg 
is pozitívan viszonyul. Ennélfogva az ilyen érzelem 
indítására megvalósuló cselekvés örömteljes. Az ér-
zelmi, gondolkodásbeli fegyelem valójában meg-
könnyíti, megszépíti az életet, mivel energikus, teljes 
szívből való cselekvésre készteti az embert. 

Példabeszédek könyve bölcs mondásai talá-
ló hasonlatokkal világítják meg ezt: „Aki uralkodik 
a maga indulatán, jobb annál, mint aki várost vesz 
meg.” (16,32) „Mint a megromlott és kerítés nélkül 
való város, olyan a férfi , akinek nincs birodalma az ő 
lelkén.” (25,28) Nyilvánvaló, hogy az utóbbi hasonlat 
pozitív megfogalmazásban is érvényes: fallal beke-
rített, védett városhoz hasonlít annak az embernek 
a lelkivilága, aki gyakorolja az érzelmi és gondolko-
dásbeli fegyelmet. 

Jézus nem véletlenül fogalmazta meg az „első és 
nagy parancsolatot” így: „Szeresd az Urat, a te Iste-
nedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből.”
(Mt 22,37–38) Az Isten iránti szeretet kétségtelenül 
érzelem is, de olyan érzelem, amely tudatos válasz-
tás eredménye, értelmi meggyőződésen és lelkiis-
mereti megfontoláson alapszik. Hasonló ige 1Krón 
28,9: „Ismerd meg a te Atyád Istenét, s szolgálj néki 
tökéletes szívvel és jó kedvvel…” Ami megismerésen, 
megértésen, lelkiismeretileg is megfontolt választá-
son alapszik, azt az ember már szereti is, és „tökéle-
tes szívvel”, „jó kedvvel”, örömmel cselekszik ennek 
megfelelően. Ebből látszik, hogy milyen vétek csu-
pán az ösztönös, felszínes érzelmekre játszva töre-
kedni emberek „megtérítésére”. 

A fentiek nyomán érthetjük meg az alábbi, érzel-
meink nevelésére vonatkozó tanácsokat: 

„Neveljük a szívünket… Szoktassuk lelkünket 
bizakodásra… Gondolatmenetünk megváltoztatása 
céltudatos erőfeszítésbe kerül, de lehet változtatni.”10

„Szokj önfegyelemhez! Még gondolataidat is Is-
ten akarata alá kell rendelned, érzelmeidet pedig a 
józan ész és a hit fegyelme alá. A rossz gondolatokat 

10  Ellen G. White: A nagy orvos lábnyomán, Advent Kiadó, Buda-
pest, 2001, 175., 172. o.

rossz érzelmek követik, márpedig a gondolatok és 
az érzelmek összessége alkotja a jellemet.”11

A kívánatos cél: az „erős szív”
A bűneset után, az isteni kegyelem munkája nél-

kül ilyen az ember állapota a Szentírás szerint: „Min-
den fej beteg, és minden szív erőtlen.” (Ésa 5,1) Erőt-
len az ember ellenállni a rossznak, és erőtlen csele-
kedni a jót, mert az énhez tapadó ösztönös érzelmek 
uralják, ezek határozzák meg szavait és cselekede-
teit. Önzése, kényelemszeretete miatt „rest szívű”, 
nem kontrollálja a gyors, ösztönös érzelmeket az ér-
telem és a lelkiismeret megfontolásával, illetve ezek 
nincsenek is olyan tartalommal telítve, hogy igazán 
biztos iránytűt jelenthetnének. 

Az Isten kegyelme által meggyógyított, helyre-
állított, igaz ember viszont „erős szívű”. Az alábbi 
igék arról tanúskodnak, hogy csak az élő Istenben 
bízó ember lehet igazán erős szívű: „[Az igaz ember] 
semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bi-
zakodó.” (Zsolt 112,5–7) „Ezsdrás erős szívvel töreke-
dett keresni és cselekedni az Úr törvényét, és taníta-
ni Izráelben a rendeléseket és ítéleteket.” (Ezsdr 7,10) 
„[Mózes] hit által hagyta ott Egyiptomot, nem félvén 
a király haragjától, mert erős szívű volt, mintha látta 

volna a láthatatlant.” (Zsid 11,28)

Hogyan lehet tehát erős szívűvé 
az ember? Mindenekelőtt azáltal, hogy nem az ösz-
tönös érzelmei uralják, nem ezek határozzák meg a 
döntéseit. Minden lelki képességét használja, és ezek 
rendeltetésszerűen, összhangban működnek, így 
uralma van a saját lelke felett. Bizonyos mértékig el-

11  Ellen G. White: Üzenet az ifj úságnak, BIK, Budapest, 2002, 56. o.

( )
dett keresni és cselekedni az Úr törvényét, és taníta-
ni Izráelben a rendeléseket és ítéleteket.” (Ezsdr 7,10) ”
„[Mózes] hit által hagyta ott Egyiptomot, nem félvén
a király haragjától, mert erős szívű volt, mintha látta 

volna a láthatatlant.” (Zsid 11,28)

Hogyan lehet tehát erős szívűvé
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érheti ezt az ember Isten 
nélkül is, akár önérdek-
ből is kialakíthat egyfajta 
érzelmi és gondolkodás-
beli fegyelmet. Állandó-
an, következetesen – és 
úgy, hogy értelme, lelkiis-
merete Isten igazságának 
az ismeretével és szere-
tetével telített – azonban 
csak akkor képes erre, ha 
folyamatosan munkálko-
dik benne Isten kegyel-
me, Szentlelke. A félelem 
és az aggodalom ösztönös 
érzéseit is csak Istenbe ve-
tett személyes bizalom, az 
ő ígéreteibe vetett hit által 
lehet elhárítani, legyőzni. 

Azt az embert, aki 
folyvást szemléli Isten tö -
kéletességét – aki betelik teremtett művei és Igéje 
szépségével –, tudatosan választott, erős, pozitív ér-
zelmek motiválják. Ezek pedig odaadó, teljes szív-
vel és örömmel végzett munkára, kitartó szolgálatra 
késztetik őt Isten és embertársai iránt. 

„Ha nem buzgón gyakoroljuk a vallást, és aka-
ratunk nem fejt ki erős tevékenységet, akkor nem 
érünk semmit. A vallás dolgai olyan nagyszerűek, 
hogy szívünk bármely velük kapcsolatos tevékeny-
sége csak akkor méltó természetükhöz és méltósá-
gukhoz, ha élénk és erőt sugárzó. Olyan eleven haj-
landóságot, mint amilyet a hit követel, nem kíván 
meg semmi más, és langymelegség semmi másban 
nem olyan felháborító. Az igaz hit mindig erős, és 
ereje legelsőképpen a szívben jelenik meg – azaz a 
vallás belső gyakorlásának igazi és eredeti szék-
helyén. Ezért mondjuk az igaz hitet a kegyesség 
erejének, megkülönböztetvén annak látszatától: 
»…akiknél megvan a kegyesség látszata, de megta-
gadják annak erejét.« (2Tim 3,5) Akikben a hit ép és 
szilárd lábakon áll, azokban Isten Lelke erős szent 
indulatokat támaszt, miként írva van: Isten az erő-

nek, szeretetnek és józanságnak Lelkét adta nékik
(2Tim 1,7).”12

Nem egészen pontos tehát úgy fogalmazni, hogy 
nem jó, ha az érzelmeink vezérelnek minket. Az ér-
zelmek mindenképpen motiválnak, mint Edwards 
írja: „Az emberi természet alkotója nemcsak indula-
tokat (érzelmeket) oltott az emberbe, hanem azokat 
nagymértékben cselekedeteink rugóivá is tette.”13

A pontos megfogalmazás úgy hangzik, hogy nem 
szabad átengednünk az irányítást az ösztönös érzel-
meknek, a gyors, ösztönös érzelmi reakcióknak. Tu-
datos értelmi és lelkiismereti kontroll alá kell helyez-
ni ezeket. A tudatos lelki tevékenység nyomán fa-
kadt pozitív érzelmek pedig már nem baj, ha erősek. 
Sőt minél erősebbek, annál jobb. Ezek az érzelmek 
– amelyekkel teljes lényünkkel azonosulni tudunk, 
és amelyeket mintegy tudatosan választottunk – lel-
kesedéssel, kitartással és örömmel végzett cselekvés-
re motiválnak. 

Vankó Zsuzsa

12  Edwards, i. m., 23. o.   
13  Edwards i.m., 23. o.   
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Hit általi megigazulás

KÉSZÜLÉS AZ ÚRVACSORÁRA

„Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból 
a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból…” (1Kor 11,28)

K eresztségem után, amikor 
az úrvacsorákra készül-
tem, sokszor eszembe ju-

tottak Pál apostolnak ezek a sza-
vai. De mi az, amivel meg kell pró-
bálni az embernek magát? Mi az a 
szempont, ami alapján vizsgálni 
kell magunkat? Eszembe jutott az 
is, amit a Sola főiskolán tanultunk: 
az úrvacsorai előkészület nem 
kettős bűnrendezés. Ez világos is, 
mert amit Istennél egyszer letet-
tünk, azt nem kell még egyszer, 
hiszen Ő sem hozza elő. Ha pedig 
újra elesünk, akkor a nap végén, 
amikor visszatekintünk – ahogy 
Isten is tette a teremtésnél –, lete-
hetjük Nála azt, ami nem volt jó.

Az úrvacsorát szoktuk a szö-
vetség megújításának is nevezni. 
A keresztség a szövetségkötés, az 
úrvacsora pedig az arra való em-
lékeztetés. „Aki megfürdött, nincs 
másra szüksége, mint lábait meg-
mosni, különben egészen tiszta”
– mondta Jézus Péternek az utolsó 
vacsorán. Az Istennel kötött szö-
vetséget, ami tisztává tett bennün-
ket, nem kell még egyszer megköt-
ni, hanem csak megújítani, mert 
megszegtük.

A szövetségkötésről azt mond-
ja képiesen Jézus, hogy az tisz-

tává tesz, azaz megtisztít eddigi 
bűneinktől. De igaz abban az ér-
telemben is, hogy tiszta célt jelöl 
ki számunkra, hiszen a szövetség 
az együttműködésről szól. A Sza-
badító megismeréséig a bűnt cse-
lekedve az emberölőnek, a hazug-
ság atyjának rabszolgái voltunk, 
a szövetségkötés után pedig azzal 
működhetünk együtt, aki minden 
emberrel meg akarja ismertetni 
az igazságot és munkálja a szaba-
dításukat.

De mit jelent pontosan az Úr-
ral való szövetség? Miután Isten 
kiszabadított bennünket a bűn 
fogságából, vállaljuk, hogy Vele 
együttműködve segítünk mások-
nak is a szabadulásban. Erre a 
feladatra mi vagyunk a legalkal-
masabbak, mert hitelesen tudunk 
bizonyságot tenni az isteni sza-
badításról. Erre az egyik példa a 
gadarai megszabadított ördöngös. 
Amikor gyógyulása után szeretett 
volna a Szabadítóhoz csatlakozni, 
Jézus nem engedte, hanem visz-
szaküldte az övéihez, ahol jó bi-
zonyságot tudott tenni arról, hogy 
van szabadulás. Így mondta ezt Jé-
zus a hegyi beszédben: „Gyertyát 
sem azért gyújtanak, hogy a véka 
alá, hanem hogy a gyertyatartóba 

tegyék, és fényljék mindazoknak, 
akik a házban vannak.” (Mt 5,15)

A másik példa Pál apostol, aki-
nek az élete jól szemlélteti, mit te-
het a megszabadított ember má-
sok megszabadításáért. Az pedig, 
ahogyan Jézus elküldi a szolgáját 
Pálhoz, jól mutatja, mit jelent az 
Istennel való szövetség.

Jézus ezzel bízta meg Ananiást: 
„Eredj el, mert ő nékem választott 
edényem, hogy hordozza az én ne-
vemet a pogányok és királyok és 
Izráel fi ai előtt. Mert én megmuta-
tom néki, mennyit kell az én neve-
mért szenvedni.” (Ap csel 9,15–16) 
Jézus szavai két alapvető dologban 
foglalják össze a vele való együtt-
működést: nevének hordozása és a 
nevéért való szenvedés. Az ember 
egyedül erre természetesen képte-
len, de ahogy az idézett részt kö-
vető versekből kitűnik, a Szentlé-
lek támogatását kapja ehhez a szö-
vetségnek köszönhetően. Nézzük 
meg mit jelent ez a két alapvető 
feladat.

Isten nevének hordozása 
Azért is érdemes a Pál apostol-

nak adott megbízatásból kiindul-
ni, mert a Saulusból lett Paulusnak 
ugyanazokhoz kellett eljuttatni 
Isten nevét, mint az utolsó idők 
megbízottainak: „…Ismét prófétál-
nod kell néked sok népek és nem-
zetek és nyelvek és királyok előtt.”
(Jel 10,11) A „prófétálnod” szó je-
lenti az isteni akarat közvetítését 
is, a „hordozza” szó helyén az a gö-
rög ige szerepel Ap csel 9,15-ben, 
ami a gyermek kihordását is jelen-
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ti. Az Isten nevének hordozását jól 
szemlélteti, amit a galáciabeli gyü-
lekezetnek ír: „Gyermekeim! Kiket 
ismét fájdalommal szülök, míglen 
kiábrázolódik bennetek a Krisz-
tus.” (Gal 4,19) A hordozás nyil-
ván azt is jelenti, hogy eljuttatni, 
oda vinni Isten nevét. De mit je-
lent ebben az összefüggésben Isten 
neve?

Könnyen meg tudjuk határoz-
ni, hiszen mikor Mózes kérte Is-
tent, hogy mutassa meg neki az 
Ő dicsőségét, akkor Isten megtet-
te ezt: „Nevén kiáltotta az Urat… 
az Úr elvonult előtte, és kiáltott: 
Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyel-
mes Isten, késedelmes a haragra, 
nagy irgalmasságú és igazságú. Aki 
irgalmas marad ezerízig; megbo-
csát hamisságot, vétket és bűnt, de 
nem hagyja büntetlenül…” (2Móz 
34,5–6)

Michelangelo Buonarroti: Saulus megtérése 
(freskórészlet)

Isten két legfonto-
sabb jellemzője tehát 
az irgalom és a ke-
gyelem, amelyek szo-
rosan összefüggenek 
egymással. Az irgal-
mas Isten nem ítéli 
el az ellene vétkezőt, 
hanem lehetőséget ad 
neki a bűneiből sza-
badulni. A kegyelmes 
jelző pedig arra utal, 
hogy vissza akarja 
helyezni a bűn előtti  
állapotba. Az első lé-
pés tehát az irgalom, 
amely kinyújtja a ke- 
zét a bűnösnek, a má- 
sodik pedig a kegye-
lem, amelyet ha meg-

fog a bűnös, akkor kiemeli a bűn-
ből és visszateszi a bűntelen álla-
potba.

Mózes, akinek Jézus kinyilat-
koz tatta „jóságát”, később ezt 
mondta: „Prófétát támaszt néked 
az Úr, a te Istened, teközüled, a te 
atyádfi ai közül, olyat, mint én: azt 
hallgassátok!” (5Móz 18,15) Jézus 
azonban nemcsak azért jött, hogy 
bemutassa nekünk az isteni jel-
lemzőket, hanem hogy helyre is 
állítsa azokat bennünk. Nézzük 
meg, hogyan szemléltette Jézus az 
isteni irgalmat és kegyelmet, vala-
mint azok továbbadásának fontos-
ságát példázatokkal.

Az adós szolga példázatát ál-
talában a megbocsátással hozzuk 
kapcsolatba, de a megbocsátást 
tekinthetjük úgy is, mint a kapott 
kegyelem továbbadását. A jelentős 
tartozást felhalmozó szolga meg-

kapta Isten kegyelmét, de nem 
adta tovább annak, aki jóval jelen-
téktelenebb (mintegy hatszázezer-
szer kevesebb) összeggel volt neki 
adósa. Mintha nekikezdett volna 
ellentételezni az elengedett adós-
ságot. Nem gondolt bele, hogy ő 
maga is volt hasonló helyzetben 
– pontosabban sokkal rosszabban, 
mégsem gyakorolt kegyelmet.

Az Istentől nyert kegyelem to-
vábbadását szemlélteti a talentu-
mokról és a gírákról szóló példá-
zat is. A példázatok szerint az útra 
kelni akaró embert, aki átadta a 
szolgáinak, amije volt, Jézussal 
azonosíthatjuk. Földi szolgálata 
során bemutatta Isten irgalmassá-
gát, s hogy tanítványaiban kimun-
kálja ezt az isteni tulajdonságot, 
rájuk bízta a megtapasztalt kegye-
lem továbbadását. Hogy valóban 
a kegyelemről van szó ezekben a 
példázatokban, a kapott javakkal 
rosszul gazdálkodó szolgák ítéle-
te mutatja: „Mindenkinek, akinek 
van, adatik; akinek pedig nincs, 
még amije van is, elvétetik tőle.” 
Azok a szolgák tehát, akik nem 
adták tovább Isten kegyelmét, el-
vesztették azt. Azok viszont, akik 
továbbadták azt – akik növeked-
tek a kegyelemben –, birodalmat 
kaptak uruktól, illetve bemehettek 
az Ő örömébe, vagyis a menyegző-
re, ami az Istennel való újra egye-
sülést jelképezi.

Az isteni kegyelem továbbadá-
sáról szóló példázatok sorába il-
leszthető a hamis sáfárról szóló 
pél dázat is. A kegyelemnek itt is 
az adósságelengedés felel meg, az 
adós szolga példázatához hasonló 
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Noé a bárkát építi. (Carolsfeld Biblia, 1860)

módon. A dicséretet pedig azért 
kapta a hamis sáfár, mert elment 
az ura adósaihoz, és csökkentette 
az adósságukat. Jézus fi gyelmez-
tetésként mondta el ezt a példáza-
tot tanítványainak, miután három 
példázatban bemutatta, hogyan 
viszonyul Isten az elveszettekhez. 
Az elveszett juh és drachma példá-
zata azt mutatja, hogy keresi Isten 
az elveszettet, az elveszett fi ú pél-
dázata pedig azt, hogyan fogadja 
és helyezi vissza azt, aki tévedé-
sét belátva hazatért. A hamis sáfár 
példázatával tehát Jézus tanítvá-
nyait kívánta serkenteni az elve-
szettekért való fáradozásra. Meg-
mutatta azt is, hogy „az örök haj-
lékokba” való befogadás feltétele, 
hozzásegítettük-e embertársain-
kat az Istennel szembeni adóssá-
guk rendezéséhez. Elmentünk-e 
hozzájuk, és tudattuk-e velük, 
hogy Isten „eltörölte a parancso-
latokban ellenünk szóló kézírást, 
amely ellenünkre volt nekünk, és 
azt eltette az útból, odaszegezvén 
azt a keresztfára” (Kol 2,14).

Jézus azonban nemcsak mond-
ta, hanem cselekedte is, amit ta-
nított. Az irgalmasságot éppen az 
úrvacsorán mutatta be Péternek: 
„Azért, ha én, az Úr és a Mester, 
megmostam a ti lábaitokat, nék-
tek is meg kell mosnotok egymás 
lábait.  Mert példát adtam néktek, 
hogy amiképpen én cselekedtem 
veletek, ti is akképpen cselekedje-
tek.” (Jn 13,14–15) Figyeljük meg, 
az adós szolgára kimondott ítélet 
oka pontosan az volt, hogy nem 
cselekedett a király példaadása 
szerint. „Nem kellett volna-e neked 

is könyörülnöd a te szolgatársa-
don, amiképpen én is könyörültem 
rajtad?” (Mt 18,33)

A kegyelmet pedig szintén Pé-
ter számára tette igen kézzelfog-
hatóvá, amikor az őt megtagadó 
tanítványát visszahelyezte a szol-
gálatba. Hogy mit jelent a meg-
tapasztalt irgalom és kegyelem, 
arról így ír az apostol levelében: 
„Áldott az Isten és a mi Urunk, 
Jézus Krisztusnak Atyja, aki az ő 
nagy irgalmassága szerint újonnan 
szült minket élő reménységre Jézus 
Krisztusnak a halálból való feltá-
madása által.” (1Pt 1,3)

 Mit jelent tehát az Isten nevé-
nek hordozása? Bemutatni az Is-
tent nem ismerőknek az Ő irgal-
mát és kegyelmét, hogy újjászü-
lethessenek „élő reménységre Jézus 
Krisztusnak a halálból való feltá-

madása által”. Úgy is mondhat-
nánk röviden, hogy Istennel járni, 
azaz együttműködni Vele, hogy 
mindenki szabadulást nyerhessen 
az igazság megismerése által. Noé 
életében láthatjuk ezt szemlélete-
sen, akinek Isten szabadulást ígért, 
amit százhúsz évig hirdetett az Is-
tentől eltávolodott embereknek.

Szenvedések hordozása 
Isten nevének hordozása együtt 

jár a szenvedések elhordozásával 
is. Pál így fogalmazza meg ezt fi a-
tal tanítványának: „…de mindazok 
is, akik kegyesen akarnak élni, 
üldöztetni fognak” (2Tim 3,12), 
vagy a galáciabelieknek Ismáel és 
Izsák ószövetségi példájával. „De 
valamint akkor a test szerint szü-
letett üldözte a Lélek szerint valót, 
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úgy most is.” (Gal 4,29) Az üldö-
zés okára pedig János apostol így 
világít rá Káin és Ábel történe-
tére utalva: „Káin, aki a gonosz-
tól volt, és meggyilkolta az ő test-
vérét. És miért gyilkolta meg azt? 
Mivel az ő cselekedetei gonoszak 
voltak, a testvéreié pedig igazak.” 
(1Jn 3,12) Jézus pedig ezt mondta 
Nikodémusnak: „Mert mindenki, 
aki hamisan cselekszik, gyűlöli a 
világosságot, és nem megy a vilá-
gosságra, hogy az ő cselekedetei fel 
ne fedessenek.” (Jn 3,20)

De vajon miért engedi meg az 
igazságos Isten ezeket az igazság-
talan szenvedéseket? Péter apostol 
ad erre választ levelében azoknak, 
akik vállalták Jézus követését. 
Miután leszögezi, hogy arról a 
szenvedésről beszél, aminek nem 
mi vagyunk az okai (1Pt 2,20–21), 
két alapvető okot jelöl meg, amiért
egy kereszténynek hordoznia kell 
a szenvedést. Egyrészt azért, hogy 
ezáltal Istenhez vezessünk em-
bereket: „Mert Krisztus is szenve-
dett egyszer a bűnökért, mint igaz 
a nem igazakért, hogy minket Is-
tenhez vezéreljen.” (1Pt 3,18), más-
rész pedig azért, hogy megtisztít-
son bennünket: „Minthogy azért 
Krisztus testben szenvedett, fegy-
verkezzetek fel ti is azzal a gon-
dolattal, hogy aki testileg szenved, 
megszűnik a bűntől.” (1Pt 4,1) Ez 
azonban nem teher egy Krisztus-
követőnek. Gondoljuk csak meg, 
mit mond a boldogságra jutás fel-
ső fokáról: „Boldogok, akik hábo-
rúságot szenvednek az igazságért, 
mert övék a mennyeknek országa. 
Boldogok vagytok, ha szidalmaz-

nak és háborgatnak titeket, és min-
den gonosz hazugságot mondanak 
ellenetek énérettem. Örüljetek és 
örvendezzetek, mert a ti jutalma-
tok bőséges a mennyekben: mert 
így háborgatták a prófétákat is, 
akik előttetek voltak.” (Mt 5,10–12)

Magunk ítélése 
Miben kell tehát megpróbálni 

magunkat az Úrral való szövetség 
megújításához? Mivel a szövetsé-
get arra kötöttük, hogy együtt-
működünk vele a megváltás mű-
vében, azt kell megítélnünk ma-
gunkról, Vele jártunk-e az elmúlt 
időszakban. Pál apostol szövetség-
kötéséből kiindulva láttuk, hogy 
az Istennel járás az Ő kegyelmé-
nek továbbadását jelenti, és az ez-
zel együtt járó szenvedések elhor-
dozását.

Hordoztuk-e az Ő nevét? Elfo-
gadtuk-e az elengedést, aminek az 
árát Ő fi zette meg Fia életével, vagy 
mi próbáljuk meg behajtani máso-
kon? Hirdettük-e ezt? „Mert vala-
mennyiszer eszitek e kenyeret és isz-
szátok e pohárt, az Úrnak halálát 
hirdessétek, amíg eljövend.” (1Kor 
11,26) Látszott-e rajtunk, hogy a 
mi bűneinket már a keresztfára 
szegezte? Bíztunk-e abban, hogy 
ha az én bűnömet már eltette az 
útból, akkor embertársaim bűné-
vel is hasonlóan cselekszik? Meg 
tudtuk-e másoknak mutatni, ho-
gyan rendezhetők el az engem ért 
bántások, igazságtalanságok és 
vádolások megnyugtató módon, 
vagy saját magunk vettük ezt ke-
zünkbe, hogy megnyugodjunk?

Szenvedtük-e a háborúságot az 
igazságért, vagy megalkudtunk 
és íztelen sóvá lettünk? Tudtuk-e 
szeretetet tanúsítani, amikor vá-
doltak minket, vagy kedvességet, 
amikor elnyomó cselekedetet ta-
pasztaltunk?

Az úrvacsorára tekinthetünk 
úgy is, mint az első szeretet fel-
elevenítésére. Röviden tehát en-
nek alapján is összegezhetjük, mi-
ben kell magunkat ítélni, hogy ne 
ítéltessük el: „Amiképpen vettétek 
a Krisztus Jézust, az Urat, akkép-
pen járjatok Őbenne.” (Kol 1,6) 
Amikor Pál apostol „vette a Krisz-
tus Jézust”, „remegve és ámulva 
mondta: Uram, mit akarsz, hogy 
cselekedjem?” (Ap csel 9,6) Meg-
kérdeztük-e ezt mi is Tőle, és asze-
rint cselekedtünk-e? Vagy pedig 
rohantunk a magunk által jónak 
gondolt cél felé a magunk válasz-
totta úton? Munkált-e bennünk 
az a buzgóság, ami a keresztség 
után? Meglátszott-e rajtunk, mint 
egy fi atal páron, hogy ki az, akit 
szívünk kedvel?

– ti –
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Az idők jelei

FIGYELEMRE MÉLTÓ IDŐK JELEI

1. A Kürtszó előző számában ír-
tam arról, hogy Mt 24,6–8 telje-
sedése valószínűleg még előttünk 
van. Ez azt jelenti, hogy bármikor 
belekerülhetünk egy súlyos világ-
válságba, amely azt a rémületet 
kelti, hogy már maga a vég érkezett 
el. Jézus azonban előre fi gyelmez-
tet bennünket, hogy megértve ta-
nítását, mi ne rémüldözzünk, ha-
nem emlékezzünk szavára, mely 
szerint „mindezeknek meg kell 
lenniük, de ez itt még nem a vég”. 
Lk 21,9-ben olvassuk: „…ne essetek 
félelembe, mert ezeknek meg kell 
lenni előbb, de nem jön mindjárt 
a vég.” Újra felhívom a fi gyelmet 
egy különleges bizonyságtételre, 
amit a Kürtszó előző számában is 
idéztem. Érdemes átgondolni tar-
talmát. Úgy tűnik, hogy az első 
„nagy zavarodottságot”, amiről ez 
a bizonyságtétel szól, Mt 24,6–8 
teljesedése idézi elő. A „béke rö-
vid időszaka” következik ezután 
a bizonyságtétel szerint (vö. 1Th ess 
5,1–3). Utána jön a „legnagyobb 
zűrzavar”, ami „a nyomorúságos 
idővel”, a hét utolsó csapás idő-
szakával azonosítható (Mt 24,21–
22; Jel 16. fej.). Ismét közöljük ezt 
a fontos bizonyságtételt: 

„A legnagyobb zavarodottság 
közepette láttam a Föld lakosait. 
Háborút, vérontást, nyomort, nél-
külözést, éhínséget és járványokat 
láttam. Mikor ezek vették körül 

Isten népét, kezdtek összetartani, 
félretették apró nézeteltéréseiket. 
Nem méltóságuk uralta már őket, 
hanem mély alázat. A szenvedés, 
a zavar és a nélkülözések vissza-
helyezték az értelmet a trónjára… 
Azután másra terelték fi gyelme-
met. A béke rövid időszakát lát-
tam. Újra megmutatták nekem 
a Föld lakosait, és újra minden 
a legnagyobb zűrzavarban volt. 
Küzdelem, háború, vérontás dü-
höngött mindenfelé, vérontással és 
járványokkal… »Az emberek el-
haltak a félelem miatt, és azok vá-
rása miatt, melyek a Föld kereksé-
gére következnek.« (Lk 21,27)” (Bi-
zonyságtételek, I. köt., 253–254. o.)

Úgy tűnik, hogy mind köze-
lebb kerülünk a fent említett első, 
súlyos válsághoz, ami a felgyor-
suló végső események nyitánya, 

kezdete. A második világháború 
óta hetven évig volt viszonylagos 
béke a világon. A közelmúltban 
azonban ilyen újságcikkcímekkel 
és a cikkek tartalmát összegző fel-
iratokkal találkozhattunk: 

„Kitörhet-e a világháború? Mi-
közben sok erőfeszítés történik a 
hidegháborús tendenciák meg-
fékezésére, tovább tart a háborús 
pszichózis fokozása.” (Népszava, 
2017. augusztus 2., 7. o.)

„Ki üt vissza először? A több 
mint negyedszázaddal ezelőtt vé-
get ért hidegháború óta nem ren-
dezett a mostaniakhoz hasonló  
nagyságú hadgyakorlatokat a 
NATO, illetve Oroszország. Elem-
zők szerint egyre nagyobb a ve-
szélye az incidensek bekövetkez-
tének.” (Ki üt vissza először? HVG, 
2017. július 27., 30. o.)

Egy rövid hír október 18-áról: 
„»Bármelyik pillanatban nukleáris 
háború robbanhat ki« – idézte az 
észak-koreai ENSZ-nagykövet he-
lyettesét kedden a Th e Guardian.  
A diplomata az ENSZ leszerelé-
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si bizottsághoz intézte szavait, és 
hozzátette: Amennyiben az Egye-
sült Államok megtámadja Phen-
jant, »nem menekül a súlyos bün-
tetés elől«.” (Népszava, 8. o.)

A világ jelenlegi nagyhatalmai-
nak, de egyáltalán, államfőinek 
sorában alig találhatunk józan, fe-
lelős vezetőt. Valószínűleg csak a 
„szeleket visszatartó angyalokon” 
múlik (Jel 7,1–3), hogy még nem 
bonyolódott bele a világ egy ilyen 
iszonyú konfl iktusba.

2. Továbbra is jellemző a tanács-
talanság a globalizált világ súlyos 
problémáinak a megoldását ille-
tően. Hiába minden fi gyelmezte-
tés a környezetpusztulásra, a tár-
sadalmi egyenlőtlenségekre és az 
ebből fakadó robbanásveszélyre, 
az emberiség nem tud más civi-
lizációs modellt kitalálni, mint 
a termelés és a fogyasztás növelé-
se, a gazdaság ilyen jellegű felpör-
getése. Egy tanulságos hír ezzel 
kapcsolatban: 

„Ötmillió dollárt ajánlott fel a 
magyar származású svéd milliár-
dos, László Szombatfalvy annak, 
aki kitalál egy, a mostaninál mű-
ködőképesebb rendszert a világ 
kormányainak együttműködésé-
re… Létrehozott egy alapítványt 
is, melynek vagyona felét felaján-
lotta, hogy olyan globális prob-
lémák megoldásán dolgozzanak, 
mint a klímaváltozás, a háborúk, 
a túlnépesedés és az extrém sze-
génység. Május 24-ig kell benyúj-
tani a pályázatokat, amiket egy 

akadémikusokból álló nemzetközi 
bizottság bírál el.” (Vasárnapi Hí-
rek, 2017. március 4.)

Sokat hallunk, olvashatunk ar-
ról, hogy nagy változások érnek 
a társadalmakban, Európában is, 
és szerte a világon. Egy algériai 
író, Boualem Sansal 2084 – A vi-
lág vége című, magyarul is meg-
jelent regényében, ami meglehe-
tősen nagy visszhangot keltett, 
ilyen képet fest a jövőről: „Totális 
teokráciát, vallási fundamentaliz-
muson alapuló istenállamot vetít 
előre” a jövő. (HVG, 2017. április 
27., 40. o.)

3. Vallási területen is jelentős, 
szembetűnő fejleményekről érte-
sülhettünk a média által:

a) A Lutheránus Világszö-
vetség és a Metodista Egyházak 
Világtanácsa után a Református 
Egyházak Világközössége is csat-
lakozott július 5-én az úgyneve-
zett Közös Nyilatkozathoz, ame-

lyet először a Lutheránus Világ-
szövetség és a Katolikus Egyház 
írt alá 1999-ben, Augsburgban, 
majd a Metodista Egyházak Világ-
tanácsának a képviselője is kézje-
gyével látta el 2006-ban: 

„Németországban tartotta hu-
szonhatodik nagygyűlését június  
29. és július 7. között a Reformá-
tus Egyházak Világközössége 
(REV)… A szervezet képviselői 
július 5-én utaztak Wittenbergbe, 
ahol – az evangélikus templomban 
tartott közös ünnepi istentisztelet 
keretében – két jelentős ökume-
nikus egyezményt is aláírtak: egy 
Wittenbergi Tanúságtétel címet 
viselő dokumentumot, továbbá a 
református egyházak csatlakozá-
sát a megigazulástan katolikus–
evangé li kus konszenzusát rögzítő 
Közös Nyilatkozathoz… 

A wittenbergi városi templom-
ban a 145 evangélikus egyházat 
tömörítő Lutheránus Világszövet-
ség nevében Martin Junge főtit-
kár, míg a 229 református egyhá-
zat képviselő REV nevében Chris 

!

!

Chris Ferguson ünnepélyes keretek között aláírja a Közös Nyilatkozatot
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Ferguson főtitkár írta alá a Wit-
tenbergi Tanúságtétel elnevezésű  
nyilatkozatot, amelyben a két 
egy ház képviselői – a reformáció 
kezdetének ötszázadik évfordu-
lójához csatlakozva – megerősí-
tik közös elhívásukat az egyházak 
megújulására és szövetségére…:

»Kötelezzük magunkat arra, 
hogy elmélyítsük a megigazulás 
közös értelmezését a teológiai ku-
tatás, a tanítás és a bizonyságtétel 
terén – áll a hivatalos nyilatkozat-
ban. – Amit már elértünk, és ami-
re elköteleztük magunkat, azt mi, 
katolikusok, evangélikusok, me-
todisták és reformátusok a teljes 
közösségre való erőfeszítés és a vi-
lágban tett közös bizonyságtétel-
re való törekvés jegyében tesszük, 
ami Krisztus akarata minden ke-
resztény számára.«” (Evangélikus 
élet, 82. évfolyam, 2017. július 16., 
5. o.)

b) A Metodista Egyház és a 
Katolikus Egyház „kiengesztelő-
désének” erősödése:

„Ferenc pápa október 19-én 
délben találkozott a Konzisztó-
rium teremben a Metodista Világ-
tanács 52 fős küldöttségével, aki-
ket nagy szeretettel köszöntött 
a katolikus–metodista teológiai 
párbeszéd kezdetének ötvenedik 
évfordulója alkalmából… Ferenc 
pápa utalt a katolikus–metodis-
ta párbeszéd teológiai bizottsá-
gának legújabb dokumentumára, 
mely a »felebarát megsegítését és 
az életszentséget szorgalmazza«. 
Örömmel fedezhetjük fel egymás-
ban a Szentlélek működését, és 

Isten más családtagjai is segíthet-
nek bennünket még közelebb ke-
rülni az Úrhoz… »Nem beszélhe-
tünk a szeretetről, ha nem imád-
kozunk együtt, és nem ápoljuk 
együtt a kiengesztelődést – muta-
tott rá Ferenc pápa. – Az ugyanis 
ajándék minden keresztény, de az 
egész világ számára is; a Szentlé-

lek ajándéka, aki képes létrehoz-
ni a kiengesztelődésben az egység 
csodáját.« Végül a Szentatya, meg-
köszönve a bizottság munkáját, 
annak a reményének adott hangot, 
hogy »egyszer majd a teljes egy-
ségben a kenyértörés közösségére 
is eljuthatunk«.” (50 éve a párbe-
széd útján – A Metodista Világta-
nács küldöttségét fogadta a pápa, 
www.magyarkurir.hu)

c) Ferenc pápa az Európába 
irányuló migrációban is a vallás-
közi ökumené kiterjesztésének, 

illetve megerősödésének a lehető-
ségét látja:

„Ferenc pápa szerint az egy-
ház a misszionáriusok »migráció-
jának« köszönhetően terjedt el az 
összes kontinensen, attól a meg-
győződéstől vezérelve, hogy a ke-
reszténység egyetemes üzenete 
mindenkihez szól, akármilyen 

kultúrához tartozzon… A mig-
ránsok érkezése az európai egy-
házak számára lehetőséget kínál, 
egy új »misszionárius front« meg-
nyitását, hogy a gyakorlatban is 
tanúsítsák a hitet, a keresztényi 
szeretetet, a könyörületességet és 
a többi vallás iránti tiszteletet az 
ökumenikus párbeszéd jegyében.” 
(Ferenc pápa bővítené a migrációs 
útvonalakat, www.index.hu)

d) Magyarországon jelentős 
esemény volt a szeptember 16-án 
tartott protestáns nagygyűlés. 

A pápa és a Metodista Világtanács küldöttsége találkozásának egy pillanata
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„A reformáció ötszázadik, ju-
bileumi évében huszonnégy fele-
kezet és szervezet képviselői vet-
tek részt a budakeszi metodisták 
templomában szeptember 16-án 
tartott protestáns nagygyűlésen. 
A keresztény egység, a közös kül-
detés számtalan mai kérdését, té-
máját vetették fel az előadók…

A nagygyűlésen a következő 
közösségek képviseltették magu-
kat: augsburgi magyar reformá-
tus gyülekezet, Biblia Szól Egy-
ház, Budapesti Autonóm Gyüle-
kezet, Dávid Sátora Gyülekezet, 
Golgota Gyülekezet, Hetednapi 
Adventista Egyház, Hungarian 
Ministries International, Keresz-
tyén Testvérgyülekezet, Magyar 
Evangéliumi Szövetség (Aliansz), 
Magyarországi Baptista Egyház, 
Magyarországi Egyházak Öku-
menikus Tanácsa, Magyarorszá-
gi Evangélikus Egyház, Magyar-
országi Metodista Egyház, Ma-
gyarországi Református Egyház, 
Magyarországi Szabadkeresztény 
Gyülekezet, Magyar Pünkösdi 
Egyház, Magyar Reformátusok 
Világszövetsége, Mahanaim Gyü-
lekezet, Müncheni Magyar Nyelvű 
Református Gyülekezet, Názáreti 
Egyház, Örömteli Magyarország 
Alapítvány, Sarokkő Gyülekezet, 
Szabad Evangéliumi Gyülekezet, 
Szívbunker Misszió és Gyüleke-
zet.” (Evangélikus élet, 2017. októ-
ber 8. 49. o.)

A következő közös nyilatkoza-
tot írták alá:

„Mi, az 500 éves reformáció 
felismerésein tájékozódó, külön-
böző korokban keletkezett feleke-

zetek, gyülekezetek, közösségek 
magyarországi és diaszpórában 
élő képviselői, hasznosnak látjuk, 
hogy közös gyökereinket és hitün-
ket megvallva kinyilvánítsuk: 

Hisszük a reformáció által újra 
felismert bibliai igazságot, hogy 
egyedül a kegyelemből való hit 
által van üdvösségünk (Ef 2,8) a 
Jézus Krisztusban (Jn 14,6), aho-
gyan azt a Szentírás hirdeti (2Tim 
3,16). 

Hisszük, hogy Jézus Krisztus 
uralma alatt az egyház egy test 
(Ef 4,15–16), és ennek a »Krisz-
tus-testnek« mai megjelenítéséért  
minden keresztény felekezet a 
maga területén felelős, hogy az Is- 
ten országa – mely nem szem-
mel láthatóan jött el a világba 
(Lk 17,20–21) – szeretet által mun-
kálkodó hitünk révén (Gal 5,6) 
egyre inkább látható legyen. Meg-
győződésünk, hogy ez a körülöt-
tünk élők erkölcsi felemelkedését 
is magával hozza.

Hisszük, hogy felelősek va-
gyunk egymás terheinek hordo-
zásáért (Gal 6,2), különösen a 
szenvedő egyházrészekkel (1Kor 
12,26) való közösségvállalásért. 
Kötelességünk a hitükért üldözött 
és hátrányosan megkülönbözte-
tett keresztényekkel vállalt szoli-
daritás. 

Hisszük, hogy a krisztusi sze-
retet egymás kölcsönös elfogadá-
sát is jelenti minden keresztény 
felekezet, közösség, gyülekezet (a 
legkisebbtől a legnagyobbig) és 
az egyes keresztények számára. 
Ennek áldása és ígérete krisz tu si 
küldetésünk és bizonyságtételünk 
ered ményessége mások irányába  
is (Jn 17,20–23). Legyen ezért is 
»Egyedül Istené a dicsőség«!” (Pro-
 tes táns nagygyűlés volt Budake-
szin, http://www.evangelikus.hu)

A nyilatkozat harmadik be-
kezdése, csaknem nyílt szóval, 
a földi Isten országa várakozást 
fogalmazza meg Krisztus köze-

A nyilatkozatot aláírók közös imája a magyarországi protestáns nagygyűlésen
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li visszajövetelének a reménysége 
helyett. (A Lk 17,20–24-ben fog-
laltaknak csak az első felét idézi a 
nyilatkozat, a 24. verset már nem 
veszi fi gyelembe.) Megdöbbentő, 
hogy nem ismerték fel ezt az aláíró 
egyházak, vagy pedig meggyőző-
désük ellenére is aláírták, a több-
séghez igazodás jegyében. „Er-
kölcsi felemelkedést” is vizionál a 
nyilat kozat az alábbi világos igei 
kijelentések ellenében: 2Tim 3,1–5; 
Mt 24,12.37; Lk 17,28. 

e) A korszellemhez igazodás 
jegyében újabb protestáns egyház 
járult hozzá az egynemű párok 
egyházi esketéséhez: 

„Ezentúl a Norvég Evangéli-
kus Egyház lelkészei – összhang-
ban több más külföldi protestáns 
felekezettel – azonos neműeket is 
összeadhatnak… Ez magával hoz-
za a nem semleges liturgikus nyel-
vezetet is, úgyhogy például kikop-
nak a szertartásból a menyasszony 
és a vőlegény szavak. A francia 
protestánsok és az amerikai pres-
biteriánusok 2015-ben fogadták el 
a melegházasságot, most a norvé-
gok 73 százalékát magába foglaló 
egyház is megtette ezt.” (Meleghá-
zasság: A norvég evangélikus egy-
ház is belement, mno.hu)

f) Lapzárta után került sor egy 
újabb, igen jelentőségteljes ese-
ményre. Szükséges, hogy fi gye-
lemmel kövessük az erről szóló 
híradásokat: 

„Október 27-e és 29-e között a 
Szentszék és a Comece, az Európai 
Unió Püspöki Konferenciáinak Bi-
zottsága szervezésében »Újragon-
dolni Európa jövőjét – Keresztény 
hozzájárulás az európai terv jövő-
jéhez« címmel nagyszabású kon-
ferenciát tartanak a Vatikánban. 

A háromnapos tanácskozás kö-
zéppontja lesz október 28-a, szom-
bat, amikor Ferenc pápa üzenettel 
fordul a találkozó 350 résztvevő-
jéhez. Az eseményen 28 európai 
ország politikusai mellett bíboro-
sok, püspökök, nagykövetek és a 
tudományos élet képviselői is jelen 
lesznek.” („Újragondolni Európa 
jövőjét” – európai püspökök és 
politikusok találkozója a Vatikán-
ban, http://hu.radiovaticana.va) 

4. Sűrű természeti katasztrófák 
tették nyilvánvalóvá az ökológiai 
egyensúly megbomlását, a globá-
lis felmelegedés súlyos következ-
ményeit. Hosszú lenne felsorolni 
ezeket – a kaliforniai és portugá-
liai tűzvészeket, a Közép-Ameri-
kát és az Amerikai Egyesült Ál-
lamokat sújtó hurrikánokat, az 
ázsiai árvizeket, az Európában ha-
lálos áldozatokat is követelő súlyos 
viharokat, a mexikói, igen erős, 
nagy károkat okozó földrengése-
ket, illetve az Antarktiszról lesza-
kadt jégtömböt azonban minden-
képpen említenünk kell. 

Igazat kell adnunk annak az 
idős erdélyi testvérnek, akitől 
az elmúlt nyáron ezt hallottam: 
„Én most már minden nap kérem 
a jó Istentől imádságomban, hogy 
földrengéstől, árvíztől, tűzvész-
től mentsen meg.” Helyénvaló, ha 
hálaadó imáinkban nem felejt-
jük el megköszönni a jó Istennek, 
hogy természeti katasztrófa nem 
sújtott minket. Ez ugyanis ma már 
nem természetes, bármikor, bár-
hol, bármi megtörténhet. 

5. Jézus Noé napjaihoz hason-
lította az eljövetele előtti világot, 
amelyet az Írás így jellemez: „Be-
telt a föld erőszakkal.” (1Móz 6,11) 
Az elmúlt negyedév során szin-
te hihetetlen mértékben nőtt az 
erőszakos cselekmények száma. 
Nemcsak a bevándorlók követtek 
el ilyen cselekedeteket, hanem eu-
rópaiak és amerikaiak is. Betelje-
sedik az, amiről Ellen White több 
mint száz évvel ezelőtt írt: a vég-
hez közeledve „biztonságot sehol, 
semmiben nem találhatunk”. 

Összeállította: Vankó Zsuzsa 

! !

Emlékezés a helyszínen a Las Vegas-i mészárlás után
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„Eljött az idő, hogy minden gyüle-
kezeti tag kivegye részét az egész-
ségügyi missziómunkából.” (Bi-
zonyságtételek, VII. köt., 62. o.)

A mai konferencia áhítatán egy fő 
kérdést szeretnék felvetni: Miért 
szükséges, hogy mindenki komo-
lyan vegye az egészségügyi mun-
kát, és abba bekapcsolódjon? E 
kérdésre válaszolva több érvet is 
megfogalmazhatunk.

JÉZUS PÉLDÁJA. Figyeljük meg, 
hogyan munkálkodott Jézus: „És 
bejárta Jézus az egész Galileát, ta-
nítva azok zsinagógáiban és hirdet-
ve Isten országának evangéliumát, 

és gyógyítva a nép között minden 
betegséget és minden erőtlenséget. 
És elterjedt az ő híre egész Szíriá-
ban: és hozzávitték mindazokat, 
akik rosszul voltak, a különféle be-
tegségekben és kínokban sínylődő-
ket, ördöngösöket, holdkórosokat 
és gutaütötteket; és meggyógyítot-
ta őket. És nagy sokaság követte őt 
Galileából és a Tízvárosból és Jeru-
zsálemből és Júdeából és a Jordá-
non túlról.” (Mt 4,23–25) Jézus pél-
dája egy üzenetet hordoz: nem elég 
önmagában az evangéliumhirde-
tés, személyes szolgálattal kell ösz-
szekapcsolni az igehirdetői mun-
kát. E két dolog: a szó és a tett, az 
ige és a gyakorlati segítségnyújtás 
együttese volt tehát Jézus szolgá-
latának titka. Mindez számunkra 
is követendő példa: „Csak Krisz-
tus módszere vezet igazán ered-
ményre az emberekkel való kap-
csolatfelvételben. A Megváltó az 
emberek között mozgott, mint aki 
a javukat akarja. Együttérzést ta-
núsított, szolgálatával megadta, 
amire szükségük volt és elnyerte a 
bizalmukat. Azután így szólt: Kö-
vessetek engem!” (A nagy Orvos 
lábnyomán)

Ma is csak így – a bizalom 
megnyerése után – juthat el a szí-
vig az életmentő üzenet. Éppen 
erre a célra adta Isten az egész-
ségügyi üzenetet. Jézus példáját 
követve keressük meg mi is a tes-

ti-lelki problémákkal küszködő 
embereket!

A VÉGIDŐ ÉRVE. A körülöt-
tünk sokasodó jelek egyre inkább 
arra intenek, közel van már a föl-
di történelem vége; egyre kevesebb 
idő áll rendelkezésre mind a sze-
mélyes felkészülésre, mind a ránk 
bízott munka elvégzésére. Idézem 
Jézus szavait: „A fügefáról vegyé-
tek pedig a példát; mikor ága már 
zsendül és levelet hajt, tudjátok, 
közel van a nyár. Azonképpen ti is, 
amikor mindezeket látjátok, tud-
játok meg, hogy közel van, az ajtó 
előtt.” (Mt 24,32–33) Gondoljuk át, 
mi mindent láthatunk ma körü-
löttünk? Egy széthulló, válságok-
tól meggyötört világot: globális 
felmelegedést, ökológiai összeom-
lást, sokasodó természeti kataszt-
rófákat, migrációt, nemzetek kö-
zötti feszültségek fokozódását stb. 
Szemlélhetjük a próféciák betelje-
sedését a politika és a vallás össze-
fonódásában is. 

Az egészségügyi üzenet két te-
rületen nélkülözhetetlen a végső 
időben élők számára. 

Először is a személyes meg-
szentelődésünk munkálásában. 
Tudjuk, hogy rendkívüli magas-
latokat kell elérnünk, a szentség 
különleges fokára kell eljutnunk. 
Emberileg nézve lehetetlen célt 
kell elérnünk: „Itt van a szentek-
nek békességes tűrése, itt, akik meg-
tartják az Isten parancsolatait és 
a Jézus hitét!” (Jel 14,12) Lehet, 
hogy valaki vágyik erre, de ha 
nem vesz igénybe minden Isten ál-
tal küldött segítséget, nem érheti 

Egészségügyi misszió

MIÉRT OLYAN FONTOS, HOGY MINDEN 
GYÜLEKEZETI TAG BEKAPCSOLÓDJON 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MISSZIÓBA?

A januárban megalakult 
egészségügyi osztály céljai 
között szerepel, hogy rend-
szeres alkalmakat bizto-
sítson gondolatok, tapasz-
talatok megosztásához, a 
közös tervezéshez és to-
vábbképző előadásokhoz. 
Ennek jegyében tartottuk 
2017. május 14-ei konferen-
ciánkat. Ennek kezdő áhí-
tatát most írott formában 
is közzétesszük.

!
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el. A Jóisten az egészségügyi üze-
netet azért küldte, hogy megtartá-
sa által tiszta idegrendszerre, gon-
dolkodásra tegyen szert. Ennek 
hiányában valóban elveszíthetjük 
az üdvösséget. Olyan ez, mintha 
egy sportoló azért veszítene, mert 
nem tartott be minden szabályt, 
nem vette elég komolyan a küzdel-
met.

Másodsorban a körülöttünk 
élő, veszendő emberek eléréséhez 
és megmentéséhez egy rendkívü-
li eszköz az egészségügyi üzenet: 
Ellen G. White „éknek”, „jobb 
kéznek” is nevezi. Milyen találó 
hasonlatok ezek! Ez az, ami em-
berekhez közel hatolhat, ami utat 
készíthet az evangélium számára. 
Látjuk, hogy egyre nehezebb meg-
közelíteni az embereket – bezár-
kózás, bizalmatlanság jellemző, 
félelmek lesznek úrrá a szíveken. 
Érdemes megfontolnunk a kö-
vetkezőket: „Azt kell mondanom 

neked, hogy az evangelizációt 
illetően nemsokára csak egész-
ségügyi missziómunkát végezhe-
tünk.” (Evan gelizás, 245. o.) Sok-
szor tapasztaljuk, ez az idő már el-
jött: az emberek egyre inkább csak 
egészségügyi kérdésekkel lehet 
megközelíteni. Ez az „ajtó” marad 
legtovább nyitva az evangelizációs 
munkában.

A REFORMÁCIÓ ÉRVE. Nem-
rég volt alkalmam áttanulmá-
nyozni a reformáció bibliai pél-
dáit: Illés, Josafát, Ezékiás, Jósiás, 
Nehémiás életét vizsgáltam meg. 
Az általuk vezetett reformáció-
ban mindig ott volt két mozzanat: 
1. Egy ma általi felismerés: vala-
miben eltértünk az Isten törvényé-
től. 2. Tettek, gyakorlati lépések. 

Minden reformációra igaz volt, 
hogy kevés, legtöbbször egy-két 
ember indította el, de aztán kiter-
jedt, és az egész nép bekapcsoló-

dott, megtette a maga részét. Csak 
így lehetett belőle mélyreható vál-
tozás és reformáció. 

Ugyanezt tették az adventmoz-
galom kezdetén is: voltak felis-
merések, például a dohány, kávé, 
disznóhús káros hatásaival kap-
csolatban, ezt azonnal gyakorla-
ti megvalósítás követte. Mindezt 
– találóan – egészségügyi reform-
nak nevezték el. 

Ma is van mit reformálni az 
életünkben: nemcsak a táplálko-
zás, hanem a nyolc alapelv többi 
elemét illetően is. Tegyük fel a kér-
dést magunknak: Követjük-e a le-
hető legideálisabb étrendet? Meny-
nyit mozgunk naponta? Mennyi  
időt fordítunk pihenésre? Mit gon-
doltok, van oka annak, hogy a mi 
köreinkben is aratnak a civilizá-
ciós betegségek, terjed a depresz-
szió, megjelennek a függőségek? 
Hogyan is tudnánk mi más em-
bereket a jó Istenhez vezetni, ha 
a mi életünkben nem működnek 
azok az elvek, amiket hirdetünk? 
Hogyan lehetünk így hitelesek? 
Tanuljunk a régi korok reformá-
toraitól, akiknél a lelki megújulás 
és a gyakorlati reformáció mindig 
együtt járt!

Az egészségügyi misszió 
tényleges 

evangéliumhirdetés 

Elmondható, hogy az, aki egész-
ségügyi munkát végez, két szinten 
is evangéliumot hirdet. 

Az első szint: Az egészségügyi 
misszió önmagában is evangéliu-
mot ad át. Az igazi egészségügyi 
misszióban sohasem válik szét a 
gyakorlati segítségnyújtás és az 
evangéliumhirdetés. Gondoljunk 
újra Jézus példájára: együtt gyó-
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gyította a testet és a lelket. Meg-
fontolandó a következő idézet: „Az 
egészségügyi misszió a szenvedé-
sek alóli szabadulás örömüzenetét 
adja át az emberiségnek, ekként 
az evangéliumhirdetés élharcosá-
vá válik. Az egészségügyi mun-
ka nem más, mint Jézus Krisz-
tus könyörületének kinyilatkoz-
tatása, az evangélium gyakorlati 
megvalósítása.” (Medical Ministry,
13. fej.) Azzal, hogy bekapcsoló-
dunk ebbe a munkába valamilyen 
területen – talentumaink szerint –
az evangéliumot hirdetjük. Gon-
doljunk arra, hogy egy főzőkör 
megtartása, egy egészségügyi so-
rozat vagy egy ilyen témájú beszél-
getés is evangéliumhirdetés lehet 
a fentiek értelemben!

A második szint: Az egészség-
ügyi üzenet „jobb kézként” szer-
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Június 17–22. (5) Házi gyógymódok képzés
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A betegturnusokon részt vevő betegek száma: max. 8-9 fő;
a turnusok részvételi díja: 10 000 Ft/fő/éjszaka

A „Házi gyógymódok” képzésen résztvevők száma max. 12 fő;
a részvételi díj: 7000 Ft/fő/éjszaka

Helyfoglalás: Mivel férőhelyek csak korlátozott számban állnak
rendelkezésre, kérjük, mielőbb tegye meg jelentkezését!

A 2018-as első félév turnusainak időpontjai

ves része az „örökkévaló evangé-
lium” hirdetésének. „Ez a munka 
ugyanazt jelenti a hármas angyali 
üzenet számára, mint amit a jobb 
kar a test számára.” (Igehirdetések 
és beszédek, 2. köt., 141. o.) Gon-
doljunk arra, hogy a mai kornak 
szóló hármas angyali üzenetnek 
milyen hatalmas szakadékot kell 
áthidalnia! Mennyire másfajta 
dolgok foglalkoztatják ma az em-
bereket! Az egészségügyi misszió 
tehát előkészíti a szívet az evan-
gélium befogadására: egyrészt fi -
zikailag alkalmassá teszi az elmét 
az evangélium megértésére, más-
részt segít az előítéletek eloszlatá-
sában, megnyeri a bizalmat, vá-
laszfalakat bont le. Semmi sem ké-
pes erre ilyen hatékonyan. 

Mekkora könnyelműség és rö-
vidlátás lenne mellőzni az egész-

ségügyi üzenetet, amit Isten kül-
dött számunkra személyes szolgá-
latunk támogatása céljából! A jó
Isten segítsen, hogy valóban be 
tudjunk kapcsolódni e munkába! 

„Az Úr Isten lelke van én raj-
tam, azért, mert fölkent engem az 
Úr, hogy a szegényeknek örömöt 
mondjak; elküldött, hogy bekössem 
a megtört szívűeket, hogy hirdessek 
a foglyoknak szabadulást és a meg-
kötözötteknek megoldást; hogy hir-
dessem az Úr jókedvének esztende-
jét és Istenünk bosszúállása napját; 
megvigasztaljak minden gyászolót. 
Hogy tegyek Sion gyászolóira, ad-
jak nékik ékességet a hamu helyett, 
örömnek kenetét a gyász helyett, 
dicsőségnek palástját a csüggedt lé-
lek helyett, hogy igazság fáinak ne-
veztessenek, az Úr plántáinak, az 
Ő dicsőségére!” (Ésa 61,1–3)
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A Bizonyságtételeket olvasva

A LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLET

„Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss 
meg engemet, és fehérebb leszek a hónál.” (Zsolt 51,9) 

Mindannyiunk legnagyobb és legsürgősebb szükség-
lete az igaz istenfélelem újjáéledése. A legfontosabb 
feladatunk, hogy erre törekedjünk. Komoly erőfeszí-
tést kell tennünk az Úr áldásának elnyeréséért, nem 
azért, mert Isten nem akarja adni, hanem azért, mert 
mi nem vagyunk készek elfogadni. Mennyei Atyánk 
jobban szeretné a Szentlelket adni azoknak, akik ké-
rik, mint ahogy földi szülők adják jó ajándékaikat 
gyermekeiknek. A mi dolgunk, hogy bűnvallással, 
megalázkodva, bűnbánattal és komoly imával telje-
sítsük azokat a feltételeket, amelyek Isten ígéreteihez 
fűződnek, hogy kiáraszthassa ránk ál dásait. 

Újjászületést csak az imánkra adott válaszban 
remélhetünk. Ha az emberek nélkülözik Isten Szent-
lelkét, nem értékelik az Ige hirdetését sem, de ami-
kor a Lélek hatalma megérinti szívüket, az előadások 
nem maradnak hatás nélkül. Isten szavának tanítása 
és Lelkének befolyása vezeti józan belátásra azokat, 
akik összejöveteleinket látogatják. Értékes tapaszta-
latokat fognak nyerni, és hazatérve készek lesznek 
egészséges befolyást árasztani. 

Vannak régi hívők, akik tudják, hogy mit jelent 
Istennel imában egyesülni és átélni a Szentlélek ki-
töltetését. Azonban sokuknál ez a tapasztalat nem 
gyümölcsözik a tettek mezején. Vajon ki fogja he-
lyüket betölteni? Mi a helyzet a felnövekvő nemze-
dékkel? Megtértek Istenhez? Tudatában vagyunk 
a mennyei szentélyben folyó munkának, vagy vala-
mi kényszerítő erő indítására várunk a gyülekezet-
ben, mielőtt felkelnénk? Azt reméljük, hogy az egész 
egyház feléled? Az az idő sohasem jön el. 

Vannak olyan személyek a gyülekezetben, akik 
nem tértek meg, és akik nem egyesülnek a komoly, 
állhatatos imában. Meg kell kezdenünk a személyes 
munkát. Többet kell imádkoznunk és kevesebbet be-
szélnünk. 

(Review and Herald, 1887. március 22.)

IMA A SZENTLÉLEK KITÖLTÉSÉÉRT

„Amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem 
én is őket e világra; és én érettük odaszentelem ma-
gam, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazság-
ban. De nemcsak érettük könyörgök, hanem azo kért 
is, akik az ő beszédükre hisznek majd énbennem.” 
(Jn 17,18–20) 

Mennyei Atyám! Úgy jövök most hozzád, ahogy va-
gyok: szegényen, nélkülözve és Benned bízva. Arra 
kérlek, hogy add meg nekem és ennek a népnek a 
kegyelmet, mely tökéletesíti a keresztény jellemet. 
Uram, meg fogod-e szánni ezt a népet? Világítson 
be fényed szívünk kamráiba és lelkünk templomába! 
Megváltóm, te véredet adtad örökségedért váltságul, 
hogy győzőkként léphessenek be Isten országába, 
ahonnan sohasem kell kijönniük. Áldd meg azokat, 
akik jelezték vágyukat, hogy Neked akarnak szolgál-
ni! Áraszd ki rájuk lelkedet! 

Arra kérlek, mennyei Atyám, áradjon ki Lelked 
erre a népre. Tedd nyilvánvalóvá megváltó szán-
dékodat! Érintsd szívüket, és tedd nagyon szelíddé 
őket! Szentlelked által lágyítsd meg őket, és segíts 
nekik észrevenni a munkát, melyet el kell végezniük 
szomszédaikért és a körülöttük szenvedő lelkekért! 
Ó, ébreszd rá őket felelősségükre! Bár megmosnák 
jellemruháikat, és megfehérítenék a Bárány vérében!  
Átöleled-e őket kegyelmed karjaival? Kérleld őket 
Szentlelked indításai által, hogy próbálják meg ki-
árasztani fényüket azokra, akik még nem ismerik 
az igazságot! Tedd rendbe egyházadat, ó, Uram, 
hogy munkálkodjanak a lelkekért! 

Megváltóm, nyilatkoztasd ki magad ennek a nép-
nek! Fejezd ki irántuk való szeretetedet! Ó, tedd meg 
ezt! Tartsd meg népedet, hogy Sátán ne kényszerítse 
rájuk akaratát és útjait! Segíts nekik, hogy áttörjenek 
minden ellenálláson, és végül Isten városában lete-
hessék koronáikat Jézus lábai elé, akinek nevét min-
den dicsőség megilleti. Ámen. 

(Review and Herald, 1908. július 16.) 
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Igaz gondolatok

Seneca gondolataiból
Nincs senki, aki másnak használva magának ne használt 
volna.

A helyes cselekedetnek az a díja, hogy megtettük.

A bölcsesség nem emlékezik jobban a sértésre, mint 
a neki tett szolgálatra.

Kérded, mi felejteti el velünk a kapott jót? A vágy arra, 
amit csak ezután kell kapnunk.

Nincs veszélyesebb gyűlölet annál, ami a megcsúfolt jó-
tett miatti szégyenérzésből ered.

Az, hogy hálás embert találj, megéri, hogy hálátlanokat 
is próbára tégy.

Az ártalmas dolgok sosem tartanak mértéket.

A bűnök őszintén sohasem kezeskednek.

A jó emberben nem a rossz csökkent meglétét tapasz-
talom, hanem teljes hiányát.

Az olvasást egy percre sem hagyom abba.

Nem szabad csak írni vagy csak olvasni: az egyik – az 
írás – mogorvává tesz, kimeríti energiáinkat, a másik fel-
old és kilúgoz. Váltakozva kell folyamodnunk ehhez és 
ahhoz, szabályoznunk az egyiket a másikkal, hogy ami 
az olvasás során összegyűlik, azt az író formába öntse.

Hogy mi lesz, azt nem tudom, hogy mi lehetséges, azt 
tudom.

A megkívánt dolgok legokosabb mértéke: nem annyit 
elvenni, amennyit akarsz, hanem annyit, amennyi meg-
illet. 

„Ó, milyen tudós ember!” Elégedjünk meg ezzel az egy-
szerűbb ranggal: „Ó, milyen jó ember!”

Bölcs lehetsz parádé nélkül, gyűlölködés nélkül is.

Ha le akarod vetkezni vétkeidet, nagy ívben térj ki a vét-
kes példák elől.

Cselekedj, ne csak csevegj, s ne csak a hallgatók mulat-
ságára bűvészkedj a szavakkal, hanem a lelket eddzed, 
és szilárdítsd a fenyegetésekkel szemben.

Nem azért nem merünk belevágni valamibe, mert ne-
héz, hanem azért nehéz, mert nem merünk belevágni.

A szabadságot ingyen nem lehet megkapni. Ha sokra 
tartod, minden mást kevésre tarts.

Nincs, aki ne lenne elég erős ahhoz, hogy ártson.

A hallgatóság nagy részéről látható, hogy számára a fi-
lozófus iskolája a tétlenség tanyája.

Kevesen tudták hazáig vinni azt, amit megértettek.

A test legjobb illata az, ha nincs illata.

Hogyan lehet bebizonyítani a gondolatokról, hogy ere-
detiek? Megmondom: úgy kell cselekedned, ahogy be-
szélsz. Ahol az értelem számára nincs hely, nincs jó sem.

Lucius Annaeus Seneca (Kr. e. 4. – Kr. u. 65.)
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Tallózó

REFORMÁTOROK ÉS HITEHAGYÁS

Miért küldött reformátorokat Isten az egyházba? Ki 
mondható igazi reformátornak? 

A hitehagyás, a hűtlenség akkor következik be, ha 
a vezetők, prédikátorok és gyülekezeti tagok elkez-
dik fi gyelmen kívül hagyni Isten irányítását és tör-
vényeit. Kezdetben befogadják ugyan az igazságot, 
de továbbhaladva emberi elképzeléseket, okosko-
dásokat követnek, amelyek idővel feltételezésekhez, 
végül engedetlenséghez vezetnek. Ezután elméjük-
ben kialakul a Biblia és a prófétaság Lelke világos ta-
nításaival való szembenállás. Az emberi bölcsesség 
válik istenükké. A sötétség világossággá változik, a 
világosság sötétséggé. Figyeljük meg, mit mondanak 
erről az ihletett tanácsok:

„Azok, akik megfogadják a Salamon hitehagyá-
sában rejlő intést, óvakodnak attól, hogy megtegyék 
az első lépést a Salamont elbuktató bűnök felé – csak 
a menny akarata iránti engedelmesség óvja meg 
az embert a hitehagyástól. Isten nagy világosságot 
és sok áldást árasztott az emberre. Ha ezt a világos-
ságot és sok áldást nem fogadja el, semmi sem védi 
meg az engedetlenségtől és a hitehagyástól. Amikor 
azok, akiket Isten magas állással és felelős megbíza-
tással tisztelt meg, Tőle elfordulva emberi bölcses-
ségre építenek, akkor világosságuk sötétséggé válto-
zik. A rájuk bízott képességek saját csapdájukká vál-
nak.” (Próféták és királyok, 83. o., eredeti számozás)

„Korunkban a hitszegés és hitehagyás szelleme 
érvényesült, amelyet tisztánlátásnak neveznek, mert 
állítólag ismerik az igazságot. Ez valójában csak vak 
elbizakodottság. Emberi elméleteket dicsőítenek, és 
Isten, valamint törvénye helyére teszik őket. Sátán 
engedetlenségre csábítja az embert. Azt ígéri, hogy 
engedetlenségével szerzett szabadsága és független-
sége nyomán az ember olyan lesz, mint Isten. Azt 
látjuk, hogy az emberek Isten világos kijelentéseivel 
szemben foglalnak állást, és bálványimádóan az is-
teni kinyilatkoztatás fölé helyezik az emberi bölcses-

séget. Alkalmazkodnak a világ szo-
kásaihoz, és azonosulnak elveivel. 
Ez annyira elhomályosítja értelmü-
ket és megzavarja gondolkodásu-
kat, hogy szinte már nem tudnak 

különbséget tenni a világosság és sötétség, az igaz-
ság és tévedés között. Olyan messzire távolodnak el 
a helyes úttól, hogy néhány úgynevezett fi lozófusnak 
a véleményét megbízhatóbbnak tartják a Biblia igaz-
ságainál. Úgy tűnik, hogy Isten Igéjének kérlelései 
és ígéretei, valamint az engedetlenség és a bálvány-
imádás ellen meghirdetett ítéletei nem érintik szívü-
ket. Azt a hitet, amely Pált, Pétert és Jánost áthatot-
ta, idejétmúltnak, titokzatosnak tartják, amely nem 
méltó modern gondolkodók felfogásához.” (Próféták 
és királyok, 178. o.)

Az egyház történetében, a nagy küzdelem korsza-
kain át hitehagyást hitehagyás után találunk. Tragi-
kus, hogy csak néhány tiszta foltot láthatunk a múlt 
eseményeire visszatekintve. 

Minden hűséges reformátor azért kezdte el mun-
káját, mert Isten Lelke meghívta arra, hogy a bűnt 
megrovásban részesítse. Elhívásuk Isten szent sza-
vára és törvényének igazságos voltára alapozódott. 
Tudták, nincs megváltás a törvény cselekedetei nél-
kül, amely csak a Jézusba vetet hit általi megigazulás 
által nyerhető el. Az ő hitük adott nékik erőt életük-
ben a bűn legyőzéséhez. 

Ez a hit, a Jézus hite munkálkodott bennük nap-
ról napra, ez bátorította őket Isten iránti szolgálat-
készségre, ez késztette őket minden megismert igaz-
ság iránt engedelmességre. Ez a hit biztosította a 
naponkénti kapcsolatot Krisztussal abban a küzde-
lemben, amelyet szüntelenül meg kellett vívniuk, és 
segített győzniük a bűn felett. Így ők valóban a Ma-
gasságos fi aivá és leányaivá lettek. Félelmet nem is-
mertek, amikor képviselték a jelenvaló igazságot, el-
lene álltak a tévedéseknek és a hitehagyásnak. 

Reformátorokká váltak, nem a saját döntésük, ha-
nem az Úr elhívása alapján. Szabadok voltak a test 
gyengeségeitől. Érzelmeik és szenvedélyeik felett 
mindig tudtak uralkodni, készek voltak önmagukat 
ellenőrzés alatt tartani, célkitűzésük Isten terveinek 
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és rendeléseinek állhatatos követése volt. Megalku-
vás nélkül követték az összes megismert igazságot, 
jellemükben kiábrázolódott Isten képmása. Mes-
terük használni tudta őket arra, hogy bemutassák 
az Ő szeretetét, irgalmát, igazságosságát a megalku-
vó egyház és az elveszett világ számára. Hasonló te-
remtmények voltak, emberi gyengeségekkel is küz-
döttek. A történelem megörökítette kudarcaikat is. 
Azonban ne felejtsük el, nekünk Jézus Krisztus jel-
lemét kell tükröznünk ahhoz, hogy elnyerjük az élő 
Isten pecsétjét. „Isten pecsétjét csak azok fogják el-
nyerni, akik Krisztushoz hasonló jellemmel bírnak.” 
(Th e Sevent-day Adventist Biblie Commentary, 7., 
970. o.)

„A világon mindenki az Úr tulajdona a terem-
tés és a megváltás jogán. Minden ember életéért áll 
a törvényszék előtt. Megadta-e Istennek, ami az Is-
tené? Átadott-e Istennek mindent, ami megvásárolt 
tulajdonaként az Úré? Akik osztályrészükként ér-
tékelik az Urat, azok az Ő ellenőrzése alatt állnak s 
magukra veszik jelét, Isten pecsétjét, mely az Úr kü-
lönleges tulajdonának bizonyítja őket. Krisztus igaz-
ságossága jár előttük, és az Úr dicsősége követi őket. 
Az Úr megvéd mindenkit, aki az Ő jelét viseli ma-
gán (2Móz 31,12–17).” (Uo., 969. o.) 

Az egyház majdnem mindig támadta a refor-
mátorok munkáját. Csak néhány halt meg közülük 
természetes halállal. A tanítványok mindegyiké-
nek erőszakos halállal kellett szembenéznie, kivéve 
Jánost. Sokan közülük az egyház keze által haltak 
meg, beleértve Jézust is. Szeretett Jézusunk megdöb-
bentő megrovásban részesítette az akkori egyházat 
(lásd Mt 23. fej.). 

Ellen White leszögezi a Válogatott bizonyságtéte-
lek I. kötetének 121. oldalán, hogy a legnagyobb szük-

séglete az egyháznak a megújulás és a reformáció.  
Miért? Az ihletett sorok megadják erre a választ – a 
hitehagyás miatt.

„A krisztusi élet fejlődését a növekvő alázat jel-
lemzi, az pedig a növekvő ismeret eredménye. Aki 
egy Krisztussal, az eltávolodik minden bűntől. Is-
ten félelmében hirdetem nektek: tudtomra adták, 
hogy sokan közületek nem fogják elérni az örök élet 
mértékét, mert hamis alapokra építenek. Isten ma-
gatokra hagy benneteket, „hogy megalázzon, próbá-
ra tegyen, megvizsgálja szíveteket”. Elhanyagoljátok 
a Szentírást. Lenézitek és elvetitek a Bizonyságtétele-
ket, mert megfeddi dédelgetett bűneiteket, s megza-
varja önteltségeteket. Amikor valaki a szívébe zárja 
Krisztust, akkor az Ő képmása tör felszínre az életé-
ben.” (Bizonyságtételek, V. köt., 49. o., eredeti lapszá-
mozás szerint.)

„Napról napra, éjszakáról éjszakára sajog a szí-
vem a gyülekezeteinkért. Sokan visszafelé fejlődnek. 
»Az igaz ember útja egyre világosabb, míg fényes nap-
pal nem lesz.« (Péld 4,18) Az igaz ember mindig előre 
és felfelé menetel. Lépésről lépésre halad kegyesség-
ben, erőben és dicsőségben. Ez minden gyülekeze-
tünk kiváltsága. De mennyire más az állapotunk! Is-
teni világosságra van szükségünk, feltétlenül irányt 
kell váltanunk. Tudom, miről beszélek. Ha nem vál-
nak igazán kereszténnyé, akkor elgyengülnek, növe-
kedni fog közöttük a széthúzás, és sok embert vezet-
nek a kárhozatba. 

Annyit mondhatok csak, vegyétek komolyan 
az Istentől nyert világosságotokat, s kövessétek 
azt, bármi áron! Ez az egyedüli biztonságotok. Le-
gyen egyetértés soraitokban! Bárcsak segítene az Úr 
megjavulnotok, még ha meg is kell feszíteni maga-
tokat! Gyűjtsétek össze a világosság eddig elveszett 
sugarait!  Gyűjtsétek össze szelíden, reszketve, félve! 
Az ősi Izráel bűne az volt, hogy semmibe vették Is-
ten kinyilatkoztatott akaratát, s a maguk útján jár-
tak, amerre meg nem szentelt szívük vezette őket. 
Lábuk nyomát gyakran követi Isten mai népe, pe-
dig minderre ugyanolyan rosszallással tekint az Úr.” 
(Bizonyságtételek, V. köt., 93–94. o., eredeti lapszá-
mozás szerint.)
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A Bizonyságtételek V. kötetében Ellen White kö-
zel hússzor kijelenti az egyház visszafejlődését és 
hitehagyását, amely tökéletesen megegyezik azzal, 
amely a régi egyházban is jelen volt. (Lásd 72–77, 93–
94, 99, 160, 217, 226, 297, 456, 535, 601. o.)

Az alábbi felhívás az 1882. május 30-ai, healds-
burgi (California) tábor-összejövetelre, felolvasásra 
készült. Írója (Ellen White) távollétében ösztönzést 
érzett, hogy a gyülekezet számára eljuttassa ezeket 
a fi gyelmeztetéseket és utasításokat.

„Szomorúság tölt el, ha népünk állapotára gon-
dolok. Nem az Úr zárta be előttünk az eget, hanem 
szüntelen visszaéléseink választanak el minket Is-
tentől. Büszkeség, irigység, a világ szeretete él szí-
vünkben, anélkül, hogy száműzetéstől vagy kár-
hoztatástól tartana. Súlyos bűnök, elbizakodottság 
láthatóak köztük. Mégis az az általános nézet, hogy 
állapotunk virágzó, s békesség és lelki jólét jellemzi 
a gyülekezetet. A gyülekezet elfordult vezetőjének, 
Krisztusnak a követésétől, s most következetesen 
Egyiptom felé vonul vissza. Mégis csak kevesen riad-
nak fel és döbbennek meg a lelkierő hiánya miatt. Az 
Isten Lelke bizonyságtételeiben való kételkedés, sőt 
hitetlenség erjeszti mindenfelé a gyülekezeteinket. 
Sátán akarta ezt. A lelkészek, akik Krisztus helyett 
önmagukat prédikálják, ők akarják ezt. Nem olvas-
sák, és nem becsülik a Bizonyságtételeket. Isten szól 
hozzátok. Világosság ragyog Igéjéből és a Bizonyság-
tételekből, de mindkettőt megvetitek, mindkettőt 
semmibe veszitek. A következmény nyilvánvaló: hi-
ányzik közülünk a tisztaság, az odaadás és a komoly 
hit.” (Bizonyságtételek, V. köt., 217. o.)

Mi Isten üzenete az egyház részére ma? „Kiálts, 
ne sajnáld a torkod! Harsogjon hangod, mint a kürt! 
Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákob házá-
nak, hogy mi a vétke!” (Ésa 58,1)

„Ezekben a félelmetes időkben, közvetlenül 
Krisz tus második eljövetel előtt, Isten hű igehirde-
tőinek még Keresztelő Jánosnál is élesebb bizony-
ságot kell tenniük. Felelős, fontos munka áll előt-
tünk. Akik simán szólnak, azokat Isten nem ismeri 
el pásztorainak. Félelmetes gyász következik rájuk.” 
(Bizonyságtételek, I. köt., 321. o.)

Ahogyan az egyház ellene állt a reform szónak a 
múltban, és üldözte Isten reformátorait, ez fog meg-
történni újra:

„Értenünk kell az időt, amelyben élünk. Jelenleg 
félig sem értjük azt. A szívem beleremeg, amikor arra 
gondolok, milyen ellenséggel kell szembeszállnunk, 
és mennyire készületlenek vagyunk erre. Isten újra 
és újra elém tárta, hogy Izráel gyermekeinek küzdel-
me és közvetlen Krisztus első eljövete előtti maga-
tartása Isten népének a helyzetét ábrázolja Krisztus 
második megjelenése előtt. Az ellenség igyekezett 
megragadni minden alkalmat arra, hogy irányítása 
alá vonja a zsidók gondolkodását, és ma is Isten né-
pének megvakítására törekszik, hogy ne ismerhessék 
fel a drága igazságot.” (Szemelvények Ellen White írá-
saiból, I. köt., 406. o.)

Isten segítse az Ő népét, hogy megújulás és refor-
máció jöjjön létre naponta a mi szeretett egyházunk-
ban. Jézus mondja: „Mert sokan vannak az elhívot-
tak, de kevesen a választottak.” (Mt 22,14)

Az utolsó napok prófétája közli a következő ün-
nepélyes szavakat: 

„Álljunk az igazság oldalára, amikor a többség 
elhagy minket! Akkor harcoljuk az Úr harcát, ami-
kor kevés a harcos! Ez a próbatételünk. Izzó lelke-
sedést kell merítenünk mások hidegségéből, bátorsá-
got mások gyávaságából, és hűséget az árulásukból, 
mert nemzetünk akkor majd a nagy lázadó mellé 
áll.” (Ellen White: Bizonyságtételek, V. köt., 136. o., 
eredeti számozás szerint.)

Mindenki, aki megmenekül, az hűséges reformá-
tor. A 144 ezerbe az utolsó nemzetség reformátorai 
tartoznak, akik mentesek a csalárdságtól, bűntől, ők 
mutatták be a világnak Isten szeretetét, azáltal, hogy 
bizonyságot tettek róla. 

A reformált keresztény Krisztus igazságával ren-
delkezik, amely a hit általi engedelmesség által va-
lósul meg. Ők elpecsételtetnek, képviselik a hangos 
kiáltást, az utolsó üzenetet, ebben a haldokló világ-
ban.

Szerző: Ron Spear; fordító: Fehér János 
(Our Firm Foundation, 1996. november)
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Emlékoszlop

H álára ad okot minden megkezdett és le-
zárt tanév, hiszen aki valamelyest is isme-
ri az is kola történetét, tudhatja, hogy ez a 

kis intézmény milyen anyagi nehézségekkel küzdött 
a mögötte levő két évtizeden át. A 2017/18-as tanév 
viszont azért ad okot különleges hálára, mert a Co-
menius Általános Iskola fennállásának huszadik 
tanévét indíthattuk el. Elsősorban kegyelmes Iste-
nünknek köszönhetjük, hogy ezt a kerek évfordulót 
megélhettük, aki valamiért úgy gondolta, megsegíti 
annyira ezt a szolgálatot, hogy már történelmi mér-
cével is mérhető időtávot engedett működni. 

A mennyei segítségen kívül eddigi megmaradá-
sunkat köszönhetjük minden testvérünknek is, akik 
imáikkal, kisebb-nagyobb támogatásaikkal is segí-
tették fennmaradásunkat. És végül, de nem utolsó 
sorban közösségünknek, a Keresztény Advent Közös-
ségnek tartozunk hálával, amely szervezet az elmúlt 
hosszú évek során rendszeresen támogatta az iskolá-
ban folyó szolgálatot.

Örülünk annak, hogy ezt az évet is a maximáli-
san felvehető közel 90 fővel, köztük egy 11 fős első 
osztállyal, és még 11 magántanulóval indíthatjuk. 
Jelenleg 86 nappalis diákunk van, de az év során is 
gyakoriak az átjelentkezések, így várhatóan idén is 
„telt ház” lesz az iskolában. Tavaly is így volt, ezért 
legalább 3-4 gyermeket nem tudtunk felvenni év 
közben, mert nem voltak szabad helyeink. Nagy 
megtiszteltetés ez, s nagy felelősség és lehetőség egy-
ben, hogy Szekszárd, illetve Tolna megye diákjain és 
magántanulóinkon keresztül valamelyest az ország 
több mint száz családjának gyermekeit oktathatjuk, 
nevelhetjük.

Az elmúlt húsz évben mintegy háromszáz nap-
palist és magántanulót engedtünk útjára, akik közül 
szinte mindenki hálás azért, amit itt, a Comenius-
ban kapott. Amikor utcán vagy éppen a boltban ta-
lálkozunk volt diákjainkkal és szüleikkel, nemcsak 
a szakmaiságot emlegetik, hanem azt az emberséget, 
odafi gyelő hozzáállást is, amit itt kaptak. 

Elballagottjaink közt van-
nak becsületes munkásembe-
rek, pedagógusok, orvosok, 
közgazdászok, mérnökök, 
akik sokfelé elviszik az isko-
la jó hírét. Így egyre többször 
találkozunk olyan szülővel, 
aki egy másiktól hallott jót 
rólunk, nem pedig valame-
lyik hirdetésünk alapján je-
lentkezett hozzánk. Mond-
hatni, hogy legalább a jelent-
kezők felét ők teszik ki.

A sok élmény közül, 
amely egy-egy ilyen, már tő-
lünk eltávozott tanulóval és 
szüleivel való találkozásból 
fakad, néhány közelmúltbelit 
fel is elevenítenénk:

HÚSZÉVES A COMENIUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
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Az egyik egy fi úról szól, aki egy neves helyi gim-
náziumban tanult tovább. Jó képességű, és ennek 
arányában öntudatos kis diákként ismertük meg 
alsó tagozatosként, aki az etikaórákon, ahol főként 
a Bibliáról tanulnak a diákok, gyakran adott han-
got kételyeinek a Biblia isteni eredetét és éppen ezért 
hitelességét illetően. Mivel nálunk – éppen a bibliai 
elvekből fakadóan – a lelkiismereti és szólássza-
badság fontos, így a gyerekek szabadon elmond-
hatják véleményüket, csak arra neveljük őket, 
hogy kellő tisztelettel tegyék. 

Ahogy haladtak az évek, ez a kisfi ú egyre 
szerényebb, és egyre szorgalmasabb lett. Nyol-
cadikra a feleségem, aki az etika tantárgyat ta-
nította neki, arról számolt be, hogy érezhetően 
egyre elfogadóbb a Biblia értékrendjét illetően, 
noha nyíltan ezt nem vállalta fel. 

Közvetlen ballagása után, a múlt nyári talál-
kozásunkkor szülei lelkendezve mesélték, mi-
lyen jól érzi magát az új 
iskolájában is, és hogy az 
elmúlt nyarat végigdol-
gozta, de úgy érzik, egy-
úttal egy szemléletváltá-
son is átment. Egészen 
pontosan az édesanya úgy 
fogalmazott: „Elhagyta a 
pompát.” Már nem fontos 
számára a drága mobilte-
lefon, a drága ruhákban 

járásra sem törekszik, hogy megfeleljen a kortár-
sak elvárásainak. Ami számunkra nagyon feleme-
lő volt a szülők iskolánk iránt utólag is hálás sza-
vain kívül, hogy gyermeküknek ezt a tulajdonságát 
érezték fontosnak kiemelni. Úgy érezhettük, hogy 
az a sok éves igyekezet, ami a mindennapi nevelés- 
oktatáson kívül az iskola szülőket is megszólító prog-

ramjaiban is megjele-
nik, ahol a nevelésről, 
a bibliai értékekről 
beszélgetünk, vissz-
hangra talált ebben a 
családban. Egy olyan 
családban, ahol nem 
divat az érzelgősködés 
– az édesapa egy fegy-
veres testületnél szol-

gál, és az édesanya is egy igen fegyelmezett lélek –, 
mégis, utólag is, minden érdek nélkül kifejezték há-
lájukat az elmúlt évekért, és nem elsősorban a tudá-
sért, hanem az annál is magasabb rendű értékekért.

Egy másik közelmúltbeli emlékünk egy már ré-
gebben elballagott tanulónkkal kapcsolatos. Egy 
szorgalmas, viszonylag jó tanuló diákunk volt ő is, 
aki a megye másik neves gimnáziumában tanult to-
vább. Azonban vele kapcsolatban nem voltunk nyu-
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godtak, mert nézeteiben eléggé szélsőséges eszmék 
felé hajlott, sőt ilyen csoportosulásban, mint utólag, 
tőlünk elballagása után hallottuk, részt is vett. Ez-
zel együtt már középiskolásként is évente rendsze-
resen visszajárt a Comenius nyári táborába, amelyet 
szintén közel másfél évtizede megrendezünk. Ez a 
tábor is kiváló alkalom a gyerekekkel való kötetle-
nebb beszélgetésre, a természet, az egyszerű, lélek-
építő feltöltődés megszerettetésére. Hiszen az ilyen 
alkalmakkor együtt kerékpározunk hosszú kilomé-
tereket, kenuzunk a Holt-Duna gyönyörű öbleiben, 
megfi gyeljük az állatvilágot, madarakat fogunk be 
természetvédők segítségével, együtt túrázunk, tá-
bortüzet rakunk. Egyszóval élvezzük a nyarat és az 
életet, mindezt diszkó és egyéb extrém időtöltés nél-
kül, egyszerűen. Ebbe a táborba jött vissza tehát ez a 
fi ú nyolcadik után is éveken keresztül, míg az elmúlt 
nyáron egy szívet melengető változásról számolt be 
nekünk, volt tanárainak, éppen ebben a táborban.

Elmondta, hogy ő bizony egy szélsőséges csoport-
hoz tartozott, és jó ideig velük is tartott, azonban egy 
alkalommal megelégelte, hogy a cigány kisebbség 
minden tagját folyamatosan elítélő, rasszista szöve-
geket halljon. Elmondta, hogy neki a mi iskolánkban 
is volt több roma származású, nagyon rendes diák-
társa, és éppen ezért nem tudta elfogadni, hogy bár-
kit pusztán a származása alapján elítéljenek. Ezért 
össze is vitatkozott többször a szélsőséges nézeteket 
valló társaival, míg egyszer aztán végképp szakított 
velük. Mára forgatókönyveket ír diáktár saival, és 
olyan kisfi lmeket rendez, amelyek az elfogadásra ne-
velnek. Nagyon örültem történetének, úgy éreztem, 
hogy az iskolánkban meglévő elméleti és cselekvő 
szeretet is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ennek 
a fi únak is megváltozott a gondolkozása.

A harmadik történetünkben egy olyan diákunkat 
mutatjuk be, aki az előzőekkel ellentétben gyenge ta-
nulmányi eredménnyel távozott közülünk. Annak 
ellenére volt gyenge eredményű, hogy nagypapája 
magyar származású amerikaiként többek között a 
híres angliai Oxfordi Egyetem tanára, az atomkuta-
tás professzora, aki megtisztelt minket azzal, hogy 
egy alkalommal beszámolót is tartott nekünk az is-

kolában. A fi únak sokszor elmondtuk, hogy milyen 
lehetőségeket szalaszt el, mert nagypapája is szép 
jövőt tervez neki, csak ehhez tudást kell szereznie, 
hogy a rábízott lehetőségekkel jól tudjon gazdálkod-
ni. Jó néhány beszélgetésen voltunk túl, úgy vele, 
mint édesanyjával közösen, amikor elballagott tő-
lünk. Sorsát csak messziről kísértük utólag, de nagy 
örömmel hallottunk éppen az előbbi történet diák-
jától felőle, miszerint, bár a fi ú édesanyja fi atalon, 
fi a tőlünk való távozása után nem sokkal elhunyt, 
éppen ez a tragikus esemény változtatta meg gon-
dolkodását, s ennek révén jó tanuló középiskolássá 
vált. Nagyapjával is újra felvette a kapcsolatot, és így 
újraéledtek a reményei, hogy értékes életet éljen.

A jó tapasztalatok sorát pedig azzal zárnánk, 
hogy néhány szóval megemlítjük, milyen bizonysá-
got engedett megtenni számunkra kegyelmes Iste-
nünk a város egyes intézményei és a városi elöljárók 
irányába: 

Az elmúlt húsz év egyik örömteli tapasztalata, 
hogy a városi nevelési tanácsadó megtisztelő biza-
lommal küldi hozzánk azokat a gyermekeket, akik 
láthatólag jóravaló fi atalok, de valamiért az iskolá-
jukban nem érzik jól magukat, nem úgy teljesítenek, 
ahogy képességeik szerint elvárható lenne. Számos 
ilyen diák jelentkezett át akár év közben is hozzánk, 
és döntő többségükben pozitív változások következ-
tek be náluk, akár tanulmányi eredmé nyeikben, akár 
lelkiállapotukban. Gyakori kijelentés ez részükről 
vagy szüleiktől: „Bárcsak itt kezdhettünk volna…”



28 |

A város vezetése is láthatóan elismeri ezt a lé-
lekmentő tevékenységünket. Ők úgy látják, hogy 
mi olyan gyerekeket is elvállalunk nevelésre, akik 
máshol nem könnyen tudtak beilleszkedni, ezáltal 
hiány pótló tevékenységet látunk el. Ezen felül az ön-
kormányzat azt is értékeli, hogy az iskola nyáron sem 
zár be, mivel nyári napközi szolgáltatást végzünk. Ez 
azt jelenti, hogy a város minden olyan diák ját fogad-
juk a nyári szünetben, akiknek a felügyelete a szüleik 
munkába járása miatt nem megoldott. Igyekszünk 
őket nemcsak megőrizni, hanem tartalmas időtöltést 
is kínálni számukra, a napi rendszeres kézműves- 
foglalkozástól a kisebb kirándulásokig, múzeum-, 
könyvtárlátogatásokig. Így gyakorlatilag a 35 ezer 
fős város minden iskolájának számos diákjával és 
szüleivel kapcsolatba kerülünk, ezzel is bizonyságot 
téve arról a szolgálatról, amit iskolánkban végezni 
szeretnénk. 

Ezt a tevékenységünket a város külön is támogat-
ja anyagilag, és ez a támogatás csökkenti az iskola 
terheit, a vele járó erkölcsi elismerés pedig a jó bi-
zonyságtételre ad alkalmat. Ezeken kívül még szá-
mos intézménnyel és magánszeméllyel állunk jó 
kapcsolatban, mindezeket hely hiányában nem tud-
juk itt felsorolni. 

A városvezetés és az intézmények jelen-
tős része tud az iskola adventista hátteréről, és 
az elmondottak alapján is úgy gondoljuk, hogy 
az elmúlt húsz év tevékenysége jó bizonyságul szol-
gált olyan főtisztviselők felé is, akiket máshogy nem 
lenne könnyű megszólítani.

Hálásak vagyunk tehát az elmúlt húsz évért. Kö-
szönettel tartozunk minden kollégának, úgy a je-
lenlegieknek, mint azoknak, akik az elmúlt években 
legjobb lelkiismeretük szerint nálunk tanítottak, 
dolgoztak. Hiszen egy lelkes nevelőtestület nélkül 
nem lehet iskolát működtetni. A legszebb ebben az, 
hogy a kilencfős főállású nevelőtestületből ugyan 
csak hárman tagjai közösségünknek, de a többiek is 
tiszteletben tartják elveinket, igyekszenek azokat al-
kalmazni, és mindazokhoz alkalmazkodni. 

Hiszen nálunk szombaton soha sincs tanítás, még 
akkor sem, ha máshol van a ledolgozandó szomba-
tok alkalmával, így más napokon pótoljuk be a kieső 
napokat. Ezen túl elfogadják, többen pedig érdeklőd-
ve hallgatják egészséges életmódról vallott elvein ket, 
köztük azt is, hogy a konyhánkon csakis tiszta ételt 
tálalhat fel a szolgáltató, hogy ünnepségeinken, még 
a külön dolgozói összejöveteleken sem lehet alkoholt 
felszolgálni. De legfőképpen azért vagyunk nekik 
hálásak, mert elfogadják nevelési elvein ket, igyek-
szenek megérteni és alkalmazni azokat. A határokat 
meghúzó, de egyben meleg szeretettel a gyerekekre 
odafi gyelő, szilárd értékekre nevelő elveket, amelye-
ket minden tanévben két alkalommal teljes napos 
belső értekezleteken tekintünk át. 

Természetesen van még csiszolni valónk bőven, 
hiszen mindannyian jövünk valahonnan, de igen 
jó, kollegiális légkör uralkodik köztünk, és ez meg-
könnyíti a mindennapjainkat. Erről számol be az a 
mintegy tizenöt óraadó kolléga is, akik a kilenc fő-
állású munkatárson kívül nálunk oktatnak, hogy le-
hetőleg minden tantárgyat az adott szakos tanár ta-
níthassa.

Az anyagi helyzetünkről röviden csak annyit, 
hogy bár szűkös költségvetési keretek között élünk, 
amennyiben ezek a feltételeink nem romlanak, az is-
kola remélhetőleg fenntartható marad. Amiért töb-
bek között imádkoznunk kell, hogy a közelmúltbeli 
események miatt csökkent közösségünk taglétszá-
ma, így az éves támogatást egyházunk nehezen tud-
ja kigazdálkodni. Kérjük tehát azokat, akik tehetik, 
hogy céladományokkal a tizedcédulán vagy más 
úton továbbra is gondoljanak az iskola működésé-
re. Hisszük, ahogyan eddig lehetetlen helyzeteken át 
megsegíttettünk, úgy ezután is megadatik a fennma-
radáshoz szükséges „felülről jövő segítség” mindad-
dig, ameddig mennyei Atyánk ezt jónak látja.

Köszönjük minden testvérünknek, akik imában, 
illetve egyéb segítséggel támogatták, hogy a nevelési 
reform üzenetét képviselhessük a Comenius Iskolá-
ban.

Morvai Szilveszter

!
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Táborok

A SEREGÉLYESI TOLERANCIATÁBOR
Az idei toleranciatáborba való jelentkezésem egy év-
vel ezelőtt, a tavalyiban történt. Edinának szavamat 
adtam, hogy ott leszek. Úgy adódott, hogy vihettem 
magammal egy mozgássérült hölgyet is, akit a ka-
rácsonyi koncertünkkor ismerhettem meg a közeli 
idősotthonban. Aki volt már együtt a mozgáskorlá-
tozottakkal, azoknak nem kell, aki nem volt, annak 
meg nehéz leírni, mi is történik ott és akkor közöt-
tünk és bennünk. Sokszor gondoltam arra, amit csa-
ládi kirándulásaink alatt érzek, mikor számunkra 
még ismeretlen, szépséges helyen láthatjuk és tapint-
hatjuk az Isten jelenlétét: ide el szeretném hozni a 
társaimat is, hogy lássák ők is, örüljenek ők is!

Együttlétünk a felszabadultság és valami meg-
magyarázhatatlan öröm jegyében telt. Ebből még az 
sem tudott minket kizökkenteni, hogy az év legme-

legebb hetén voltunk Seregélyesen. Senki nem unat-
kozott. Teendő mindig akadt, hisz a fi zikai gondo-
zás önmagában sok időt vesz igénybe, Edina pedig 
messzemenően gondoskodott arról, hogy a maradék 
időt hasznos programokkal tölthessük. Hihetetlen-
nek tűnik, de az az önfeledtség, amivel rendelkez-
tünk, amikor játszottunk – mert játszani jó, játsza-
ni kell! – meghatározója lett többi együttlétünknek 
is. Volt bemutató idomított, kedves kutyusokkal, 
strandoltunk (ezt külön látnotok kellene), néztünk 
mélyen elgondolkodtató fi lmet, virágcsokrokat kö-

töttünk száraz virágból, régi várak életébe pillant-
hattunk be, és sokat-sokat énekeltünk. Napi szinten 
voltak mély, isteni gondolatokkal megvilágított be-
szélgetéseink. Esténként pedig éjszakába nyúló szo-
bai beszélgetések elfojtott foszlányai hallatszottak, 
ahol kimondhatatlan és szinte elviselhetetlen emberi 
sorsok kerültek a szemünk elé. Maradandó, mélyre-
ható, összekovácsoló, reményt és vigaszt kereső s ta-
láló barátságok szövődtek ember és ember, ember és 
Isten között. 

Egyik szobatársam, akinek skizofrén lánya is ve-
lünk volt, ezt mondta nekem a hét közepén: „Em-
lékszel, mit mondtam tavaly, hogy miért jöttem el? 
Azért, mert a lányomnak jót akartam. Az idén már 
másért jöttem. Én szeretnék tanulni.” 

Klári, a fi tt, művégtaggal élő nyugdíjas matema-
tika-tanárnő, aki 18 évesen veszítette el egyik lábát, 
négy gyermeknek adott életet. Az egyik lányát nyolc-

éves korában elütötték, meghalt. Többi gyermekének 
– egy kivételével – veleszületett halláskárosodással, 
izomsorvadással járó betegsége lett. Klári a történ-
tek következtében ateistává vált. Igazi barátnők let-
tünk, ez a barátság még a múlt évben szövődött. Klá-
ri nagyszerű ember, s elindult Isten keresése útján…

A táborba idén is sokféle ember jött el. Egy do-
logban azonban mindannyian közösek voltunk. 
Ezt az egy dolgot pedig így hívják: korlátoltság. Aki 
nem mozgáskorlátozott, annak ugyanis más korlát-
jai vannak. Nekünk, akiknek természetes, hogy mű-
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ködnek a végtagjaink, elképzelhetetlen a teljes ki-
szolgáltatottság, a nem szerethetőség, a jövőtől való 
félelem eff ajta érzése. Számunkra képtelenségnek tű-
nik a lelassult életvitel, idegesítően hat, ha nem pö-
rögnek a megszokott fordulatszámon életünk apróbb 
és nagyobb eseményei, és néha – ebből kifolyólag – 
többet képzelünk magunkról, mint amik igazában 
vagyunk. Ennek a képtelen gondolatvilágnak a ki-
zökkentésére jót tesz, ha segítenek nekünk „mások”. 

Jövőre gyertek el minél többen segíteni, s közben 
rajtunk is segíthet Valaki!

Nagyon sokat mesélhetnénk mi, akik ott lehet-
tünk, de nem lenne elég ez az újság arra, hogy min-
det leírjam.

Szedenics Pisti, az egyik gondozottunk által el-
mondott verssel zárom soraimat. Mikor elszaval-
ta nekünk, akkor már én sem akartam gátat szabni 
az addig fojtogató könnyeimnek. Hagytam, hadd 
tisztítsanak jótékonyan engem is…

Retezi Erzsébet 
Mozgáskorlátozottak dala

Mások vagyunk, mégis egyek, 
Sokak által elfeledtek. 
Bár testünk beteg, lelkünk ép, 
Bennünk is él egy eszménykép.

Gondolatban mezőn futnak, 
Közben nagyokat kacagunk 
Veletek, kik épek vagytok, 
Minket magunkra nem hagytok.

Velünk vagytok szeretetben, 
Hitben és reménységben, 
Segítetek, hol csak lehet, 
Ugye, ez nem csak képzelet?

Mi lehet e kis dal vége? 
Szíveinkben legyen béke! 
Kapjunk még sok boldog évet, 
Békességet, egészséget!

Molnárné Jutka

A DOMBAY-TÓI GYERMEK- ÉS IFITÁBOR
(2017. június 25–27.)

A Lámpás Gyermeknevelési és Ismeretterjesztő Ala-
pítvány keretében már néhány éve táboroztatunk 
gyerekeket Pécsvárad mellett, a Zengő ifj úsági tábor-
ban. A kapcsolat a tábor helyszínével abból adódott, 
hogy az idős tulajdonos evangélikusként már több 
éve jár a pécsváradi Biblia-körünkre. Eleinte 25–35 
fő közötti létszámú táborokat szerveztünk, azonban 
az elmúlt két évben megugrott, 53 és 55 főre bővült 
a táborozók száma a segítőkkel együtt (két nap 55 fő, 
egy nap 53 fő).

A táborozásra 2017. június 25–27-én került sor, 
két éjszakával. A szervezésbe az alapítványunk el-
nökén, Sz. Istvánon kívül az idei évtől a fi aimat is 
bevontam, mert nagyon igényelték ezt. Együtt ter-
veztük meg a programot, közös imádsággal és ötle-
teikkel karöltve. A fi aim minden évben ezt a tábort 
várják a legjobban, amire lélekben már hónapokkal 
előtte készülnek, és ahogyan közeledik a kezdés idő-
pontja, engem is felráznak kérdésükkel: „Apa, meg-
írtad a meghívót, amit az osztálytársainknak szemé-
lyesen vihetnénk el?” A táborozásra elsősorban nem 
adventista osztálytársaikat, barátaikat hívják meg, 
de minden évben eljött néhány adventista családból 
származó gyerek vagy unoka is. 

Az idéntől már a lassan felnövő ifj úságunkra 
is külön fi gyelmet kellett fordítanunk. Így a taní-
tás korcsoportok szerint lett kialakítva – ovisok, 
kisiskolások, kiskamaszok és ifi csoport. Az ifj úsá-
gi témák megbeszélését és a kirándulást F. Ádám 
és B. Zalán vezette, a kiskamaszokkal én voltam. 
A kisiskolásokat F. Cs. Bea – akkor még a szülés-
hez közeledő kismamaként – látta el, az ovisokkal 
a feleségem, Rita volt. Más években más segítők is 
jöttek. 

Az örök életről, a tízparancsolatról tartottunk 
tanítást, ami nagyon sok örömet adott mindegyi-
künknek. A gyerekek, ifj ak aktív részvétele, kérdé-
seik és a hozzászólásaik emlékezetessé és örömteli-
vé tették az alkalmakat. Ilyeneket kérdeztek: „Miért 
kell nekünk vasárnap templomba menni, hogyha 
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a szombat az Úrnak napja?” „Kaphatnánk ebből a 
bibliai tízparancsolatból egy példányt?” „A tanár 
bácsi Pécsett melyik templomba jár, mert apukám-
mal szeretnék én is elmenni?” 

A programokat a gyerekek iskola utáni kirajzá-
sának megfelelően állítottuk össze, hogy időben ne 

legyen sok nekik a tanítás, hanem a közös játékok, 
a számháború és az éneklés, a közös konyhai szol-
gálatok, az asztalterítés, a mosogatás és az étke-
zéseknél történő rövid felolvasás egészítse ki és 
mélyítse el a tanítási alkalmakat. A táborozó gye-
rekek többnyire évről évre visszajönnek. Tavaly 
a nagyobbakkal Jézus második eljöveteléről és 

az ezt megelőző időszakról beszélgettünk. Emlék-
szem, hogy mekkora fi gyelemmel hallgatták a taní-
tást. 

A tábor költségeire csak annyit kértünk, ameny-
nyit a szállásadó gazdának tovább is adtunk. Így ez 
a tábor volt a legolcsóbb mindegyik között. Az ét-

kezést összefogással és az alapítvány segítségével 
oldottuk meg. Két napra id. Sz. Erzsike és id. Sz. 
István főzött, egy napot pedig a feleségem, Rita 
vállalt be. A reggeliket és a vacsorákat az uzson-
nával együtt mi közösen, a szervezők és az ala-
pítvány álltuk. A dologban a legszebb az, hogy 
egy Németországban dolgozó Biblia-körösünk 
felajánlásával együtt a tábori költségeink nulla 
forintra jöttek ki. Mindezért és minden Istentől 
kapott ajándékért hála legyen jó Atyánknak min-
denkor! 

Folytatása is volt a tábornak, 
mert fi aim az ifj akkal együtt igé-
nyelték, hogy legyen egy kétnapos 
kirándulásuk még a nyár végén, 
amit ők szerveztek, mi pedig B. Za-
lánnal ehhez a megfelelő kereteket 
és a lelki hátteret igyekeztünk bizto-
sítani, rájuk odafi gyelni. A Mecsek-
ben túrát szerveztek, így a csodásan 
szép Réka-völgyben a nagy vacso-
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ráról szóló példázatot átvéve ők is megkaphatták a 
meghívót a nagy mennyei vacsorához. A másik téma 
pálya orientációs jellegű volt. 

Imáitokat kérjük, hogy a jó Isten áldja meg min-
den gyerek és ifj ú szívében azt, amit Igéje által elkez-
dett, és fejezze is azt be az üdvösség napjára. 

Pongrácz Róbert

A ZALAKAROSI 
„ÚJ KEZDET” ÉLETMÓDTÁBOR

A januárban megalakult egészségügyi osztály egyik 
fontos célkitűzése egy nyári életmódtábor megszer-
vezése volt. E tábor időpontját a 2017. július 31. – 
augusztus 6. közötti időszakra tűztük ki. Nem volt 
sok idő az ideális helyszín megtalálásához, a néhány 
szóba jöhető hely közül végül a zalakarosi Fortuna 
Hotelre esett a választásunk. A hotelt üzemeltető 
házaspárral könnyen meg tudtunk egyezni a bérlés 

feltételeiről. Számunkra fontos szempont volt, hogy 
a konyhát mi üzemeltethessük, amelybe – bizonyos 
feltételekkel – szintén beleegyeztek.

A tábor meghirdetése után folyamatosan voltak 
jelentkezők, már májusra 75%-ban beteltek a helyek, 

június végére pedig már teljesen telt házas volt a tur-
nusunk. Végül vendégeinkkel együtt 128 fő töltött el 
egy egész hetet a Fortuna Hotelben. 

A hotel a város nyugati részén helyezkedett el, egy 
erdő mellett, a gyógyfürdőtől, a központtól mind-
össze 500 méterre. A hotel előtt állt egy másik épület 
is, amely nem volt használatban, így a mi táborunk 
kicsit elzártabb területen volt.

Vasárnap 10 órától vehettük át táborhelyünket, 
vendégeink közül néhányan már 14 óra előtt meg-
érkeztek a helyszínre. Estére szépen megteltek a szo-
bák, és 19 órakor nyitóprogrammal kezdtük meg tá-
borunkat.

A táborozók egy része már járt eleki közpon-
tunkban, de többen voltak kívülállók is, emellett 
olyanok, akik valamilyen úton kapcsolatban álltak 
már velünk.

A tábor programja igen színes volt, nagyrészt ele-
ki turnusaink időbeosztását követte. A reggelt ven-
dégeink reggeli tornával kezdhették, majd áhítat-

tal folytattuk a programot, amit a reggeli követett. 
Délelőttönként több párhuzamos program (szek-
ció) közül válogathattak a táborozók: lehetőség volt 
egészségügyi előadáson részt venni, volt főzőkör, 
orvosi tanácsadás, ezen kívül egészségügyi állapot-
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felmérést is tartottunk a tábor elején és végén. 
Vendé geink masszázst is igénybe vehettek, il-
letve az előadások közötti szünetben tornára 
is volt lehetőség. Az előadások témái között 
például  a következők szerepeltek: a növényi 
étrend különleges ereje, étrendi irányzatok 

dzsungelében, metabolikus szindróma, az emberi 
szervezet védekezése öngyógyító folyamatokkal, a 
Kína- tanulmány. Az előadók között volt: Tóth Gá-
bor, Sonnleitner Károly, Vígh Ágnes, Pásztor Judit, 
Bakó László.

Délután mindig valamilyen mozgásprogramon 
lehetett reszt venni. Kirándulásaink során többek  
között jártunk a közeli parkerdőben, a kis-balatoni

Kányavári-szigeten, és egy közeli bivalyre-
zervátumba is ellátogattunk. A nagy meleg 
miatt két délutánt a Balatonon töltöttünk 
(pénteken 41 Celsius-fok volt!). Voltak, 
akik délutánonként a közeli gyógyfürdőbe 
is ellátogattak. Az egyik nap táborozóink 
egész napos gyalogtúrát is vállalhattak egy 
közelben lévő vízimalomhoz. Az estéket 
lelki egészségről szóló előadásokkal zár-
tuk. Csütörtök este Ferge Bélától hallhat-

tunk érdekes előadást a zene hatásáról. A szom-
bati istentiszteletet a tábor területén tartottuk, 
délután még egy zenei áhítatot is sikerült meg-
szerveznünk a zenei pályára készülő konyhás 
fi ataljaink jóvoltából.

A szombat este tartott záró alkalmon vendé-
geink elégedetten mondták el, hogy jól érezték 
magukat. Voltak olyan ateista vendégeink, akik 
külön kifejezték, hogy mennyire meghatották 
őket az itt tapasztaltak, az imádságok és a szere-

tetteljes légkör.
Az étkezés teljesen növényi (vegán) volt, mindig 

bőséges és fi nom ételekkel, sok zöldséggel és gyü-
mölccsel. Ennek felelőse Bakó Gyöngyi volt. 

A tábor ideje alatt semmilyen baj nem történt, a jó 
Isten óvó kezében tartott mindent. Hálásak vagyunk 
Neki azért, hogy megrendezhettük ezt a tábort.

Somogyi Lehel
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Az elmúlt huszonhét év 
Az elmúlt 27 év során, amit könyvevangélista szol-
gálatban töltöttünk, nagyon sok örömteli, felemelő 
tapasztalatban volt részünk az Úr kegyelméből. Mi-
vel még más szolgálatokat is elvállaltunk – egészség-
ügyi misszió, igehirdetések –, az idő hiánya miatt 
sajnos ezeket nem rögzítettük írásban, így már sok 
feledésbe merült, csak az elmúlt öt évben kezdtünk 
naplót vezetni. Ezekből a tapasztalatokból szeret-
nénk néhányat most megosztani veletek.

Hévízen van egy állandó bérelt helyünk az autó-
busz-pályaudvar és a kórház között, egy épület alatti 
nyitott téren. Mivel sok külföldi látogatja a gyógy-
fürdőt, ezért német, orosz és román nyelven is áru-
sítunk bibliai tárgyú könyveket.

Egy férfi  meglátta a román nyelvű A nagy küz-
delem című könyvet, s mikor említettük neki, hogy 
magyar nyelven is megvan, mindkettőt megvette. 
Egy hét múlva visszajött, és észrevette, hogy német 
és orosz nyelven is árusítjuk, így ezeket is megvette. 

Kalandos utakat járnak be könyveink az USA-tól 
Izraelen, Svédországon, Anglián, Franciaországon, 
Németországon át Oroszországig. Nagy örömet je-
lentett számunkra, amikor egy 12 év körüli orosz 
kislány a Jézus élete című könyvet választotta ki, és 
addig győzködte édesanyját, míg ő meg nem vette 
számára – boldogan szorította magához a könyvet.

 A hanganyagainkat is szívesen vásárolják. Au-
gusztusban is volt egy házaspár Németországból 

– ők már négy évvel ezelőtt is vásároltak tőlünk 
könyveket és CD-ket –, s nagyon lehangoltak vol-
tak, amikor több napja nem találtak minket. (Ele-
ken voltunk.) Miután megjöttünk, a viharos szél és 
az eső miatt egy eldugottabb sarokban pakoltuk ki 
a könyveinket. Ők már feladták a reményt, hogy el-
érhetnének bennünket, így amikor az újságos stand 
mellett ránk találtak, nagy volt az örömük. Megint 
vásároltak könyveket és CD-ket, 20 000 Ft értékben. 
Elmondták, hogy a nekik ajándékozott A nagy küz-
delem című könyvből megértették a szombat igaz-
ságát, illetve az életmódkönyvekből az egészségügyi 
törvényeket is, amelyeket a gyakorlatba is átültettek. 
Ismereteiket és a hanganyagokat másoknak is to-
vábbadják, azért is vásároltak többet. 

Különböző vallásfelekezetektől is megkeresnek 
bennünket, s vásárolnak könyveinkből. A zalaeger-
szegi zsidó hitközösség számára megvették a Pát-
riárkák és próféták, valamint a Próféták és királyok 
című könyveket. Egy sümegi plébános könyveket és 
mp3-as anyagokat vásárolt. Egy dunavecseri naza-
rénus házaspár már több éve vásárolt tőlünk köny-
veket és Nyitott Szemmel magazinokat. Tavaly meg-
hívtuk őket az Eleki Életmódközpontba, ahol na-
gyon jól érezték magukat. Voltak nálunk is, bibliai 
és egészségügyi kérdésekről beszélgettünk. Az idén 
eljöttek a zalakarosi „Új kezdet” turnusunkra, ahová 
már három vendéget hoztak magukkal, és megrak-
ták autójukat az általuk termelt zöldségekkel, vala-
mint 300 db csemegekukoricával.

Kb. öt éve ismerünk egy 60 év körüli keszthelyi 
Jehova tanúi felekezetbeli asszonyt, aki szintén elfo-
gadta eleki meghívásunkat, és miután nagyon érté-
kelte az előadásokat, a kezeléseket és a felszolgált éte-
leket, rögtön befi zette magát és a barátnőjét a zala-
karosi turnusra. Most már azt tervezi, hogy szívesen 
Elekre költözne. 

Négy évvel ezelőtt ismerkedtünk meg egy jásdi 
pünkösdi közösségbe járó házaspárral. A feleség 
nagyon megörült, amikor meglátta a nagyméretű 
Bibliát, és meg szerette volna venni, de késztetést 
éreztünk arra, hogy felajánljuk nekik ajándékba. 
Könnyes szemmel köszönték meg, mert aznap volt 

Tapasztalatok

A hévízi  „árusítóhely”
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a házassági évfordulójuk, és a férje már régebben vá-
gyott egy Biblia után. Még az évben megismerked-
tünk a lányukkal és a vejükkel, akik egy napra eljöt-
tek hozzánk, és többórás bibliai beszélgetést folytat-
tunk velük. Meghitt, szeretetteljes barátság alakult 
ki közöttünk, ami jelenleg is tart. 

Egy másik pünkösdi házaspárt is megismertünk, 
a feleség elvégezte a Sola Scriptura főiskolát, időköz-
ben a férj munkanélküli lett, így hat hónapon át napi 
10-15 órán keresztül olvasta és hallgatta anyagain-
kat, csak az étkezés alkalmával szakította meg a ta-
nulmányozást. Találkozásunknál azt mondták, hogy 
Ellen G. White könyveinél szebbet, lélekemelőbbet 
még nem olvastak. Több könyvből is bevásároltak, 
hogy tudjanak ajándékozni.

Egy alkalommal egy budapesti református há-
zaspár nézegette a könyveinket, és nagy örömmel 
fedezték fel s mutogatták egymásnak Vankó Zsuzsa 
és Reisinger János írásait. Megkérdeztük tőlük, hogy 
személyesen is ismerik-e őket? Azt válaszolták: „Mi 
egy budapesti református gyülekezetbe járunk, de 
rendszeresen hallgatjuk a Sola Scriptura főiskola elő-
adásait. Nem ismerjük őket személyesen, de itt van-
nak velünk, mert a két kezelés közötti időben is őket 
hallgatjuk a telefonunkról. 

Kaposváron minden évben részt veszünk az Ün-
nepi Könyvhéten, ahol ingyen biztosítanak nekünk 
helyet. Itt ismerkedtünk meg egy 40 év körüli bap-
tista férfi val, aki mindig megkeres bennünket. Leg-
utóbb írt részünkre egy kedves verset, amit átadva 
elbúcsúzott tőlünk. Nagyon meghatódtunk, amikor 
elolvastuk ezt a verset, mivel mindig imádkozunk 
azért, hogy az Úr legyen jelen Lelke által könyves asz-
talunknál, és Ő befolyásoljon emberi szíveket a be-
szélgetésre, a vásárlásra. Azért is imádkozunk még, 
hogy olyan magatartást tudjunk tanúsítani, hogy aki 
bennünket megismer, azt ismerje meg, Akit mi kép-
viselünk. Amikor másnap újra eljött hozzánk, meg-
köszöntük a verset, és azt mondtuk neki, hogy Istené 
egyedül a dicsőség azért, amit bennünk ő meglátott. 

Villanyszerelőt hívtunk otthonunkba, és miköz-
ben dolgozott, beszélgettünk vele. Hamar a Bibliára 
terelődött a szó, s meglepődtem, hogy milyen józanul 

gondolkozik, mennyire látja a napi eseményekben az 
idők jeleinek teljesedését. Kiderült, a Hit Gyülekeze-
tébe jár, de úgy tapasztaltuk, hogy nagyon őszinte, 
nyitott és igazságkereső lélek. Ajándékoztunk neki 
egy A nagy küzdelem című könyvet, amit örömmel 
elfogadott. Évek óta tart a kapcsolatunk, nagyon sok 
Ellen G. White-kötetet és más könyveket, Nyitott 
Szemmel magazint és mp3-előadást vásárolt azóta. 
Rendszeresen eljár előadás-sorozatainkra, és nagyon 
értékeli azokat. 

Egy évvel ezelőtt egy 60 év körüli asszony a Gyó-
gyító megbocsátás című könyvet nézegette, s közben 
elindult egy hosszabb beszélgetés köztünk. Elmond-
tam neki, mennyire fontos elengedni sérelmeinket 
és szívből megbocsátani, mert ezáltal a mi lelkünk 
is meggyógyul. Említettem még neki, hogy Jézus a 
keresztre feszítőiért is imádkozott: „Atyám, bocsásd 
meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek.” 

Nagyon sok ember fordul hozzánk a gyász vagy 
a válás terheivel, lelki problémákkal, fi zikai betegsé-
gek okozta szenvedéssel. Sokan távoztak el terheiktől 
megszabadulva boldog örömmel. Nagyon hálásak 
vagyunk ezért Istennek, hogy eszközök lehettünk 
az Ő kezében, és ilyen örömökben is részesít ben-
nünket. Tapasztaljuk azt is, hogy az egészségügyi 
üzenet valóban a hármas angyali üzenet jobb keze, 
mert amikor tanácsoljuk az embereket, bizalmukba 
fogadnak bennünket, és megnyílnak az evangélium 
felé is.

 „Isten még kegyelmesen adott nekünk egy pilla-
natnyi haladékot. A mennyből kapott minden erőt 
fel kell használnunk az Úr által kijelölt munka vég-
zésére, azokért, akik tudatlanságban pusztulnának 
el. A fi gyelmeztető üzenetnek a világ minden részén 
hangoznia kell… Nagy munkát kell elvégezni, és ezt 
a munkát azokra bízták, akik ismerik az erre az idő-
re vonatkozó igazságot.” (Maranatha, 285. o.)

Kívánjuk, hogy munkálkodjatok az emberekért, 
ilyenkor a gonosz nem is tud úgy kísérteni, mint 
amikor magunkkal vagyunk elfoglalva, és megta-
pasztalhatjátok, hogy aki másokat felüdít, maga is 
megújul és felüdül.

A Bakó házaspár
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Tapasztalataim Isten kertjében
Gyermekkoromban nem volt lehetőségem kertész-
kedni, bár vágyaim között szerepelt, hogy kertész 
legyek. (Persze mozdonyvezető is szerettem volna 
lenni!) Felnővén egész más pályára adtam a fejem. 
Amikor kertes házunk lett, már sem időm, sem ked-
vem nem volt a kertészkedéshez.

Nyugdíjasként ismét elém toppant a gyermekkori 
vágy. Nagy elánnal, leginkább az internetről szerzett 
ismeretekkel indultam neki megvalósításának. Most 
volt a hetedik tavasz, hogy megpróbáltam vegyszer-
mentesen termelni az egyébként kb. száz négyzet-
méteres területen. Mivel a kutyán kívül nincs más 
háziállatunk, a homokos talaj erejét komposzttal pó-
tolom. A permetszereim között a különböző gyógy-
teák széles arzenálja, illetve a tej szerepel. Sok időt, 
energiát fektettem a növényi betegségekkel való küz-
delembe – több-kevesebb sikerrel.

Ebben az évben nagyon száraz volt a tavasz. 
Mindig jól beöntöztem az ültetendő sor helyét, les-
tem mikor nő ki a sárgarépa, a saláta, a kapor. Gon-
dosan öntöztem, de mégis ebből származott a baj. 
A talajban valószínűleg odagyűltek a vízre vágyó gi-
liszták. Ezt abból sej-
tem, hogy a vakondo-
kok, akik a gilisztákra 
lestek, szépen feltúr-
ták a gondosan művelt 
zöldségsorokat. A ma-
gok mélyre süllyedtek, 
olyan mélyre, hogy 
alig néhány kelt ki, s 
azok sem a helyükön. 
Mindez talán szomo-
rúságra adna okot, de 
az Úrnak gondja volt 
rám. Kevés a kultúr-
növény? Kaptam olyan gaznak titulált növényeket, 
amelyek nemcsak fi nomak és gazdagon teremnek, 
hanem a bennük levő ásványi anyagok, vitaminok 
stb. miatt sokkal értékesebbek is.

Ilyen volt tavasszal a sárga virágú májtisztító, a 
gyermekláncfű. Naponta bőven került elmaradha-
tatlan salátánkba. Most, július utolsó dekádjában (és 
már néhány hete) gazdag termést ad a látványra is 
nagyszerű porcsin. Szétterülő ágaival gyorsan bebo-
rítja a kertet. Régen szidtam is eleget. A kövér por-

csin ómega-3 zsírsavakban igen gazdag növény, ma-
gas C- és E-vitamin-, valamint béta-karotin-, illetve 
glutationtartalmának köszönhetően immunerősítő 
hatást fejt ki. Antioxidáns-tartalmánál fogva, lassítja 
az öregedés folyamatát.

A vér koleszterin- és cukorszintjére kifejtett ha-
tásával védi az artériákat. Kiváló vértisztító, vérzés-
csillapító hatású. Reumás megbetegedések kezelésé-
re is használhatjuk, mind belsőleg, mind külsőleg, 
pakolásként. Féreghajtásra is kiváló, gyulladáscsök-
kentő hatása miatt az aranyér tüneteit is enyhíti.

Belsőleg a kövér porcsin a szívproblémák, illetve 
a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére aján-
lott. Külsőleg izomgörcsök fellazítására használatos. 

Pakolásnak törjük össze a friss növény szárát és 
leveleit, fogjuk vászonruhába, és tegyük a sérült test-
részre, majd rögzítsük. Akár egész éjszaka is rajta-
maradhat. Antibiotikus, antifungális hatása miatt 
használják különböző bőrgyulladások, sebek, feké-
lyek, ekcéma és égési sebek gyógyítására. Mi legin-
kább a salátákba tesszük bele, de szezonban a zöld-
turmix elmaradhatatlan összetevője is. 

Most kezd virágozni 
a szárazságot pompásan 

bíró disznóparéj. Levelei, amelyek a porcsinénál ke-
ményebbek, szintén a zöldturmixok kedvelt össze-
tevői. Magja, az amarántmag, teljes értékű fehérjét 
és növényi rostokat tartalmaz, ásványi anyagokban 
gazdag (vas, magnézium, réz és mangán). Rokona, 
a kakastaréj – amely szintén gyomként terjed – is be-
lekerül a táplálékaink közé.

S akkor még nem is szóltam a virágokról. Ott van 
a petúnia, amely a beton repedéseiben kikelve nem 
kívánja sem a vizet, sem a talajt, mégis szebb, zöl-

Kövér porcsin

Disznóparéj
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debb, virággal telibb, mint ültetett, locsolt, gondo-
zott társa. A szemre is gyönyörű, immunrendszert 
erősítő aranyvessző is betöltené kertünket, ha hagy-
nám.

 Ezek és más növények (mint pl. a csalán) az Úr 
veteményei. Én nem ültettem, nem is gondozom, 
csak hálás szívvel felhasználom őket. Ha túl sok van 
belőlük, akkor beteszem őket a növényi tápba. Egy 
hét alatt szétáznak a vízben, s a képződő, nem jó 
szagú nedvvel locsolom fejlődő kultúrnövényeimet. 
Meg is hálálják, de azért nem vetekedhetnek az Úr 
által gondozott s általam csodált gyomnövényekkel.

Flogny Piroska

Ki érdemli a Nobel-díjat? 
– Nem látok semmi problémát – mondta a fogor-
vosom, miután megvizsgált. Örültem, hogy semmi 
fájdalmas beavatkozásra nem lesz szükség. Szeren-
csére készültem erre az esetre is. Korábban ugyanis 
történt már hasonló, és nem kellett semmit fi zetnem 
érte. Ennek ellenére úgy éreztem, valamivel mégis-
csak tartozom az orvosnak, hiszen időt és energiát 
fordított rám.

A kertünkből hoztam neki egy patisszont, gon-
dolván, hogy itt, a városban élve a piacon kellene 
megvennie. Amikor a fogorvosi székből felálltam, 
nem is kérdeztem, mivel tartozom, hanem a háti-
zsákomhoz mentem, elővettem a csillagtököt, és 
megkérdeztem, elfogadja-e. Megörült neki, és meg-
jegyezte, hogy a múlt alkalommal ajándékba kapott 
méz is nagyon fi nom volt.

– Igen, van nálunk egy jó méhész, akinél vásáro-
lunk. Nemcsak fi nom mézet árul, hanem azt is tud-
ja, hogy három ember megosztott Nobel-díjat ka-
pott azért, mert megfejtette a méhek egymással való 
kommunikációját.

– Tényleg? – kérdezte csodálkozva.
– Igen, ugyanis rájött arra, hogyan tudatja a töb-

biekkel a virágpor lelőhelyét a felderítő, mikor visz-
szatér a kaptárba.

– Ez érdekes.
– Meg tudja mutatni a többieknek az irányt, 

amerre repülniük kell, és a távolságot is tudatja ve-
lük, a hozott mintát pedig megkóstolhatják. Úgy ír 
le köröket a levegőben, hogy a kör átmérője men-
tén mindig azonos irányba halad. Ezzel jelzi a táp-

lálék lelőhelyének irányát, amit társai úgy vesznek 
át, hogy utánozzák. A távolságot pedig azzal mutat-
ja meg, mennyi idő alatt halad át a kör átmérőjén. 
Mivel az átmérőn való áthaladása hordozza a fontos 
információkat, közben a potrohát csóválja.

– Hát ezek a méhek Nobel-díjat érdemelnének! – 
mondta az asszisztensnő, aki eddig szótlanul fi gyelt 
a beszélgetésre.

– Biztos, hogy őket illeti az elismerés? – próbál-
tam őt elgondolkodtatni, de mire válaszolt volna, 
az orvos megelőzte őt:

– Akit megillet, annak meg nincs szüksége rá.
Török István

Egy kutyus története
Aki ritkán ül kenuban egy folyón, egész pontosan a 
Hernádon, az nehezen tudja megmondani, mekkora 
utat tett meg. 

Jólesően, kalandosan siklottunk a vízen, kerül-
getve a benyúló ágakat, a sekély, gyorsuló sodrá-
sokat. Nyolc hajócska, egy kivételével négyszemé-
lyesek, mindenhol a hátul ülő osztotta a parancsot 
az előtte ülők számára, és irányított. Ahol ez nem si-
került, ott összeszedtük a felborult kenut, a csoma-
gokat, az evezőket, az utasokat. Nem kívántunk cél-
ba érni, mivel igencsak kiváló kikapcsolódás volt így, 
együtt utazni a ballagó víz hullámain.

Az volt a terv, hogy a cél előtt kikötünk egy órát, 
úszkálunk, falatozunk. Utunk utolsó szakaszában 
lemaradtunk egy kicsit a többiektől, de nem bántuk, 
vitt a folyó sodrása evezés nélkül is. Gyönyörköd-
tünk a tájban, és egy bennünket észrevevő, pajkosan 
vakkantgató, nagyobb méretű kutyában. Harminc 
méterre lehetett a magasabban felettünk vonuló 
parton. Szóltam hozzá, játékosan csalogattam, míg 
le nem szaladt a folyópartra, és a vízbe ugorva, úsz-
va nem követett minket. Azt gondoltuk, nemsokára 
megunja, és visszamegy. Nem így történt. Három-
szor is megálltunk, hogy visszaküldjük, de mindig 
beugrott a folyóba, és úszott tovább velünk. Ha gyor-
sítottunk, nyafogva ugatott, annyira, hogy a lányok 
szíve megesett rajta. Megvártuk, boldog volt. A többi 
kenu eltűnt a szemünk elől, ők gyorsabban haladtak. 

Azért mi is haladtunk vagy három kilométert, 
miközben a kutyus körül járt a gondolatunk. Ő pe-
dig a kenu körül. Miért nem lehet elküldeni? Miért 



38 |

úszik ennyit velünk? Kié lehet? Hogy kerül vissza a 
gazdájához? Mit csináljunk vele? A három kilomé-
ter első felében még kiszóltunk egy partról horgászó 
férfi nak, hogy ismeri e a jószágot? Tanácstalannak 
látszott.  

A három kilométer végén egy éles folyókanyaru-
latot vettünk észre, így azt javasoltam hogy húzzunk 
bele, s ha lemarad a kutyus, mert nem lát minket 
a kanyarulat miatt, megunja a követésünket, kiúszik 
a partra, és hazamegy. Nem így lett. Kiúszott ugyan 
a túlsó partra, de csak azért, hogy gyorsabban ha-
ladva ismét utolérjen minket. Visszaugrott a vízbe, 
és nyafogva kérte, várjuk meg. Közben megérkez-
tünk a többiekhez, akik vagy fél órát vártak ránk. 
Kikötöttünk, de a kutyus a tömeget látva a túloldal-
ra úszott, s onnan vakkantgatott. Mintha azt kérte 
volna: „Vigyetek magatokkal!”

A kétszemélyes csónakkal átmentek érte. Köz-
ben egy segíteni akaró más papucsával a lábán szin-
tén átúszott, de a papucsok visszafelé elsodródtak 
a vízben. Itt kell megemlítenem, hogy kikötésünk 
percében egy pántos papucs kötött ki mellettünk, 
amit félretettem. 

‒ Nahát, itt egy papucs! – kiáltottam akkor kedé-
lyesen. 

‒ Már húsz perce megérkezett a párja is, jó lesz 
még valamire… – hang-
zott a válasz. 

Valaki előre tudta, 
hogy szükség lesz rá, hi-
szen a másik pár a kutya 
mentésekor elúszott. 

A kutyust áthozták, 
és ő vidáman megba-
rátkozott mindenkivel. 
Megetettük, s közben a 
csapat vezetője telefo-
nált, hogy jöhet az autó 
a kenukért, mindjárt in-
dulunk a célállomásra. 
Az egyik kenu lassan el 
is indult. Egy percre rá 
befutott a bozótosból 
egy huszonéves fi ú, ki-
fulladva, a kutyáját szó-
lítva. 

‒ Rumli, végre meg-
vagy!

A fekete-fehér, hosszabb szőrű border collie tekin-
tete boldog volt. Terepjáróval járta a partot a gazdi, 
ismerve a folyó zugait csak tippelt, hogy itt találhat 
minket. Egy kilométert kellett futnia, hogy az autó-
jától eljusson hozzánk, mert csak gyalog járható ez 
a terep. Végre mindenki boldog volt, s megelégedett. 

Elmeséltük, hogyan csapódott hozzánk a kutyus. 
Ő nem igazán értette kedvence viselkedését.  Azt 
mondta, nagyon szimpatikusak lehettünk neki, ha 
így eljött velünk, mert soha nem csinált még ilyet. 
Az úszásteljesítménye is rendkívüli volt, három kilo-
méter, szinte egyhuzamban. Megköszönte, hogy vi-
gyáztunk rá, hogy megvan a kedvence. 

Barátsággal elköszönünk. Indulás! Mindenki a 
vízre! 

– Hová mentek? – kérdezte a fi ú éppen csak visz-
szaszólva.

Csapatvezetőnk megmondta a kemping nevét. 
– Azt már rég elhagytátok! Három kilométerrel 

ezelőtt. Ismeritek a folyót? 
– Nem – válaszoltuk.
– Akkor ne induljatok tovább, mert lejjebb fák 

torlódtak össze, amelyeket a kanyarulattól nem lát-
ni, és felboríthatnak mindenkit az erős sodrás miatt. 

Ajjaj! Egy kenu már elment. Hol lehet kikötni? 
Sehol. Telefon  van náluk? Hála Istennek, volt. Így 

szerencsére még időben elértük őket, 
és vissza tudtak evezni. Ez nem is volt 
könnyű feladat az erős sodrás miatt. 

Pillanatok alatt átértékelődtek 
bennünk a történtek. A kutya mentett 
meg minket. De inkább másképpen 
fogalmazom meg: Valaki küldött egy 
kutyát, egy hűségesen kitartót, hogy 
megmentsen nyolc kenut, harminc 
embert egy váratlan tömeges borulás-
tól, és az abból származó balesetektől 
és veszteségektől. Megköszöntük a 
Gazdának a kutyát. Mi lett volna, ha 
nem úszik velünk…? És a talált pa-
pucs is nagyon jól jött, nagy szüksé-
günk volt rá az elúszott helyett, ami-
kor kicipeltük a kilométeres, gazos 
ösvényen a kenukat és a csomagokat. 
Nem voltunk fáradtak, csak hálásak. 

F. D. 
(A simai ifj úsági táborban átélt 

tapasztalat.)
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Májusban, egy szombat délután 
beszélgettünk utoljára a verandán. 
Az eső csendesen kopogott oda-
kint. A 48-as számú ének volt a 
kedvence. Hármasban ugyan – de 
ő különösen emelkedetten – éne-
keltünk: „Soha el nem hagylak 
téged, / Éjjel-nappal őrzöm utad, 
/ Kézen fogva vezetlek, / Bűntől, 
gondtól nem kell félned, / Bízzál 
csak, mert szeretlek…”

Majd minden testvérünkről el-
mondható, hogy távozása olyan, 
mint mikor egy élő testből egy 
nélkülözhetetlennek látszó részt 
kimetszenek. Helyét azután csak 
tátongó űr tölti be. Irénke néninek 
azóta is érezzük a hiányát!

Egészen fi atalon, a kapolyi gyü-
lekezeti evangelizációkon ismer-
kedett meg a Bibliával és fogadta 
el az adventüzenetet. Viszont az 
akkor még népes számú kapolyi 
gyülekezetbe csak komoly csalá-
di viszályok árán tudott eljárni. 
Fiatal férje sokáig ádáz gyűlölet-
tel viszonyult az Úr iránti ragasz-
kodásához… Ezen az esős májusi 
szombat délután így emlékezett 
vissza majd hetven évvel ezelőtti 
tapasztalatára:

„– Mid fáj? – kérdeztem a fér-
jem.

– A gyerekek meg te, amit ne-
ked okoztam – mondta megtörten. 

Amikor a gyermekeimet imád-
kozni tanítottam, nekünk támadt 
egy nagy késsel. 

– Te leborulhatsz – mondta –, 
de a gyerekeket hagyd békén. 

A nagyobb gyerek ekkor han-
gosan imádkozott az apjáért, aki 
akkor megtört és nagyon sírt. Ha-
marosan nagyon beteg lett. Har-
mincévesen halt meg csontra és 
bőrre lefogyva.

A férjemnek annyi ereje sem 
volt, hogy a fogvájót a szájához 
emelje. A halálos ágyán azért 
imádkozott, hogy le tudjon borul-
ni Isten előtt. Pedig hitetlenként 
élt. Mi mehetett végbe benne, nem 
tudom. Egyszer azt álmodta, hogy 
jött egy nagyon nagy vonat, ami 
tele volt adventistákkal, de volt 
rajta még két hely: 

– Neked egy, meg nekem egy 
– mondta. – Imádkozz, hogy elér-
jük! 

Sírt értem és a gyermekein-
kért…”

Irénke néni nem viselt különö-
sebb tisztségeket a veszprémi gyü-
lekezetben. De amikor a szom-
batiskolán megszólalt, amikor a 
délutáni órákon intette vagy buz-
dította a gyülekezetet, arra min-
denki odafi gyelt. Nyilvános imád-
ságaiban is úgy szólította meg 
az Urat, mint akinek egészen sze-
mélyes, belső kapcsolata van Vele. 
Őszinte, Isten iránt mély bizalom, 
szeretet és Isten-félelem jellemez-
te minden megszólalását. Mintha 
mindig imádságban beszélt vol-
na. Minden szava Isten iránti sze-
retetre, őszinte, kitartó bizalomra 
biztatta hallgatóját. Akivel beszélt, 
az mindig azt érezte, bárcsak én 
is tudnék ilyen egyszerűen bízni 
Benne! 

Fájlalta, hogy csak oly keveset 
tud tenni az Úrért, de imádságai-
ban mindig szívén viselte a misz-
szió ügyét. Ismert volt adakozó-
készségéről, nagylelkűségéről a be- 
tegek, az elesettek iránt. Már sú-
lyos testi fájdalmai között sem 
maradt egyetlenegyszer sem el a 
gyülekezetből. Amikor már az au-
tóig sem tudott kimenni, hogy fi a 
elhozhassa – otthonában rendsze-
resen látogatták testvérek. 

Elhalkult az eső, amikor jelleg-
zetesen szép kiejtésű, somogyi ak-
centusával ezt mondta szelíden:

„Sokszor, amikor felébredek, 
csodálkozom, hogy felébredtem. 
Ilyenkor megkérdezem: 

– Uram, itt vagyok még?
– Igen, itt vagyok veled – hal-

lom halk, szelíd hangját. 
Ilyenkor olyan nagy boldogság 

tölt el… 

Búcsúzunk

Bertalan Gézáné (1925–2017)

Mintha mindig
imádságban 

beszélt volna…

Irénke néni



való bizodalmamat, aki oly sok 
fájdalmat okozott Neked… 

– Megbocsáttattak a te bű-
neid – hallom, és ekkor meg-
nyugvás lesz a szívemben.”

Urába vetett teljes meg-
nyugvással aludt el egy júniusi 
éjszakán Irénke néni. Teme-
tésén Vankó Zsuzsa szólt Is-
ten Igéjéből, Jel 14,13 alapján: 
„Boldogok a halottak, akik az 
Úrban halnak meg mostantól 
fogva. Bizony, azt mondja a Lé-
lek, mert megnyugosznak az ő 
fáradságuktól, és az ő cseleke-
deteik követik őket.”

Az újság olvasható
az interneten is: 

http://kurtszo.blogspot.hu 

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

– Uram, annyira szeretel, ér-
tesd meg velem, hogy mi értelme 
van ennek a nagyon kínzó fájda-
lomnak. Nincs már erőm elhor-
dozni. Uram, nyugtasd meg szí-
vemet, hisz te ezt tudod, amikor 
egyszülött Fiad is ezt kiáltotta: 
»Uram, miért hagytál el…« Ott 
szeretnék lenni a kereszt tövében, 
átkarolva a lábad, drága Jézu-
som… Uram, hány csepp morfi u-
mot adtál nekem, hogy elpihen-
hessek? Tudom, senki nincs, aki 

úgy szeretne, mint Te. Angyalai-
dat mind elbocsátottad, itt vannak 
velem a szolgáló lelkek. Ezt nem 
lehet elfogadni másképp, csak hit 
által. 

A nagy fájdalmak közben elen-
gedem magam, megkönnyebbü-
lök, és elmondom: 

– Uram, amit ki nem mond-
tam, az is nyilván van előtted. 
Mégis, csak egy pici enyhet adj. 
Tudom, nem Tőled van, az ellen-
ség akarja megpróbálni a Hozzád 

"



BIBLIA
Részletek
 
Két rövid ószövetségi könyv (Ruth és 
Jónás könyve) és 40 zsoltár, valamint 
két újszövetségi könyv Márk evangéliu-
ma, Jelenések könyve) próbafordítá-
sát tartalmazza a kötet, egy új Biblia-
fordítás első kezdeményeként. Miért 
merészkedett belevágni ebbe a rop-
pant nagy munkába egy teológiai fő-
iskola szerény Biblia-fordító műhelye? 
Nem szorul különösebb bizonyításra, 
hogy a Károli- fordítás 1908-as revíziója 

– amely valószínűleg még ma is a legelterjedtebb a magyar 
Biblia-olvasók körében – több mint száz év elteltével nem 
könnyen olvasható és érthető a mai nemzedékek számára. 
Örvendetes, hogy az utóbbi fél évszázad folyamán számos 
új fordítás vagy fordításrevízió jelent meg, mégis maradt 
hiányérzetünk. Szeretnénk úgynevezett tanulmányozó Bib-
liát adni az olvasók kezébe, amely azáltal is „a Biblia önma-
gát magyarázza” elvet képviseli, hogy a tartalmi összefüg-
géseket pontosan és szembetűnő módon tünteti fel. A szö-
veg magyarázatától tartózkodni kívántunk, Isten beszéde 
szóljon önmagában, hozzátétel nélkül. Tárgyszerű kortörté-
neti útbaigazításokat azonban közöltünk lapalji jegyzetben, 
hogy ezek híján az olvasó ne akadjon el a szöveg értésében. 
Az eredeti szövegre való hivatkozásokat is találunk a lap-
alji jegyzetben, amikor például körülírással kellett vissza-
adnunk valamely kifejezést. Érdeklődéssel várjuk, milyen 
fogadtatásra talál munkánknak ez az első kezdeménye, s 
a folytatást illetően felülről várjuk az erőt és a bátorítást. 

A reformáció 
500. évfordulóján…

…a Spalding Alapítvány több kiadvány megjelentetésével is 
hozzá szeretett volna járulni a XVI. századi reformáció emlékének 

és értékeinek megőrzéséhez

„Sötétségből világosság ragyogjon!”
A ma is időszerű reformáció 
(Tanulmánykötet a reformáció 
500. évfordulója tiszteletére)
 
A Sola Scriptura Teológiai Főiskola 
negyedévenként megjelenő lapjában,  
a So la Scriptura teológiai szakfolyó-
iratban számos olyan cikket kö zöl tü nk
1999-től napjainkig, amely a reformá-
cióhoz kapcsolódik. Érthető ez, hiszen a 
főiskola nevében is hordozza a XVI. szá-
zadi reformáció szellemiségével való 
kapcsolatát. A reformáció ötszázadik 
évfordulója alkalmából gyűjteményes 
kötetben tettü k közzé ezeket az írá-
sokat. A könyvben foglaltak közelebb 
hozhatják, elevenebbé tehetik a refor-
máció eszméit, kü zdelmeit fiatalok és 
idősebbek, protestánsok és nem pro-
testánsok, hívők és nem hívők számára 
egyaránt.

Vankó Zsuzsa:
Őrizzük az emlékét, 
és az értékeit is?
Dokumentumok és 
kérdések a 16. századi 
reformáció ötszázadik 
évfordulója kapcsán

Remélhető-e nap jaink ban az olyan igazság-
kereső vallásosság meg ele venedése, mint 
amely a 16. századi reformációt jellemez-
te? Az 1517 óta eltelt ötszáz év nagy idő. Mi 
maradt meg, mi él tovább a reformáció 
örökségéből ma? Korabeli művekből vett 
szemelvényekkel ismertetjük azokat az 
eszméket, amelyeket a reformáció a figye-
lem középpontjába állított. Bemutatjuk azt 
is – szintén szemelvények által –, hogy mi 
jellemzi a mai keresztény közgondolkodást 
ugyanezekben a témakörökben. 

Magos István:
„Továbbra is reformálódjatok!”
Reformáció Magyarországon – századról századra 
 
A reformáció ötödik centenáriu-
ma jó alkalom a számvetésre és 
az önvizsgálatra, a további tenniva-
lók tisztázására. A múlt történései-
nek ismerete, tanulságainak levo-
nása mindehhez elengedhetetlen. 
Amint a XVIII. század jeles tudósa, 
Bod Péter is megállapította egyete-
mes egyháztörténete bevezetésé-
ben: az ember ezáltal „a régiekből 
újságot, az elmúltakból jövendő-
ket” tanulhat. Ehhez kíván hozzá-
járulni ez a könyv, amely a magyar 
reformáció kibontakozásától a je-
len helyzetig kalauzolja az olvasót. 
A kötet lapjain nemcsak az előző százados évfordu-
lók ünnepi hangulata elevenedik meg, hanem a ma-
gyarországi reformáció olyan nagy alakjainak élete 
is, mint Szegedi Kis István és Szenci Molnár Albert, 
illetve a későbbi, kevésbé ismert protestáns szerzők 
közül a kolozsvári professzor, id. Szilágyi Ferenc, vagy 
a kisújszállási prédikátor, Nagy István munkássága. 
A könyv második részében két felvilágosodás kori 
nagy író, Kazinczy és Goethe gondolatait ismerhet-
jük meg Lutherről, a reformáció szükségességéről és 
az igazi protestantizmusról, olvashatunk a XIX. szá-
zad eleji vallási egységtörekvésekről, és a mindenna-
pi reformációt szorgalmazó debreceni prédikátorról, 
Diószegi Sámuelről. 

„Az újszövetségi Szentírás teljesen eredeti eszmét hordoz, s nem áll a görög filozó-
fia befolyása alatt. Ennek igazolásához biblikus magyarázatot adunk a két eszmekör 
között tagadhatatlanul jelen lévő áthallásokra. Magyarázatunk alapgondolata, hogy 
ezek az áthallások végső soron az újszövetségi tanítók erkölcsi attitűdjére vezethetők 
vissza, emellett pedig a nyelvi, illetve kommunikációs korlátok is jelentős szerepet 

játszanak kialakulásukban. (...) Mély meggyőződésünk, hogy a maga helyén mind a Biblia, mind az antik 
bölcselet csodálatra méltó eszmekört hordoz. Hangsúlyozzuk: mindegyik a maga helyén! Nem kevésbé 
meggyőződésünk ugyanis, hogy nevezett eszmekörök tartalma eredendően jól elhatárolt, és vegyítésük, 
sőt akár csak a nem megfelelő érzékenységgel művelt, egymáshoz való közelítésük is romboló, elsilányí-
tó hatással van mindkettőre” – olvashatjuk a kötet első, Görögnek göröggé lenni – Pál apostol életelve 
mint az újszövetségi Szentírás és a görög filozófia közötti áthallások értelmezésének kulcsa című tanul-
mányában. A kötetben összegyűjtött írások mindegyike érdekes felvetésekből kiindulva keres választ 
mindnyájunk alapkérdéseire, és segít eligazodni a filozófiai és teológiai dilemmák labirintusában.

A kötetek megrendelhetők a SPALDING ALAPÍTVÁNY elérhetőségein:
Telefon: 06-23/820-830; 06-20/569-7510; e-mail: spalding@spalding.hu

Prancz Zoltán:
Kinyilatkoztatáson 
innen és túl
Tanulmányok a Bibliáról 
és a Biblia határvidékeiről

!

!
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„A HETEDIK ANGYAL IS KÜRTÖLT, 
ÉS NAGY SZÓZATOK LŐNEK A MENNYBEN…”
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HIT ÁLTALI MEGIGAZULÁS
■ Készülés az úrvacsorára

AZ IGE MELLETT
■ Érzelmeink titokzatos világa 
 – A kívánatos cél: az „erős szív”

TALLÓZÓ
■ Reformátorok és hitehagyás 

■ Az egészségügyi misszióról

■ Húszéves a Comenius Általános   
 Iskola

■ Tapasztalatok

Arany János
INTÉS

(Jó költőktül azt tanultam…)

Jó költőktül azt tanultam
   S adom intésül neked:
Sose fáradj, sok cifrával
   Elborítni éneked! 

Szólj erővel, és nevezd meg
   Ön nevén a gyermeket;
Szólj gyöngéden, hol az illik, –
   S ne keríts nagy feneket. 

Olykor egy-két szó is jobban
   Helyre üti a szeget,
Mint az olyan, ki beléhord
   Földet, poklot és eget,
   S ordít, amíg elreked. 
                       (1877. szept. 29.)
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