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Móra Ferenc • Esti imádság 
A háborús gyermekszobában 

Ki fényesebb vagy, mint a csillagok
S oly nagy, amilyen kicsi én vagyok,
Én nem tudom, mi az a háború,
De látom, hogy mindenki szomorú.
A katonák dolgát se értem én,
Csak a könyűt édes szülőm szemén
És reszketek, mint a fi ókmadár –
Uram, a háborút parancsold vissza már!

Hogy miért bocsájtottad szabadon,
Szent akaratod én nem kutatom –
De ládd, azóta meghalt a derű,
A kenyerünknek íze keserű,
Még a kakas-szós hajnal is setét,
Hallgatni félek este a mesét,
Álmomba mindig ég a babavár –
Uram, a háborút parancsold vissza már! 

------------------------------------------------

                                         (Részlet, 1916)
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Kedves	Testvérek!
Alig	kezdtünk	kilábalni	a	járvány	súlyosabb	időszakából,	
máris	 újabb	megpróbáltatás	 tört	 ránk:	 a	 szomszédunk-
ban	dúló	háború.	Megvan	a	veszélye	annak,	hogy	a	hábo-
rús	helyzet	más	országokra	is	kiterjedhet,	sőt	világmére-
tűvé	is	válhat.	Ezenkívül	újabb	konfliktusok	és	háborúk	
is	kitörhetnek	a	közeljövőben,	egyik	helyen	a	másik	után.	
Sok	országban	jellemzőek	a	társadalmi	elégedetlenségek,	
a	belviszályok.	A	konfliktusok	és	az	indulatok	nagyfokú	
elszabadulásának	lehetünk	a	tanúi.	Láthatjuk,	hogy	be-
léptünk	 a	 földi	 történelemnek	 abba	 a	 szakaszába,	 ami-
kor	 válság	 válságot	 követ,	 nemzet	 nemzet	 ellen,	 ország	
ország	ellen	támad.	Ebből	fakadóan	megbillen	az	egyen-
súly	az	amúgy	is	ingatag	gazdaságban,	s	megjelenik	majd	
az	 éhínség,	 valamint	 egyre	 súlyosbodnak	 a	 természeti	
katasztrófák	is.	
Ijesztő	mindez	 számunkra,	még	 ha	 egyelőre	 nem	 is	

vagyunk	e	jelenségek	közvetlen	elszenvedői,	de	nyilván-
való,	hogy	 egyre	nehezebb	 idők	 állnak	be,	 és	 ez	mind-
nyájunkat	érinteni	fog.	Jó	erőt	meríteni	most	a	46.	zsol-
tárból,	mely	 szerint	 „Isten a mi oltalmunk és erősségünk, 
mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, 
ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe… 
Nemzetek zajongnak, országok mozognak; kiereszti hangját, 
megszeppen a föld. A Seregek Ura velünk van, Jákob Istene  
a mi várunk.”	(2–3.,	7–8.	vers)	Legyen	biztatás	számunkra	
Jézus	e	kijelentése		is:	„Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, 
nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelget a ti 
váltságtok.”	(Lk	21,28)
Arra	kell	összpontosítanunk	figyelmünket	most,	hogy	

kérve	Istentől	a	szelek	visszatartását,	és	jól	felhasználva	
a	maradék	kegyelmi	időt,	elvégezzük	azt	a	munkát,	ami	
ránk	bízatott.	Ne	felejtsük	el	azonban	egy	pillanatra	sem,	
hogy	 evangéliumhirdetésünk	 csakis	 akkor	 lehet	 hiteles	
és	 eredményes,	 ha	 egyidejűleg	 tisztul	 a	 jellemünk,	 ha	
mind	inkább	Krisztust	 képviseljük,	nem	csupán	 a	 taní-
tás	tekintetében,	hanem	magatartásunkban	és	cselekede-
teinkben	is.	Erről	legyünk	ismeretesek	a	világ	előtt:	„Lel
keteket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás  
nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, 
egymást tiszta szívből, buzgón szeressétek!” (1Pt	1,22)	
Ezekkel	 a	 sorokkal	 kívánunk	 olvasóinknak	 e	 nehéz	

időkben	megújult	 erőt,	 kitartást	 és	 egyre	növekvő	 test-
véri	összetartást,	Péter	apostol	idézett	buzdítása	szerint.

A szerkesztők

köszöntő tartalom
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Sok	 szó	 esik	manapság	 arról,	 hogy	 beléptünk	 a	
végidő	utolsó	szakaszába,	amit	Jézus	úgy	jellem-
zett,	hogy	a	„vajúdási fájdalmak” ideje	(Mt	24,8)1. 
Nemcsak	nagy	profetikus	beszédében,	hanem	ta-
nítványaihoz	 intézett	 búcsúbeszédeiben	 is	 hasz-
nálta	Jézus	ezt	a	hasonlatot:	„Bizony, bizony mon
dom néktek, hogy sírtok és jajgattok ti, a világ pedig 
örül, ti szomorkodtok, de a ti szomorúságotok örömre 
fordul. Az asszony, mikor szül, szomorúságban van, 
mert eljött az ő órája, de mikor megszüli az ő gyer
mekét, nem emlékezik többé a kínra az öröm miatt, 
hogy ember született a világra. Ti is azért most ugyan 
szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd ti
teket, és örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi 
tőletek a ti örömötöket.”	 (Jn	16,20–22)	Jézusnak	ez		
a	kijelentése	is	arról	szól,	hogy	az	ő	második	eljö-
vetelét	megpróbáltatások,	szomorúság,	fájdalmak	
előzik	meg.	Mindez	örömre	fordul	azonban,	szó-
ra	sem	lesz	érdemes,	amikor	Ő	megjelenik,	hogy	
végső	szabadulást	hozzon.	A	megelőző,	súlyos	ne-
hézségeket	 ezúttal	 is	 vajúdási	 fájdalmakhoz	 ha-
sonlította.	
A	 közelmúltban	 kérdezte	 tőlem	 valaki:	Bizo-

nyosnak	 mondhatjuk,	 hogy	 átléptük	 a	 vajúdá-
si	 fájdalmak	 kezdetének	 a	 határvonalát?	Hiszen	
akár	a	második	világháború	végén	is	gondolhat-
ták	 az	 emberek	 azt,	hogy	beteljesedett,	 amit	Mt	
24,6–8	 tartalmaz!	 Válaszomban	 a	 következőkre	
mutattam	 rá:	 A	 második	 világháború	 valóban	
borzalmas	volt,	volt	harc,	veszedelem,	éhezés,	de	
megközelítőleg	sem	volt	eközben,	emellett	annyi	
és	olyan	súlyos	természeti	katasztrófa,	mint	most,	
valamint	a	járványok	sem	voltak	annyira	jellem-
zőek.	 (Inkább	 az	 első	 világháború	 után	 volt	 sú-

1	 Az	a	kifejezés,	amit	Bibliánk	így	fordít:	sok nyomorúság, az	ere-
deti	szövegben: vajúdási fájdalmak. 

lyos	járvány,	a	spanyolnátha.)	Legfőképpen	pedig	
senki	nem	félt	attól	akkor,	hogy	akár	maga	a	vég	
kezdete	 lehet	 az,	 ami	 történik,	mert	 akkor	még	
szó	nem	volt	 arról,	 hogy	 az	 egész	 emberi	 civili-
záció	összeomolhat,	és	minden	élet	kipusztulhat	
a	földről.	(Csak	1965	után,	és	főként	a	’70-es	évek	
elején	 kezdték	 a	 tudós	 világ	 képviselői	 felhívni		
a	figyelmet	erre,	nem	csupán	egy	esetleges	atom-
háború,	hanem	a	növekedés	határainak	az	elérése	
és	az	ökológiai	problémák	miatt.)	
Ma	 viszont	 világosan	 látjuk,	 hogy	 mindaz	 a	

négy	jelenség	felsorakozott,	amelyekről	Jézus	azt	
mondta,	hogy	a	vajúdási	fájdalmak	kezdetét	jelen-
ti.	Először	hirtelen	meglepte	a	világot	a	példátlan	
Covid-világjárvány,	aztán	jött	a	háború,	ami	nem	
tekinthető	 egyszerűen	 regionális	 háborúnak,		 és	
még	mindig	nem	tudjuk,	hogy	mivé	fajul.	Emel-
lett	 szüntelen	 követik	 egymást	 a	 különböző	 sú-
lyos	természeti	katasztrófák,	és	sok	szó	esik	már	
most	 az	 élelmiszer-ellátás	 várható	 zavarairól,	 il-
letve	az	éhség	bekövetkezéséről	is	többfelé,	a	jár-
ványt	követő	gazdasági	válság	és	 főképpen	a	há-
ború	következményei	miatt.	És	jól	értjük	ma	már	
Jézusnak	ezt	az	óvását	is:	„Meg ne rémüljetek, mert 
mindezeknek meg kell lenniük, de ez még nem itt a 
vég.”	(Mt	24,6)	
Ma	ugyanis	szinte	nincs	már	olyan	ember	a	föl-

dön,	aki	ne	hallott	volna	az	emberi	civilizáció		ösz-
szeomlásának	a	 lehetőségéről,	 illetve	arról,	hogy	
az	élet	teljességgel	kipusztulhat	bolygónkról.	Ép-
pen	ezért	sokakat	félelem,	rémület	jellemez,	attól	
félnek,	hogy	a	sorozatos,	súlyos	válságok	legvége	
immár	csakis	a	vég	lehet,	és	ki	tudja,	milyen	ha-
mar.	 Mindezeket	 végiggondolva	 bizonyosra	 ve-
hetjük,	hogy	átléptünk	a	vajúdási	fájdalmak	kor-
szakába.	

imádkozzunk-e „a szelek visszatartásáért”  
a „vajúdási fájdalmak” idején is?



| 3Kürtszó  31. szám – 2022/2.

Ezen	 a	 háttéren,	 ezek	 között	 a	 körülmények	
között	 felmerül	 a	kérdés:	 Imádkozzunk-e	még	a	
szelek	 visszatartásáért?	 Van-e	 ennek	 még	 értel-
me?	Hiszen	úgy	tűnik,	hogy	beindult	egy	 folya-
mat,	és	–	a	Jézus	által	használt	hasonlat	értelmé-
ben	–	csak	az	várható,	hogy	a	vajúdási	fájdalmak	
sűrűsödni	és	súlyosbodni	 fognak,	majd	megjele-
nik	Jézus.	Logikusnak	látszik	az	a	feltevés,	hogy	
most	már	 úgysem	 lehet	 feltartóztatni	 az	 esemé-
nyeket,	 nincs	 miért	 tovább	 imádkozni	 a	 szelek	
visszatartásáért.	
Éppen	 a	 vajúdási	 fájdalmak	 hasonlata	 utal	

azonban	arra	is,	hogy	eleinte	még	lehetnek	szüne-
tek,	lecsitulhat	egy-egy	fájdalomhullám,	bizonyos	

ideig	lehet	még	némi	nyugalom,	mielőtt	a	fájdal-
mak	végső	felgyorsulása	bekövetkezne.	Meddig	is	
tart	a	„szeleket”	fékező	angyalok	szolgálata	a	pro		-
fetikus	 kijelentés	 szerint?	 „Addig, amíg meg nem 
pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon”	
–	olvassuk	az	Írásban	(Jel	7,3).	Az	elpecsételés	pe-
dig	a	végső	evangéliumhirdetéssel	zárul	le,	mely-
ről	Mt	24,14	és	Jel	18,1	szól,	valamint	a	Jel	14,6–
12-ben	foglalt	hármas	angyali	üzenet	hirdetése	is	
ekkor	fogja	elérni	a	csúcspontot.	Úgy	is	fogalmaz-
hatunk	 tehát,	 hogy	 a	 kegyelemidő	 lezártáig	 ér-
vényben	lesz	a	szeleket	visszatartó	angyalok	meg-
bízatása.	 Összhangban	 van	 ezzel	 az	 alábbi	 igei
kijelentés	is:	„Nem késik el az ígérettel az Úr, mint 
késedelemnek tartják némelyek, hanem hosszan tűr 
érettünk, nem akarva, hogy némelyek elvesszenek, ha
nem hogy [bárcsak,	lehetőleg] mindenki megtérésre 
jusson.”	(2Pt	3,9)	
Van-e	értelme	tehát	annak,	hogy	a	vajúdási	fáj-

dalmak	beindulása	után	is	támogassuk	könyörgő	
imánkkal	 a	 szeleket	 fékező	 angyalok	munkáját?	
Gondoljunk	 arra,	 hogy	 az	 imádságoknak	 törté-
nelmet	 formáló	 jelentőségük	 van.	 János	 apostol	
azt	 látta	 Pátmosz	 szigetén	 látomásában,	 hogy	 a	
hívők	imádságai	„aranypoharakban” voltak a	meg-
váltott	 emberiséget	 képviselő	 huszonnégy	 vén	
kezében	(Jel	5,8),	és	Istenhez	felszálló	jó	illathoz	
hasonlította	ezeket	az	imákat.	Azt	is	szemlélhet-
te,	hogy	a	közbenjáró	Krisztus	kezéből	Istenhez	
felszálló	 imádságok	 késleltették	 azt,	 hogy	 „az 
oltár tüze levettessék a földre”,	aminek	a	következ-
ményeként	 „mennydörgések, szózatok, villámlások 
és földindulás” lesz	a	 földön (Jel	8,3–5;	vö.	11,19;	
16,17–18).	Megérthetjük	ezek	alapján,	hogy	a	sze-
lek	visszatartásával	megbízott	angyalok	a	kegye-
lemidő	végéig,	a	hét	utolsó	csapás	küszöbéig	vég-
zik	munkájukat,	továbbá,	hogy	a	hívők	könyörgé-
sének	mennyire	fontos	szerepe	van.	
Az	 adventmozgalom	 egyik	 úttörője,	 Uriah	

Smith,	Dániel és Jelenések könyve próféciái	 című	
könyvében	 (először	 1897-ben	 jelent	 meg)	 ilyen	
magyarázatot	kapcsol	 Jel	7,1–3-hoz:	„Az	az	 idő-
szak,	amely	alatt	a	szelek	visszatartatnak,	a	dolog	
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természeténél	 fogva	nem	 lehet	a	 teljes	béke	 idő-
szaka.	Ez	nem	felelne	meg	a	próféciának,	mert	a	
szelek	visszatartása	csak	olyan	háttéren	érvénye-
sülhet,	 ahol	 jellemzőek	 a	 háborgások,	 tömegek	
izgalma	és	mozgolódása,	haragja,	a	nemzetek	kö-
zötti	 féltékenység,	 és	 ahol	 időnként	 ki	 is	 törnek	
a	viszályok,	mint	ahogyan	a	készülődő	záporeső	
hirtelen	lezúdul	a	felhőkből	–	amelyek	addig	visz-
szatartattak	 –,	 és	 tomboló	 vihart	 okoz.	 Ezeket		
a	kitöréseket	azonban	váratlanul	leállítja	valami.	
Aki	 a	 próféciák	 fényében	 szemléli	 az	 eseménye-
ket,	 annak	 nyilvánvalóvá	 válik	 ilyenkor,	 hogy	 a	
Mindenható	rátette	féken	tartó	kezét	a	viszály	és	
a	háború	elemeire	vagy	indulataira,	amelyek	a	fel-
színre	törtek.	Hirtelen	új	és	előre	nem	látott	bo-
nyodalmak	támadnak,	amelyek	látszólag	megold-
hatatlan	zűrzavarba	döntik	a	világot,	azonnali	és	
végzetes	háború	kitörésének	veszélye	fenyeget,	és	
ekkor	–	hirtelen,	megmagyarázhatatlanul	–	min-
den	elül,	és	ismét	csend	lesz.”	(Az	eredeti	lapszám	
szerint:	463–464.	o.)	
Emberek	 szenvedése	 a	 háborúban,	 természe-

ti	 katasztrófákban,	 járványok	 és	 éhségek	 okoz-
ta	 ínségekben,	 és	 mindenekfelett	 bizonyságtevő	
munkánk	 elvégezetlensége,	 valamint	 a	 magunk	
készületlensége	 –	 késztet-e	 mindez	 minket	 kö-
nyörgő,	buzgó,	állhatatos	imádságra	a	szelek	visz-

szatartásáért?	 Tudunk-e	 ezért	 hittel	 imádkozni,	
mert	meg	vagyunk	győződve	arról,	hogy	„Krisz
tus e föld királyainak fejedelme” (Jel	1,5)?	Merünk-e	
imádkozni	 azért,	 hogy	 Isten	 avatkozzon	 bele	 a	
történelmi	 események	 zajlásába?	 Hisszük-e	 ezt		
az	 ígéretet: „Kiálts hozzám, és megfelelek, és nagy 
dolgokat mondok néked, megfoghatatlanokat, amelye
ket nem tudsz.”	(Jer	33,3)	
Ha	hosszabb	békeidőre	már	nem	is	számítha-

tunk,	a	kis	enyhülések,	a	rövid	ideig	tartó	„szél-
csendek”	 is	 nagyon	 értékesek	 lehetnek,	 minde-
nekelőtt	 a	 bizonyságtevés,	 a	 magvetés	 munkája	
szempontjából.	Kérdés,	hogy	van-e	hitünk	ezért	
imádkozni?	Jézus	nem	véletlenül	fogalmazta	meg	
ezt	a	kérdést:	„Avagy az Emberfia, mikor eljön, ta
lále hitet a földön?”	(Lk	18,8)	Ne	felejtsük	el,	hogy	
imádságra	megtörténnek	dolgok,	a	melyek	imád-
ság	nélkül	nem	történnének	meg	(vö.	Dn	10,12).
„Úgy	tűnhet,	hogy	az	ellenfél	diadalmaskodik,	

a	 hamisság	 elsöpri	 az	 igazságot…	 Amikor	 már	
nem	látszik	lehetőség	arra,	hogy	Sátán	ügyködé-
sei	 elől	meneküljenek,	 Isten	mindig	 akkor	 nyil-
vánítja	 ki	 hatalmát.	 Az	 ember	 végszükséglete:	
Isten	alkalma.	Az	Úr	talán	halasztást	engedélyez	
népének,	hogy	 felébredjenek,	 és	 előragyogtassák	
világosságukat.	Ha	tíz	igaz	ember	megóvta	volna	
a	 síkság	 gonosz	 városait,	 akkor	 az	 is	 lehetséges,	
hogy	népének	buzgó	imája	visszatartja	majd	azok	
igyekezetét,	 akik	 semmissé	 tennék	 Isten	 törvé-
nyét…	
Az	Úr	 ébredésre	 szólít	 fel,	 mert	 a	 vég	 közel.	

A	mennyei	udvarokban	minden	óra	a	 ténykedés	
ideje,	 hogy	 olyan	 népet	 készítsenek	 el	 a	 földön,	
amely	megteszi	kötelességét	a	sorsdöntő,	záró	ese-
ményekben.	A	most	múló	percek,	 amelyeket	oly	
kevéssé	 értékelünk,	 ezek	a	percek	döntik	el	 sor-
sunkat…	Kérjük	ma	különösen	és	rendíthetetlen	
hittel	Isten	kegyelmét	és	hatalmát	népe	számára!	
…Kiáltsunk	 Istenhez,	 hogy	 az	 angyalok	 tartsák	
vissza	a	négy	szelet,	míg	hirdetjük	a	figyelmezte-
tést…”	(Ellen	G.	White:	Bizonyságtételek, V.	köt.,	
507–510.	o.)

Vankó Zsuzsa 



| 5Kürtszó  31. szám – 2022/2.

Lapunk	előző	számában	közöltük	a	hit	általi	meg-
igazulás	 alapjairól	 szóló,	 tizenkét	 részes	 Biblia-
tanulmány-sorozat	utolsó	három	részének	vázla-
tát.	Nem	szeretnénk	azonban	lezárni	ezt	a	témát,	
mivel	a	legfontosabb,	legidőszerűbb	tanítás	ez	ma	
számunkra.	 A	 továbbiakban	 egy-egy	 Biblia-vers	
vagy	bibliai	szakasz	kapcsán	fejtjük	ki,	hogy	mi-
ként	szól	az	adott	kijelentés	a	hit	általi	megigazu-
lás	evangéliumáról.	
Lk	 21,36	 a	 Károli-fordítású	 Bibliánkban	 így	

hangzik:	 „Vigyázzatok azért minden időben, 
kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy el-
kerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és 
megállhassatok az Emberfi a előtt.” Lukács	evan-
géliuma	 21.	 fejezete	 Jézus	 Jeruzsálem	 pusztulá-
sáról,	valamint	a	végidőről	szóló	nagy	profetikus	
beszédét	örökíti	meg,	 csakúgy,	mint	Máté	 evan-
géliuma	 24.	 fejezete.	 Ma,	 amikor	 annyira	 érzé-
keljük,	hogy	mire	számíthatunk	az	ezután	bekö-
vetkező	 eseményeket	 illetően,	 nagyon	 időszerű	
üzenet	 számunkra	 Jézus	 idézett	 felhívása.	 Első-
sorban	a	címben	megadott	szempontból	vesszük	
most	 közelebbről	 szemügyre,	 hogy	mit	 is	mond	
számunkra	ez	a	Biblia-vers.	
Mindenekelőtt	 az	 eredeti	 szöveghez	 igazított,	

pontosított	fordításban	is	idézzük	a	szóban	forgó		
igét: „Éberen vigyázzatok minden időben, könyörög
ve, hogy győzőkké tétessetek, azért, hogy elke rüljétek 
mindezeket, amelyek be fognak következni, és megáll
hassatok az Emberfi a előtt.” 
A	Biblia-vers	első	szavát	két	szóval	adtuk	visz-

sza,	mivel	az	eredeti	kifejezés	(agrüpneó)	jelentése:	
álom nélkül lenni, virrasztani, vigyázni, gondoskodni, 
készen állni. A	mi	fordításunkban	a	kérvén	szóval	
visszaadott	görög	igei	névmást	(deomenosz)	pedig	
inkább	(a	magyar	nyelvhez	igazítva,	amely	az	ige-
neveket	kevésbé	kedveli)	igei	felhívás	for	májában	

fordítottuk,	könyörögjetek	 jelentéssel.	A	görög	 ige	
(deomai)	 szótári	 jelentése	 ugyanis,	 amelyből	 az	
igenév	származik:	szükséget szenvedni, kívánni,	kér
ni, imádkozni,	vagyis	szükségben kérni, könyörögni.	
A	hit	 általi	megigazulás	 szempontjából	 azon-

ban	a	legfontosabb	számunkra	az	a	kifejezés,	amit	
a	mi	Károli-szövegünk	méltókká tétesseteknek	for-
dít.	Az	eredeti	szövegben	(műveltető	alakban)	sze-
replő	 ige	 (katiszkhüó)	 szótári	 jelentése:	 erősebb
nek lenni, legyőzni, diadalmaskodni, képesnek lenni, 
felülkerekedni, keresztülhatolni. Ezért	 pontosítot-
tam	az	 eredeti	 bibliai	 kifejezés	 jelentését	 (a	mű-
veltető	igealakra	való	tekintettel)	így:	győzőkké té
tessetek.	
Figyeljük	meg	gondosan	ezután,	hogy	milyen	

felhívást	 is	 intéz	 Jézus	 hozzánk	 a	 Lk	 21,36-ban	
megörökített	 ige	 által!	 A	 szövegösszefüggésből	
nyilvánvaló,	hogy	a	végidő	utolsó	szakaszában,	a	
vajúdási fájdalmak	idején	élő	hívőkhöz	szól	az	üze-
net.	(Lásd	a	9–11.	verset	itt,	a	21.	fejezetben,	vala-
mint	Mt	24,8-at,	ahol	a	nyomorúságos időnek	for-
dított	kifejezés	az	eredeti	szöveg	szerint:	vajúdási 
fájdalmak.)	A	felhívást	annak	érdekében	idézi	Jé-
zus	hozzánk,	hogy	egyrészt	megtartassunk	a	va-

hit általi megigazulás

miképpen tartalmazza lk 21,36 
a hit általi megigazulás evangéliumát?
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hit általi megigazulás

júdási	 fájdalmak	 idején	 (ami	 jelenti	mind	 a	 „hi
tetések” csapdájának,	mind	pedig	a	fizikai	vesze-
delmeknek	 az	 elkerülését),	 amelyek	 már	 a	 hét	
csapást	megelőzően	is	súlyos	veszélyt	jelentenek,	
másrészt	pedig	azért,	hogy	„megállhassunk az Em
berfia előtt”,	alkalmassá	váljunk	a	Vele	való	talál-
kozásra.	

Szólhatna a felhívás egyszerűen csak úgy, 
hogy imádkozzunk a vajúdási fájdalmak okozta 
veszedelmek elkerüléséért, valamint azért, hogy 
Krisztus dicsőségben való megjelenésekor ne 
meg haljunk, hanem örömmel találkozhassunk 
ve le. A felhívásba belefoglalt azonban Jézus egy 
jelentőségteljes pontosítást: elsődlegesen azért 
imádkozzunk, hogy „győzőkké tétessünk”, mert 
ennek a feltételével remélhetjük azt, hogy Jézus 
megóv minket, és ezáltal elkerüljük a bekövetke-
ző veszedelmeket. 

A „győzőkké tétetés” kifejezés magában fog-
lalja a hit általi megigazulás evangéliumát, mert 
nyilvánvalóvá teszi, hogy győzőkké válni önma-
gunktól nem tudunk. Benne foglaltatik ugyan-
akkor az a jó hír is, hogy kétség nélkül győzők-
ké válhatunk mindennemű bűn felett, sőt ezt a 
győzelmet meg is kell szereznünk! Ezt azonban 
csakis hit által, Krisztus által nyerhetjük el, saját 
igyekezetből soha! 
Eszünkbe	juttat	Jézus	felhívása	két	másik	igét,	

amelyek	ugyancsak	a	hit	általi	megigazulás	evan-
géliumát	 hirdetik:	 „A békesség Istene hamar elta
possa Sátánt a ti lábatok alatt”	(Rm	16,20	pontosí-
tott	fordításban);	„Aki győz, megadom annak, hogy 
az én királyi székembe üljön velem, amint én is győz
tem, és ültem az én Atyámmal az ő királyi székébe.”	
(Jel	3,21)	

Vankó Zsuzsa 

Jan Luyken (1649–1712) rézkarcának részlete az utolsó ítéletről.  
(A Phillip Medhurst-féle Biblia-illusztrációk gyűjteményéből)
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A	 jelenleg	 zajló	 háború	 olyan	 jelentőségű	 ese-
mény,	 amely	 indokolttá	 teszi,	 hogy	 megálljunk,	
és	röviden	visszatekintsünk	az	idők	jeleivel	kap-
csolatban	 az	 elmúlt	 néhány	 évben	megfogalma-
zott	 feltételezéseinkre.	Ezen	években	 több	olyan	
előadásra	is	sor	került	a	közösség	szervezésében,	
melyekben	szó	volt	arról,	hogy	jelenleg	–	azon	vá-
rakozásokkal	 szemben,	 miszerint	 már	 eljött	 va-
lamiféle	 egységes	 világkormányzás	 korszaka	 –	 a	
világ	 szétesése	 irányába	 mutató	 folyamat	 zajlik.	
Többször	 elhangzott,	 hogy	 várhatóan	 a	 közeljö-
vőben	komoly	háború	fog	kialakulni	a	közelünk-
ben,	 amely	nagyon	könnyen	egészen	 súlyos	glo-
bális	konfl	iktushoz,	összeomláshoz	vezethet.	
Lapunk	 tavaly	 nyári	 számában	 utaltunk	 egy	

könyvre,	 amelynek	 szerzője	 a	 következőképpen	
fogalmaz:	„Attól	félek,	hogy	a	jelen	megismétli	a	
múltat,	öntudatlanul,	 akaratlanul,	 talán	anélkül,	
hogy	mindez	bárkinek	 is	 feltűnne.”1	Az	említett	
könyv	a	másik	világháború	kitöréséhez	vezető	tör-

1	 Siegmund	Ginzberg:	Sindrome 1933. Feltrinelli,	2020.

ténelmi	úttal	foglalkozik,	és	azzal	állít	fel	párhu-
zamot.	Ugyancsak	ebben	a	lapszámban	idéztünk	
egy	neves	 külpolitikai	 szakértőt,	 aki	 szerint	 „az	
USA	nem	kerülheti	el,	hogy	konfrontálódjon	Kí-
nával	és	Oroszországgal”2,	aminek	kapcsán	meg-
jegyeztük:	 „A	 konfrontáció	 pedig	 könnyen	 ko-
moly	katonai	konfl	iktussá	szélesedhet…,	például	
a	Baltikum,	Ukrajna	és	a	Balkán	térségében	is.”3	

Az	ez	év	elején	megjelent	áttekintésünk	pedig	ez-
zel	a	megállapítással	kezdődik:	„E	sorok	írásakor	
még	nem	tudható,	katonai	összeütközéssé	fajul-e	
hamarosan	az	Oroszország	és	Ukrajna	közötti	fe-
szültség.	Azonban	éppen	elegendő	okot	ad	az	ag-
godalomra,	hogy	erre	minden	eddiginél	nagyobb	
az	esély.”4	Nem	sokkal	ezt	követően	kitört	az	idé-
zett	 feltételezésekben	 említett	 háború	 kontinen-
sünkön.	Egy	olyan	háború,	amilyenre	a	második	
világháború	óta	nem	volt	példa,	és	amelynek	kap-

2	 David	 L.	 Phillips:	 A	 Global	 US	 Can’t	 Avoid	 Confronting	
China	and	Russia.	Balkan Insight,	2021.	júl.	8.	
3	 Kürtszó,	2021/3.,	11.	o.
4	 Kürtszó,	2022/1.,	13.	o.

az idők jelei

A HÁBORÚ ÉS KÖVETKEZMÉNYEI
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csán	ma	már	sokan	egy	esetleges	harmadik	világ-
háború	 lehetőségét	 sem	 zárják	 ki,	 sőt	 a	 háborút	
elindító	Oroszország	egyenesen	ennek	kitörésével	
fenyegetőzik.	
Kétségkívül	kimondhatjuk:	az	elmúlt	év	nem	

valamiféle	 egységes	 világhatalom	 uralmának	 az	
éve	volt	(amelynek	létezését	sokan	keresztény	kö-
rökben	már	adottnak	tekintették),	hanem	a	világ	
szétesése	 felé	 mutató	 korszak.	 Mindez	 tökélete-
sen	 egybevág	 a	 bibliai	 próféciák	 kijelentéseivel,	
amelyek		szerint	az	említett	egységet	az	emberi	ci-
vilizáció	 létezését	 fenyegető	 szétesés	 végzetessé	
válása,	az	attól	való	félelem	fogja	megelőzni.	Épp	
ezért	 szól	 Isten	népe	 számára	 a	fi	gyelmeztetés	 a	
háborúk,	éhínségek,	 járványok	és	egyéb	kataszt-
rófák	 kapcsán:	 „Meglássátok,	 hogy	 meg	 ne	 ré-
müljetek…!”	Nem	fordított	tehát	a	sorrend.	

a háború közvetlen következményei: 
élelmiszer- és energiaválság, 

politikai destabilizáció

Ma	tehát	már	nem	az	a	kérdés,	hogy	lesz-e	há-
ború,	 hanem	 az,	 hogy	 milyen	 súlyossá,	 esetleg	

az idők jelei
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globálissá	fog-e	súlyosbodni	következményeit		te-
kintve.	 A	 háború	 persze	 bizonyos	 szempontból	
már	 ma	 is	 globális	 hatású,	 noha	 még	 nem	 ala-
kult	át	globális	katonai	konfrontációvá.	Azonban	
a	 gazdasági	 következményeket	 szerte	 a	 világban	
már	jelenleg	is	érezni	lehet.	
„Az	 orosz	 háború	 pusztítja	Ukrajna	 népét	 és	

gazdaságát,	 de	 a	 természeti	 erőforrások,	 például	
az	 élelmiszerek,	 a	 kőolaj	 és	 a	 földgáz,	 valamint	
a	kritikus	ásványi	anyagok	globális	 rendszereire	
is	 sokkoló	 hullámokat	 bocsát	 ki.	 Bár	 a	 konfl	ik-
tus	legsúlyosabb	hatásait	továbbra	is	az	ukránok	
és	az	oroszok	fogják	érezni,	a	globális	élelmiszer-	
és	energiarendszerekre	gyakorolt	másodlagos	ha-
tások	 jelentősek	 lehetnek”1	 –	 fogalmaz	 a	 neves	
amerikai	kutatóközpont	elemzése.	
Az	ENSZ	közelmúltban	kiadott	 jelentése	sze-

rint	a	háború	a	második	világháború	óta	a	legna-
gyobb	globális	 élelmiszerválságot	 idézi	 elő.2	En-
nek	oka	az,	hogy	Ukrajna	és	Oroszország	a	világ	
búzakínálatának	 30%-át,	 a	 kukorica	 20%-át	 és	
a	 napraforgóolaj	 75-80%-át	 termeli	meg,	miköz-

1	 System	 Shock:	 Russia’s	War	 and	 Global	 Food,	 Energy	 and	
Mineral	Supply	Chains.	Wilson Center, 2022.	ápr.	13.	
2	 Ukraine	war	drives	international	food	prices	to	‘new	all-time	
high	’.	United Nations, UN	News,	2022.	ápr.	8.	

ben	az	ENSZ	Világélelmezési	Programja	–	amely	
a	világ	már	eleve	nélkülöző	régióit	támogatja	élel-
miszerrel	–	a	gabona	50%-át	Ukrajnából	vásárol-
ja.	Az	ENSZ	élelmiszerár-indexe	 a	 világ	 legtöb-
bet	forgalmazott	élelmiszeráruit	követi	nyomon	–	
a	gabona,	a	növényi	olaj,	a	tejtermékek,	a	hús	és	
a	cukor	átlagárát	méri.	Az	index	szerint	az	élelmi-
szerárak	 a	 60	 évvel	 ezelőtti	 feljegyzések	kezdete	
óta	a	legmagasabbak,	miután	a	februári	rekordot	
követően	 márciusban	 közel	 13%-kal	 megugrot-
tak,	ugyanis	„a	fekete-tengeri	térségben	zajló	há-
ború	sokkhatásokat	idézett	elő	az	alapvető	gabo-
nafélék	 és	növényi	 olajok	piacán”.3	A	Világbank	
emiatt	katasztrófára	fi	gyelmeztet.4	
Az	 ENSZ	 Világélelmezési	 Programjának	 ve-

zetője	 felhívja	 a	fi	gyelmet	 arra,	hogy	Afrika	bú-
zaimportjának	 fele	 Ukrajnából	 és	 Oroszország-
ból	 származik,	amely	egyben	 jelentős	műtrágya-
exportőr	is.	Ami	Ukrajnát	illeti,	az	exportja	leállt,	
és	 az	 idei	 élelmiszer-termelésre	 irányuló	kapaci-
tása	egy	hajszálon	függ.	Azonban	„a	kritikus	pont	
ősszel	jön	el,	amikor	a	háború	okozta	zavarok	tel-

3	 Ukraine	war:	World	Bank	warns	of	‘human	catastrophe’	food	
crisis.	BBC News, 2022.	ápr.	21.	
4	 Uo.
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jes	 hatása	 valószínűleg	 érezhető	
lesz”:	 „Ha	 bárki	 azt	 hinné,	 hogy	
ez	már	a	pokol,	hát	jelzem,	hogy	az	
még	csak	most	kezdődik”	–	figyel-
meztetett	 az	 említett	ENSZ-tiszt-
viselő,	hozzátéve:	„Ha	elhanyagol-
juk	 Észak-Afrikát,	 akkor	 Észak-	
Afrika	idejön	Európába.	Ha	elha-
nyagoljuk	a	Közel-Keletet,	[a]	Kö-
zel-Kelet	Európába	vonul”	–	utalt	
ezzel	 a	 tömeges	migráció	várható	
jelenségére.1

A	háború	emellett	a	világot	egy	
még	 nagyobb	 energiaválságba	 ta-
szította.2	(A	világjárvány	összetett	
hatásának	eredményeképpen	a	vi-
lágot	már	eleve	energiaválság	súj-
totta.)	Ennek	kimenetele	kapcsán	
még	 nincsenek	 világos	 forgatókönyvek,	 hiszen	
nem	 látható,	meddig	 húzódik	 a	 háború,	miköz-
ben	a	fosszilis	energia	(olaj,	gáz)	beszerzési	forrá-
sainak	lecserélése	az	oroszról	más	forrásokra	éve-
kig	 tartó	 folyamat.	Mindez	az	energiaárak	eddi-
ginél	 is	 drasztikusabb	 emelkedését	 vetíti	 előre.	
A	drasztikus	 élelmiszer-	 és	 energiaár-emelkedés	
társadalmi	 elégedetlenséget	 okozhat	 Európában,	
ami	 könnyen	 politikai	 destabilizációhoz,	 szélső-
séges	 politikai	mozgalmak	 hatalomra	 jutásához,	
s	akár	az	Európai	Unió	egységének	megbomlásá-
hoz	vezethet.3	
A	politikai	 tendenciákra	 jó	példa	a	 franciaor-

szági	helyzet,	ahol	a	legutóbbi	elnökválasztás	so-
rán	 ugyan	 alulmaradtak,	 de	 minden	 eddiginél		
jobban	megerősödtek	a	populista,	szélsőséges	po	-	
litikai	erők,	amelyek	győzelme	Európát	„mély	de-
stabilizációba”	 és	 „káoszba”	 taszítaná	 az	 elem-
zések	 szerint.4	 És	 a	 háború	 hatása	 jelenleg	még	

1	 Eddy	Wax:	Get	 ready	 for	 ‘hell,’	 UN	 food	 chief	 warns	 amid	
Ukraine	shockwaves.	Politico, 2022.	márc.	22.	
2	 Benda	 Shaffer:	 Putin	 Just	 Pushed	 the	World	 Into	 an	 Even	
Bigger	Energy	Crisis.	Foreign Policy, 2022.	febr.	28.	
3	 Ian	Bond	et	al.:	Russia’s	War	on	Ukraine:	There	is	a	Worse	to	
Come	(For	the	Weste	As	Well).	Centre for European Reform, 2022.	
márc.	17.
4	 Ian	 Bond–John	 Springford:	What	Would	 President	 Le	 Pen	

alig	éreztette	hatását	ahhoz	képest,	amit	belátha-
tó	 időn	 belül	 várhatunk,	miközben	 július		 dere-
kán	parlamenti	választásokra	kerül	sor	az	ország-
ban.	Hasonló	kihívások	várnak	Európa	és	a	világ	
számos	 országára.	 „Az	 állam-állam	 elleni	 hábo-
rú	visszatért	az	európai	kontinensre.	Kormányok	
–	 köztük	 olyanok	 is,	 amelyeket	 korábban	 sem-
legesnek	 vagy	 kockázatkerülőnek	 tekintettek	 –	
olyan	 döntéseket	 hoztak,	 amelyek	 hetekkel	 ko-
rábban	még	elképzelhetetlenek	voltak:	példátlan	
szankciókról	döntöttek,	amelyek	valószínűleg	sú-
lyosan	 károsítják	 saját	 gazdaságukat,	 drasztiku-
san	megnövelték	a	védelmi	kiadásokat,	valamint	
halálos	 fegyvereket	 szállítottak	 egy	 háborúban	
álló	 országba.	Mindez	 olyan	új	 geopolitikai	 rea-
litást	 jelent,	 amelyre	 a	közvélemény	nem	számí-
tott.	Az	 idei	választások	 tétje	az	európai	egység.	
Miközben	minden	szem	Ukrajnára	szegeződik,	a	
populisták	felemelkedésének	figyelmen	kívül	ha-
gyását	nem	engedhetjük	meg	magunknak”5	–	fo-
galmaz	a	tekintélyes	intézet	elemzője.	

Mean	for	Europe?	A	Manifesto	for	Trouble.	Centre for European 
Reform, 2022.	ápr.	11.	
5	 Marie	Jourdain:	How	will	Russia’s	war	in	Ukraine	reshape	the	
European	political	scene?	Look	to	France.	Atlantic Council, 2022.	
ápr.	7.	
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a háború lehetséges 
közvetett következményei: 

az egyetemes egységtörekvések 
felülkerekedése 

a megosztottsággal szemben

Oroszország	eredeti	szándéka	a	konfl	iktus	ki-
rob	bantásával	eleve	túlmutatott	pusztán	Ukrajna	
orosz	befolyás	alá	vonásán:	a	katonai	erő	felvonul-
tatásának	 fő	 célja	 az	 volt,	 hogy	 ezzel	 a	 lépéssel	
riassza	meg	a	nyugati	országokat,	és	ezáltal	éket	
verjen	a	NATO	európai	tagjai	és	az	Egyesült	Ál-
lamok	közé.6	A	 számítás	 az	 volt,	 hogy	 a	 katonai	
szövetség	európai	tagjai	nem	lesznek	egységesek	
az	 orosz	 katonai	 fenyegetéssel	 szemben:	 többen	
közülük	nem	fognak	felvállalni	egy	európai	szín-
téren	esetleg	bekövetkező	katonai	konfrontációt.	
Emiatt	 szembekerülnek	az	USA-val,	 és	az	ellen-
tét	odáig	 fokozódik,	hogy	végül	szakításra	kerül	
sor	Washington	 és	 európai	 szövetségesei	 között.	
Vagyis	 a	 végső	 cél	 az	 európai,	 ezen	 keresztül	 a	
globális	 biztonsági	 rend	 alapvető	 átalakítása	 lett	

6	 Françoise	Thom:	What	Does	 the	Russian	Ultimatum	to	the	
West	Mean?	Desk Russie, 2021.	dec.	30.	

volna,	az	orosz	érdekeknek	megfe-
lelően.7	
Ehhez	 a	 hatalmi	 ambícióhoz	

ugyanakkor	 vallási	 ideológia	 is	
kapcsolódik.	Mára	visszaállt	a	cá	ri
Oroszország	 által	 képviselt	 régi	
szemlélet:	az	orosz	ortodoxia	hiva-
talosan	is	az	orosz	állam	birodal-
mi	 ideológiájává	vált.	Az	ortodox		
Oroszország	 ennek	 az	 ideológiá-
nak	a	jegyében	áll	szemben	a	sze-
kuláris	és	„hanyatlónak”	tekintett		
Nyugattal,	 s	 ennek	 az	 ideológiá-
nak	 a	 segítségével	 kísérli	 meg-
nyerni	 e	„hanyatlással”	és	 libera-
lizmussal	 szemben	 kritikus	 nyu-
gati	társadalmi	rétegeket,	vallásos	
nacionalista	 politikai	 mozgalma-

kat	 is.	 Hogy	 a	 gyakran	 hivatkozott	 „keresztény	
értékek”	képviseletének	hirdetése	valójában	a	bi-
rodalom	ideológiájának	erősítését	és	az	orosz	kül-
politikai	terjeszkedés	célját	szolgálják,	nem	pedig	
valamiféle	 bibliai	 evangelizációs	 tevékenységet,	
az	 szemléletesen	 kiderül	 már	 önmagában	 abból	
a	 tényből	 is,	 hogy	 e	 „hagyományos	 értékeket”	 a	
2015-ben	kiadott	orosz	Nemzetbiztonsági	Straté-
giában	is	(!)	meghatározzák.8

„A	Kreml	olyan	arculatot	 igyekszik	 létrehoz-
ni	 Oroszország	 számára,	 amely	 az	 európai	 [ke-
resztény]	hagyományok	fáklyavivőjeként	és	a	há-
ború	 utáni	 liberális-demokratikus	 berendezke-
dést	megkérdőjelező	hatalomként	 jeleníti	meg.”9	

Az	 Ukrajnával	 szembeni	 háborút	 ennek	 jegyé-
ben	szintén	egyfajta	„szent	háborúként”	hirdetik,	
amelynek	célja	a	„dekadens”,	„hanyatló”	liberális	
Nyugattal	 szembeni	 leszámolás,	 és	 amely	 harc-
ban	Moszkva	már	előre	erkölcsi	győztesnek	hir-
dette	ki	magát.	

7	 Buda	Péter:	Tények	kontra	valóság,	avagy	hogyan	ne	próbál-
kozzunk	háborús	előrejelzéssel.	HVG, 2022.,	ápr.	3.	
8	 Buda	Péter:	Isten,	haza,	atomcsapás. Telex, 2022.	márc.	16.	
9	 Laruelle,	 Marlène	 szerk.:	Eurasianism and the European Far 
Right: Reshaping the EuropeRussia Relationship. Lexington	Books,
Lanham,	2015.
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Cyril	 Hoyorun,	 a	 hivatalos	 egyházi	 vezetés-
sel	 szembenálló	 orosz	 ortodox	 teológus	 megfo-
galmazásában:	„Minden	háborúnak	kell	hogy	le-
gyenek	fegyverei	és	eszméi.	Ebben	a	háborúban	a	
Kreml	biztosítja	a	fegyvereket,	és	azt	gondolom,	
hogy	 az	 egyház	biztosítja	 az	 eszméket.”	Olyany-
nyira	így	van	ez,	hogy	az	Orosz	Ortodox	Egyház	
nem	csupán	általában	az	orosz	külpolitikai	 stra-
tégia	 irányvonalának	 vált	meghatározó	 ihletőjé-
vé,	 hanem	 a	 fegyveres	 erőkkel,	 és	 ezen	 belül	 is	
különösen	a	 stratégiai	nukleáris	erőkkel	–	vagy-
is	az	orosz	katonai	hatalom	legfontosabb	eszközé-
vel	–	alakított	ki	szoros	együttműködést.	Az	en-
nek	alapjául	szolgáló	eszme	lényege,	hogy	Orosz-
ország	 ortodox	 jellegének	 megőrzéséhez	 az	 or-
szágnak	 erős	 nukleáris	 hatalomnak,	míg	 ahhoz,	
hogy	megőrizhesse	 nukleáris	 státuszát,	 ortodox-
nak	kell	lennie.	
Az	ortodox	egyház	és	az	orosz	nukleáris	stra-

tégiai	erők	között	az	elmúlt	évtizedekben	jött	lét-
re	 a	 szoros	 együttműködés.	Az	 orosz	 katonai	 és	

nuk	leáris	stratégiai	erők	fontos	alaptételének	szá-
mít	az	ortodox	keresztény	eszmeiség	globális	vé-
delme.1	Így	aztán	egy	„oroszsághoz”	kötött,	vagy-
is	nacionalista	vallásosság	vált	a	nagyhatalmi	ter-
jeszkedés	 eszmei	 alapjává.	 Jó	 példa	 arra,	milyen	
szinten	 befolyásolja	 a	 vallási	 meggyőződés	 az	
orosz	 külpolitikai	 terjeszkedést	 és	 az	 Európával	
való	szembenállást,	Szergej	Lavrov	orosz	külügy-
miniszter	megfogalmazása,	miszerint:	„Oroszor-
szág	elutasítja	a	normál	kapcsolatokhoz	való	visz-
szatérést	Európával,	merthogy	Oroszország	ehhez	
túlságosan	 keresztény:	 a	Nyugattal	 való	 normál	
kapcsolatok	 azzal	 járnának,	 hogy	 Oroszország	
hasonlóvá	válik	Európához,	»azonban	ez	szembe-
menne	kultúránk	fundamentumaival,	amelyek	az	
ortodox	valláson	és	kereszténységen	alapulnak«.”2

Ezen	 a	 háttéren	 még	 inkább	 jelentős	 fejle-
mény,	hogy	az	orosz	vezetés	nem	zárja	ki	nukleá-

1	 Buda	Péter:	Isten,	haza,	atomcsapás.	Telex,	2022.	márc.	16.	
2	 Idézi:	Keir	Giles:	Moscow Rules. What Drives Russia to Confront 
the West. Brookings,	Chatham	House,	2019.
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ris	fegyverek	használatát,3	és	ezt	a	lehetőséget	az	
amerikai	Központi	Hírszerzési	Igazgatóság	(CIA)	
igazgatója4,	 illetve	 az	 USA	 külügyminiszter-he-
lyettese	 is	komolyan	veendőnek	nevezi,	nem	be-
szélve	 a	megtámadott	 ország,	 Ukrajna	 vezetésé-
ről5.	„Az	elmúlt	napokban	az	orosz	állami	média	
ugyanezt	a	retorikát	erősítette	fel,	és	a	közönséget	
azzal	 bombázta,	 hogy	 a	 harmadik	 világháború	
küszöbön	áll.	Minden	nagyobb	csatorna	az	elke-
rülhetetlen,	 soha	nem	 látott	 eszkaláció	 gondola-
tát	hirdeti	Oroszország	ukrajnai	 inváziója	miatt,
amelyet	 úgy	 állítanak	 be,	mint	 a	Kreml	 ellen	 a	
kollektív	Nyugat	által	vívott	háborút.	A	hazafi	as		
polgárokat	most	 azzal	 a	gondolattal	 vértezik	 fel,	
hogy	 még	 a	 legrosszabb	 kimenetel	 is	 jó	 dolog,	
mert	a	hazáért	meghalók	a	paradicsomba	fognak	
kerülni.	Margarita	Simonyan,	az	RT	[orosz	álla-
mi	média]	 vezetője	mindehhez	hozzátette:	 »Sze-
mély	 szerint	úgy	gondolom,	hogy	 a	 legreálisabb	
út	a	harmadik	világháború	útja,	 ismerve	minket
és	vezetőnket,	Vlagyimir	Vlagyimirovics	Putyint,
ismerve,	ahogyan	itt	minden	működik,	lehetetlen	
–	nincs	rá	esély	–,	hogy	feladjuk.«”6	
A	háború	végletes	elszabadulásának	ezek	a	for-

gatókönyvei	 példátlanok.	 A	 korábbi	 szovjet	 ve-
zető,	Nyikita	Hruscsov	–	akadémikus	–	unokája	
szerint	 jelenleg	 „közelebb	 vagyunk	 egy	 nukleá-
ris	háborúhoz,	mint	 a	kubai	 rakétaválság	 idején	
[1962]	voltunk”.7	
A	 fentiekben	vázolt	háttéren	egyre	növekszik		

annak	az	esélye,	hogy	az	emberi	civilizáció	pusz-
tulásának	 fenyegetésére	 felül	 fog	 kerekedni	 az	

3	 The	chain	of	command	for	a	potential	Russian	nuclear	strike.	
Al Jazeera,	 2022.	 ápr.	21.;	Russia	 reasserts	 right	 to	use	nuclear	
weapons	in	Ukraine.	The Guardian,	2022.	márc.	26.		
4	 CIA	Chief	Says	Threat	Russia	Could	Use	Nuclear	Weapons	Is	
Something	U.S.	Cannot	‘Take	Lightly’.	Radio Free Europe, 2022.	
ápr.	15.	
5	 Jeremy	Herb:	Exclusive:	Zelensky	says	world	should	be	pre-
pared	 for	 possibility	 Putin	 could	 use	 nuclear	 weapons.	CNN, 
2022.	ápr.	16.	
6	 Julia	Davis:	Putin’s	Stooges:	He	May	Nuke	Us	All	but	We	Are	
Ready	to	Die. The Daily Beast, 2022.	ápr.	27.		
7	 Nina	 Lloyd:	 We	 are	 closer	 to	 nuclear	 war	 than	 in	 Cuban	
Missile	Crisis	–	Khrushchev	relative.	The Independent, 2022.	ápr.	
30.	

emberiség	 vallási	 különbözőségeket	 meghaladó
ös	szefogásának	eszméje,	szemben	azzal	a	fajta	va-
lási	 nacionalizmussal	 és	 politikai,	 etnikai	 meg-
osztottsággal,	 amely	 a	 jelenlegi	 háborúnak	 is	 az	
egyik	 fő	 mozgatóereje.	 E	 szemléletbeli	 elmoz-
dulás	 jeleként	 például	 egyre	 többen	 sürgetik	 az	
Orosz	Ortodox	Egyház	kizárását	az	ökumenikus	
mozgalom	 csúcsszervéből,	 az	Egyházak	Világta-
nácsából,8	arra	hivatkozva,	hogy	az	egyház	„nem	
maradhat	az	EVT	tagja	mindaddig,	míg	nem	tér	
le	a	vallási	nacionalizmus	hamis	ösvényéről”.9	
Ferenc	pápa	mindeközben	komoly	 erőfeszíté-

seket	 tesz	 annak	érdekében,	hogy	 semleges	köz-
vetítő	 szerepét	 a	 háborúzó	 felek	mindegyike	 el-
ismerje.	Egy	 ideig	 szó	volt	 arról	 is,	hogy	a	pápa	
személyesen	fog	találkozni	júniusban	az	orosz	or-
todox	 egyházi	 vezetővel,	 mégpedig	 Jeruzsálem-
ben.	A	 tervet	 később	 –	 egyelőre	 legalábbis	 –	 el-
vetették,	ugyanakkor	az	ortodox	egyházon	belü-
li	reformerők	és	a	római	katolikus	egyház	közöt-
ti	 párbeszéd	még	 intenzívebbé	 vált.	 Lehetséges,	
hogy	 pont	 ez	 a	 konfl	iktus	 adja	meg	 ahhoz	 a	 lö-
kést,	 hogy	 a	 kereszténységen	 belüli	 egyik	 legje-
lentősebb	 és	 legrégibb	megosztottságot,	 az	 1054	
óta	tartó	„szkizmát”	a	háború	miatt	lejáratódó	or-
todox	egyházi	irányzat	majdani	háttérbe	szorítá-
sával	meghaladják.	
Tekintettel	a	nukleáris	fegyverek	fentebb	em-

lített	 lehetséges	 szerepére,	 kimondható,	 hogy	 a	
történelemben	példa	nélküli	fenyegetettséggel	ál-
lunk	szemben,	és	ennek	a	fenyegetettségnek	a	fo-
kozódása	minden	 bizonnyal	 példa	 nélküli	 reak-
ciókat	fog	kiváltani	a	végveszély	elhárítása	érde-
kében.	Ezen	folyamatok	pontos	menetrendjét	még
nem	 lehet	 előre	 látni,	 azonban	 az	 elmúlt	 idő-
szakban	kétségkívül	óriásit	lépett	a	világ	ebbe	az	
irányba.	„Meglássátok,	hogy	meg	ne	rémüljetek!”

(PD)

8	 Jack	Jenkins:	World	Council	of	Churches	faces	calls	to	expel	
Russian	Orthodox	Church.	Religion News Service , 2022.	ápr.	11.	
9	 Pavel	�erný:	The	Russian	Orthodox	Church	is	complicit	in	the	
war	against	Ukraine. The Christian Post, 2022.	márc.	26.	
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Nagyobb	 nyomorúságot	 láttam	 az	 országban,	
mint	amilyennek	valaha	is	szemtanúja	 lehettem.	
Sóhajtásokat	 és	 kétségbeesett	 kiáltásokat	 hallot-
tam,	 és	 nagy	 tömegeket	 harci	 mozgásban.	 Hal-
lottam	az	ágyúk	dübörgését,	a	fegyverek	ropogá-
sát,	a	közelharcot	és	a	haldoklók	nyöszörgését	és	
imáit.	A	a	földet	sebesültek	és	halottak	borították.	
Kietlen	 pusztaságot	 láttam,	 kétségbeesett	 csalá-
dokat,	és	szorongató	nélkülözést	sok	lakóhelyen.	
Már	most	 is	 sok	 család	 szenved	 és	 szűkölködik,	
de	ez	csak	 fokozódni	 fog.	Sokak	arcát	elgyötört-
nek,	 sápadtnak	 és	 az	 éhségtől	 lesoványodottnak	
láttam.
Megmutatták	nekem,	hogy	Isten	népének	szo-

rosan	 össze	 kell	 tartania,	 a	 keresztény	 közösség	
és	 szeretet	kötelékében.	Egyedül	 Isten	 lehet	paj-
zsunk	 és	 erőnk	 nemzeti	 szerencsétlenségeink	
idején.	 Isten	 népének	 fel	 kell	 ébrednie.	 Ki	 kell	
használniuk	az	örömhír	terjesztésének	alkalmait,	
mert	ezek	nem	tartanak	már	sokáig.	Nyomorúsá-
got,	 zűrzavart	 és	 éhínséget	 láttam	az	országban.	
Sátán	most	 arra	 törekszik,	hogy	 Isten	népét	 tét-
lenségben	 tartva	 megakadályozza	 őket,	 hogy	 az	
igazság	 terjesztése	 terén	megtegyék	kötelességü-
ket,	hogy	végül	–	amikor	megmérik	őket	a	mérle-
gen	–	híjával	találják	őket.
Isten	népének	 el	 kell	 fogadnia	 a	fi	gyelmezte-

tést,	és	fel	kell	ismernie	az	idők	jeleit.
Krisztus	 eljövetelének	 jelei	 túl	 egyértelműek	

ahhoz,	hogy	kétségbe	vonjuk	őket,	és	ezeket	 lát-
ván	azoknak,	akik	az	igazságot	vallják,	élő	igehir-
detőknek	 kell	 lenniük.	 Isten	mindenkit,	 tanító-
kat	és	a	népet	egyaránt	arra	hív,	hogy	ébredjenek	
fel.	Az	egész	mennyben	lázas	tevékenység	folyik.	
A	 földi	 történelem	hatalmas	 léptekkel	 közeleg	 a	
végéhez.	Az	utolsó	napok	veszedelmei	között	va-
gyunk,	és	mégsem	vagyunk	ébren.	A	buzgóság	és	
a	komolyság	hiánya	 Isten	műve	érdekében	 félel-
metes.	Ez	a	halálos	kábultság	Sátántól	származik.	

Ő	befolyásolja	a	meg	nem	szentelt	szombattartók	
elméjét,	és	féltékenységre,	hibakeresésre,	egymás	
feletti	ítélkezésre	készteti	őket.
	 Sajátos	 törekvése,	 hogy	 megossza	 szíveket,	

hogy	Isten	szolgáinak	befolyása,	ereje	és	fáradozá-
sa	elvétessék	a	meg	nem	szentelt	 szombattartók-
tól,	 és	 hogy	 értékes	 idejüket	 apró	nézeteltérések	
rendezésével	töltsék,	holott	azt	az	igazság	hirdeté-
sére	kellene	fordítaniuk	a	nem	hívők	felé.
(…)	
Eljött	az	az	idő,	amikor	azoknak,	akik	az	Urat	

választják	 jelen	és	 jövő	 sorsukul,	 egyedül	Őben-
ne	 kell	 bízniuk.	 Mindenkinek,	 aki	 istenfélőnek	
vallja	magát,	 saját	 tapasztalatokat	kell	 szereznie.	
Az	angyalok	fi	gyelik	jellemük	fejlődését,	és	hűsé-
ges	 feljegyzést	 készítenek	 Isten	 népének	 szavai-
ról	és	cselekedeteiről.	Azoknak,	akik	az	igazságot	
vallják,	igazaknak	kell	 lenniük,	és	minden	befo-
lyásukat	latba	vetniük,	hogy	másokat	felvilágosít-
sanak,	és	megnyerjék	őket	az	igazságnak.
Szavaik	és	tetteik	azok	a	csatornák,	amelyeken	

keresztül	az	igazság	és	a	szentség	tiszta	elveit	köz-
vetítik	a	világ	felé.	Ők	a	föld	sója	és	világossága.	
Láttam,	hogy	ha	 a	mennyre	 fordítjuk	a	 tekinte-
tünket,	világosságot	és	békét	 látunk,	de	ha	a	vi-
lágra	 nézünk,	 akkor	 látni	 fogjuk,	 hogy	minden	
oltalom	rövid	időn	belül	cserbenhagy	minket,	és	
minden	földi	jólét	hamarosan	eltűnik.	Nincs	más	
menedék	számunkra,	csak	Isten;	a	földnek	ebben	
a	zűrzavaros	állapotában	csak	az	élő	hit	erejével	
lehetünk	nyugodtak,	erősek	és	biztonságosak;	és	
csak	akkor	lelhetünk	békét,	ha	Istenre	támaszko-
dunk,	és	várjuk	az	Ő	üdvösségét.	
Nagyobb	 világosság	 ragyog	 ma	 ránk,	 mint	

amekkora	atyáinkra	ragyogott.	Isten	nem	fogad-
hat	el,	és	nem	tisztelhet	meg	minket,	ha	ugyanazt
a	 szolgálatot	 vagy	 ugyanazokat	 a	 cselekedeteket	
tesszük,	mint	atyáink.	Ahhoz,	hogy	Isten	úgy	fo-
gadjon	el,	 és	úgy	áldjon	meg	minket,	mint	aho-

nagy nyomorúság közeleg

a bizonyságtételeket olvasva
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gyan	 velük	 tett,	 követnünk	 kell	 hűségüket	 és	
buzgóságukat	 –	 fel	 kell	 használnunk	 világossá-
gunkat,	ahogyan	ők	is	 felhasználták,	és	úgy	kell	
cselekednünk,	ahogyan	ők	tennék,	ha	a	mi	időnk-
ben	élnének.
Abban	a	világosságban	kell	járnunk,	ami	ránk	

ragyog,	 különben	 a	 világosság	 sötétséggé	 válik	
bennünk.	Isten	elvárja,	hogy	jellemünkkel	és	tet-
teinkkel	az	egyetértés	és	egység	lelkületének	azt	
a	mértékét	mutassuk	be	 a	 világnak,	 amely	össz-
hangban	áll	az	általunk	vallott	szent	igazságokkal,
és	ama	jövendölések	lelkületével,	melyek	ezekben	
az	 utolsó	 napokban	 teljesednek	 be.	 Az	 igazság,	
amit	megértettünk,	és	a	fény,	mely	lelkünkre	ra-
gyog,	megítélnek	és	kárhoztatnak	minket,	ha	el-

fordulunk	 tőlük,	 és	nem	hagyjuk,	hogy	vezesse-
nek	bennünket.
Mit	is	mondhatnék,	hogy	felrázzam	Isten	ma-

radék	népét?	Isten	értésemre	adta	az	előttünk	álló	
rettenetes	 jeleneteket	 –	 Sátán	 és	 angyalai	 összes	
hatalmukat	Isten	népe	ellen	fordítják.
Tudja,	hogy	ha	még	kissé	tovább	alszanak,	biz-

tosan	az	ő	áldozatai	lesznek,	mert	pusztulásuk	bi-
zonyossá	válik.	Figyelmeztetek	minden	Krisztus	
nevét	vallót,	hogy	alaposan	vizsgálják	meg	magu-
kat,	 és	vallják	be	 fenntartás	nélkül	és	mélysége-
sen	minden	helytelenségüket,	hogy	azok	előttük	
menjenek	az	ítéletre,	és	a	feljegyző	angyalok	bűn-
bocsánatot	írhassanak	nevük	mellé.	

(Bizonyságtételek,	1.	köt.,	az	54.	fejezetből)	

KERESZTSÉGEK
Heten keresztelkedtek meg zugligeti gyülekezetünkben 
2022. március 20-án:
Dr. Boross Istvánné – Győr
Kiss Andrea – Biatorbágy
Márkuj Péter – Kecskemét
Molnár Imre – Kecskemét
Pintér Andrea – Budapest, Bertalan Lajos u.
Sipos Izabella – Kecskemét
Varga Béláné – Győr

Szeretettel köszöntjük új testvéreinket, és sok áldást kí-
vánunk nekik az Úrral kötött szövetségük alkalmából!
„Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme és az Istennek szeretete 
és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!” (2Kor 
13,13)
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elszomorodva olvastuk

Az	 Unió	 Dunamelléki	 Egyházterülete	 által	 ki-
adott	DET	Hírháló	legutóbbi	számában	elszomo-
rodva	olvastuk	az	alábbi	híradásokat:	

„Ötödik alkalommal szervezte meg a Kecskeméti
Ad ventista Gyülekezet a Húsvéti Séta elnevezésű
programot a város főterén.”	A	hír	mellett	fotó	lát	ha	-
tó,		 rajta	 az	 egyik	 itt	 felállított	 sátor	Heró des pa
lotája	 felirattal,	bejáratánál	„korhű	ruhába”	öltö-
zött	szereplők.	
„A	húsvéti	 történetet	dolgozta	 fel	 a	nemes	vá-

mosi	adventista	gyülekezet	minden	korosztálya…	
együtt…,	azért,	hogy	adományokat	gyűjtsenek	az	
ukrajnai	menekülteknek.	A	jótékonysági	est	sike-
réhez	hozzájárult,	hogy	mind	a	helyi	önkormány-
zat,	mind	a	református	gyülekezet	aktívan		bekap-
csolódott	 a	 rendezvénybe.	 A	 gyülekezet	 épülete	
teljesen	 megtelt,	 és	 a	 hallgatók	 nem	 csak	 hall-

hatták,	de	láthatták	
is	 Jézus	 halálának	
és	 feltámadásának	
történetét,	 hiszen	 a	
verseken	 és	 kórus-
éneken	 kívül	 meg-
rendezett	 jelenetek,	

video	be	játszások	és	pantomimdarabok	is	erősítet-
ték	az	üzenet	megértését	és	átélését.”
Sosem	közömbös	számunkra	az,	ami	az	unió-

hoz	tartozó	gyülekezetekben	történik,	ami	ottani	
testvéreinket	 érinti.	Korábban	 is	 eljutottak	hoz-
zánk	 a	 fentiekhez	 hasonló	 hírek,	 de	 azt	 remél-
tük,	hogy	talán	mostanra	már	alábbhagyott	ez	az	
irányzat.	Fájlaljuk,	hogy	reménységünk	ellenére,	
úgy	tűnik,	hogy	bevetté,	elfogadottá	vált	az	ilyen	
színpadias	külsőségek	alkalmazása	az	evangelizá-
cióban,	annak	ellenére,	hogy	hangsúlyos	bizony-
ságtételek	óvnak	tőle:
„Művünk	 felelős	 vezetői	 számára	 üzenetem	

van.	 Ne	 engedjétek	 meg	 azoknak,	 akik	 ebben	
a	 műben	 tevékenykednek,	 hogy	 az	 ünnepélyes,	
szent	 üzenetet	 színpadias	 stílusban	 hirdessék.	
A színpadiasnak egyetlen jótáját vagy pontocs-
káját sem szabad művünkben alkalmazni.	Isten	
ügyének	szent,	mennyei	pecsétet	kell	hordoznia.	
Mindaz,	ami	a	korszerű	üzenet	hirdetésével	kap-
csolatban	van,	hordja	Isten	pecsétjét.	Ne	engedje-
tek	meg	semmi	színpadiast,	mert	ez	a	mű	szent-
ségét	 lerontja.	 A	 nekem	 adott	 világoság	 szerint	
az	 ilyen	 színházízű	 előadásoknak	 a	 ránk	 bízott	
ünnepélyes	 üzenetek	 hirdetésében	 nincsen	 he-
lyük.” (Ellen	G.	White:	 Evangelizálás,	Kerüld a 
külsőségeskedést és a feltűnést	c.	fej.)

„Isten	 dicsőségét	
mutassuk	be	 az	 embe-
reknek,	és	ne	azokat	a	
hitvány	 földi	 ábrákat,	
amelyek	 hamis	 képet	
vésnek	 emlékezetükbe	
Krisztusról	és	a	meny-
nyeiekről…	 Az	 olcsó	
és	átlagtermékkel	csak	
azt	érjük	el,	hogy	leki-
csinylik	 az	 Ige	 tanítá-
sát.”	 (Ellen	 G.	White:	
Coun cels to Wri ters and 
Edi tors, 167–168.	o.)	

A szerkesztőség
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NYÁRI TÁBORAINK 2022-BEN
Június 20–26. (elek)    BIBLIA-ISMERETI TÁBOR – Bibliával most ismerkedőknek
Információ: elekivendeghaz@gmail.com; 20/400-8646

Június 26–30. (óbánya)    GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI TÁBOR
Információ: Pongrácz Róbert, pongorobert@gmail.com; 20/823-3601

Június 27. – július 3. (elek)    BIBLIA-ISMERETI TÁBOR – Biblia-ismerettel rendelkezőknek
Információ: elekivendeghaz@gmail.com; 20/400-8646

Július 3–8. (agárd)    CSALÁDOS TÁBOR
Információ: Balogh Gábor, b.gbr@icloud.com; 20/379-6019

Július 10–17. (agárd)    TOLERANCIATÁBOR (I.)
Információ: Aradiné Kadlicskó Edina, aradiek@gmail.com; 20/569-7610

Július 18–22. (bócsa)    TIZENÉVESEK TÁBORA 
Információ: Pásztor Katalin, ifj usagijelentkezes@gmail.com; 30/221-9355; 
Dunai Péter, ifj usagijelentkezes@gmail.com 20/775-1143

Július 19–24. (sima)    REHABILITÁCIÓS ÉS BIBLIA-ISMERETI TÁBOR
Információ: Vankó Zsuzsa, vanko.zsuzsa@sola.hu; 20/379-6070; 
Nagy Sándor, nagy.sandor25@gmail.com; 20/381-6012

Július 24–31. (Felsőtárkány)    FŐISKOLAI TÁBOR
Információ: Kiss Andrea, kiss.andrea@sola.hu; 70/944-7825

Július 31. – augusztus 5. (orfű)    IFJÚSÁGI TÁBOR
Információ: Nagy Sándor, nagy.sandor25@gmail.com; 20/381-6012

Augusztus 1–7. (zalakaros)    ÉLETMÓDTÁBOR
Információ: elekivendeghaz@gmail.com; 20/400-8646

Augusztus 7–14. (zalakaros)    ZENEI TÁBOR 
Információ: Vigh Ágnes, vigh.agnes@gmail.com; 20/379-6250

Augusztus 7–14. (gánt)    TOLERANCIATÁBOR (II.)
Információ: Aradiné Kadlicskó Edina, aradiek@gmail.com; 20/569-7610

Augusztus 28–29. (biatorbágy)    ADVENTTÁBOR
Információ: Szabó Antal, elnok@kerak.hu; 30/935-4341

Szeptember 15–18. (véménd)    HÁZASSÁGÁPOLÓ HÉTVÉGE
Információ: Soós Attila, soosattila.nyitottszemmel@gmail.com; 20/379-6170

táborok
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Kedves Testvérek! 
Minden	 év	 áprilisában	 kiküldjük	 az	 értesítést	 a	
gyülekezeteknek	 a	 főiskola	 új	 tanévére	 való	 je-
lentkezés	 lehetőségéről.	 Erről	 szeretnénk	 most	
ezúton	is	értesíteni	benneteket:

• a teológia alapképzésen: 
A	levelező	tagozatra	a	kitöltött	jelentkezési lapok 

beküldésének határideje: június 15., a felvételi vizs ga 
 időpontja június 24. 
A	nappali	tagozatra	május	15-éig	kell	bekülde-

ni	a	kitöltött	jelentkezési	lapot,	önéletrajzzal,	fel-
tüntetve	abban,	hogy	milyen	indíték	készteti	erre	
a	jelentkezőt.	Külön	időpontot	egyeztetünk	a	je-
lentkezőkkel	arra,	hogy	meghívjuk	őket	egy	sze-
mélyes	beszélgetésre.	

• a biblia-alapú lelkigondozás szakirányú 
továbbképzésen: 

A jelentkezési lapok beküldésének határideje: au-
gusztus 20.	(Diplomával	rendelkezők	vehetők	fel	
erre	a	képzésre,	felvételi	vizsga	itt	nincs,	a	felvé-
telről	értesítést	kapnak	a	jelentkezők.)	
A	 jelentkezési	 lapok	 a	 főiskola	 honlapjáról	

(sola.hu)	letölthetők.	

Mindannyian	érzékeljük	az	idők	jelei	üzenetét.	
A	 küszöbén	 állunk	 annak,	 hogy	 komoly	 eszmei	
küzdelem	alakuljon	ki	a	közvélemény	nyilvános-
sága	előtt	az	örökkévaló	evangélium	és	a	hármas	
angyali	 üzenet	 hirdetése	 nyomán.	 Jól	 ismerjük	
ezt	a	bizonyságtételt:	„Csak azok fognak az utolsó 
nagy küzdelemben végig kitartani, akik felvértezték 
értelmüket a Biblia igazságaival.”	(Ellen	G.	White:	
Korszakok nyomában)	Buzdítjuk	 testvéreinket,	 el-
sősorban	a	fiatalokat,	de	a	középkorúakat,	 sőt	az	
idősebbeket	 is	 (nincs	 korhatár),	 hogy	 fontolják	
meg	 ezt,	 és	 szánják	 rá	 magukat	 a	 főiskolánkon	
való	tanulásra,	amely	Isten	Igéje	alapos	ismereté-
hez	és	megértéséhez	nyújt	segítséget.	
Kérünk	benneteket	továbbá	arra	is,	 imádkoz-

zatok	azért,	hogy	fiataljaink	közül	indítson	Isten	
egyeseket	–	akiket	Ő	alkalmasnak	lát	–	arra,	hogy	
szánják	oda	magukat	Isten	ügyének	teljes	szívből	
való	szolgálatára.	Buzdítsa	őket	arra,	hogy	jelent-
kezzenek	a	főiskola	nappali	tagozatára,	annak	ér-
dekében,	hogy	erre	a	szolgálatra	kiképzést	nyer-
jenek.	
Testvéri	üdvözlettel	a	főiskola	oktatói	kara	ne-

vében:	
Vankó Zsuzsa

Felvételi tájékoztató a sola scriptura teológiai Főiskoláról



| 19Kürtszó  31. szám – 2022/2.

húsvéti könyvárusítás gödöllőn, 
a királyi kastély udvarán

Húsvét	vasárnapra	és	hétfőre	a	Gödöllői	Királyi		
Kastély	szervezett	családi	programokat,	valamint	
kéz	mű	vesvásárt.	
Évente	négy	nagy	rendezvénye	van	a	kastély-

nak,	amelyekre	a	kézművesek	mellett	könyveink-
kel	 bennünket	 is	 szívesen	 látnak.	 Jó	 idő	 esetén	
nagyon	 sok	 látogató	 érkezik	 ilyenkor	 az	 ország	
minden	 pontjáról,	 sőt	 külföldről	 is.	 Így	 volt	 ez	
most	 is.	 Istenünk	 gondviselése	 nyilvánvaló	 volt	
az	időjárás	alakulásában.	Előző	nap	délután	és	es-	
te	is	esett	az	eső,	azonban	vasárnap	reggelre	sze-
les,	de	napos	 idő	köszöntött	be.	Hétfőre	csende-
sedett	a	szél,	de	a	gomolyfelhők	záporokkal	fenye-
gettek.	Alig	 telt	 el	másfél	óra	 a	 rendezvény	kez-
dete	óta,	elkezdett	esni	az	eső,	de	rövid	idő	alatt	
elállt.	Utána	 csak	 az	utolsó	30	percben	volt	 cse-
pergő	 eső,	 ami	 véget	 is	 vetett	 a	 vásárnak.	A	két	
örömteli,	de	fárasztó	nap	után	még	örültek	is	az	
árusok	a	korábbi	zárásnak.	
Hetek	óta	imádkoztunk	már	alkalmas	időjárá-

sért,	jó	helyen	lévő	árusítóhelyért,	és	azért,	hogy	
legyenek	megszólítható	emberek	ezen	a	rendezvé-
nyen.	Úgy	láttuk,	a	legjobb	árusítóhelyet	kaptuk,	
ahol	 mindenki	 szembenézhetett	 könyveinkkel.	
Tőlünk	pár	méterre	verses-	és	meséskönyvet	nép-
szerűsítettek.	Kedves,	tapintatos	emberek	ajánlot-
ták	 egy	 általuk	nagyra	becsült	 hölgy	 lélekemelő	
könyveit.	Később	utánanéztünk,	milyen	 tanítást	
is	 képvisel	 a	könyv	 írója	 –	megdöbbentünk:	ok-
kult	 háttere	 volt.	 Elgondolkodtunk,	 hogy	 Sátán	
tényleg	 képes	 „a	 világosság	 angyalaként”	 meg-
jelenni,	 szeretetbe	 csomagolva	 mérget	 nyújtani	
a	jobb	után	vágyó,	gondolkodó	embereknek.	Mily	
nagy	is	a	felelősségünk,	hogy	a	valódi	evangélium	
mindenütt	elérhető	legyen	a	keresőknek!	
Gödöllőn	ugyanazokat	a	típusú	könyveket	vá-

sárolták,	mint	 Sástón,	 de	 nagy	 örömünkre	 több	
bibliai-lelki	 témájú	 kötetre	 is	 volt	 igény.	 Több	
kézműves	társunk	is	vásárolt	tőlünk.	Egy	budaka-

lászi	keramikus	hölgy	kérte	az	Adni – a semmiből	
című	könyvet,	a	Kamaszokra hangolva	című	könyv	
mellé.	Népi	 játékokat	hozott	egy	korunkbeli	 fér-
fi	,	 aki	 látta	 a	Fegyvertelen katona	 című	fi	lmet,	 és	
most	 kiválasztotta	 a	Ha ezrek esnek is el…	 és	 az	
Áldott kezek	című	könyvet.	Egy	péceli	adventista	
család	 A fény megtalál	 című,	 emberségről	 szóló	
írásgyűjteményt	 választotta.	 Gyászolónak	 vásá-
rolták	a	Reménység a veszteségben	és	a	Vigasztalások	
című	könyvünket.	Egy	idegenvezető	hölgy	A lélek 
virágai	 című	Ferge	Béla-könyvet	 nézte	 ki	magá-
nak,	amíg	a	német	csoportja	a	kastélyt	tekintette	
meg	 helyi	 idegenvezetővel.	 Volt	 élsportoló	 fi	atal	
lánnyal	 is	 tudtunk	 beszélgetni,	 aki	 a	 valódi	 ér-
tékeket	keresi.	Ő	A szeretet himnuszát	választotta.
Egy	 idősebb	 úr	 A Júdásrejtélyt	 fogja	 elolvasni.	
Nagy	örömünkre	egy	Jézus élete	című	könyvet	is	
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vásároltak.	 A	 katolikus	 hölgy	 kifejezetten	 bibli-
ai	 irodalmat	keresett.	Vasárnap	nyolc,	hétfőn	 ti-
zenhárom	 vásárlónk	 volt.	 Ők	 is	 számos	 helyről	
érkeztek:	 Paks,	 Pécel,	 Tápiószentmárton,	 Ecser,		
Zsámbok,	Lőrinci,	Szada,	Gödöllő.	A	két	nap	alatt		
43	000	Ft	értékben	vásároltak.	
Bár	a	húsvéti	eladás	meg	sem	közelítette	a	ka-

rácsonyi	érdeklődést,	hisszük	Prédikátor	könyve	
igazságát:	„Reggel vesd el a te magodat, és este se pi
hentesd kezedet, mert nem tudod, melyik jobb, eze, 
vagy amaz, vagy ha mind a kettő jó lesz egyszer
smind.”	(Préd	11,6)

húsvéti könyvárusítás sástón
A	 tavaszi	 többnapos	 ünnep	 hatására	 újra	 bené-
pesült	 Sástó.	Kellemes	hőfokokkal	 és	minimális	
esővel	indult	a	négynapos	szabadság.	Sokan	csak	
péntekre	jöttek	egy	nagy	kirándulásra,	de	számos	
család	több	napra	érkezett	a	Mátrába.	A	nyugodt	

körülmények	 lehetőséget	 teremtettek	 beszélge-
tésekre	 az	 előttünk	 elsétáló	 emberekkel,	 és	 szép	
számmal	akadtak	vásárlóink	is.
Általában	 tízen-tizenöten	 választanak	 köny-

veink		közül	naponta,	bárhol	vagyunk	is.	Most	fő-
képpen	egészségügyi	témájú	könyveket,	gyerme-
keknek	szó	ló	irodalmat	és	a	párkapcsolatok	minő-
ségét	ja		vító	szakirodalmat	vásároltak.	Vásárlóink		
az	or	szág	számos	tájáról	érkeztek:	Mezőtúr,	Jász-
be	rény,		Szolnok,	Békéscsaba,	Miskolc,	Zsám	bék,	
Gyön		gyös,	Budapest,	Sopron.	70-80	db	könyvjel-
ző	is	fogyott,	amelyet	leginkább	a	közeli	reformá-
tus	üdülőben	pihenők	vásároltak,	és	egy	fiatal	ad-
ventista	pár.	
A	 naplemente	 közeledtével	 két	 emlékezetes	

tapasztalatunk	volt.	Két	középkorú	házaspár	 ér-
kezett	 Zsámbékról.	 „Oltalom-kenyeret”	 hoztak	
otthonról,	 amelynek	 születése	 az	 Oltalom	 Ala-
pítványhoz	és	a	Benczúr	utcához	kötődik.	Ha	az	
alapítványi	előadóterem	megszűnt	 is,	a	 teljes	ki-
őrlésű	kenyér	 sütése	és	 forgalmazása	 továbbra	 is	
megmaradt,	 és	 viseli	 névadója	 nevét.	 Az	 egyik	
pár	bibliai	témájú	irodalmat	is	vásárolt:	A Júdás
rejtélyt	és	Az ember és az igazságot.	Jó	volt	látnunk,	
hogy	már	séta	közben	is	lapozták	a	frissen	vásá-
rolt	könyveket	a	házaspárok	női	tagjai.	
Az	 utolsó	 vásárlás	 is	 különleges	 volt.	 Anya,	

apa	 és	 elsős	 kisfiuk	 állt	 meg	 előttünk.	 Az	 anya	
és	 a	 kisfiú	 „leragadt”	 a	 könyveknél,	 az	 apa	 to-
vábbment.	Az	anyuka	telefonon	kérte	az	apukát,	
hogy	 jöjjön	vissza,	mert	 jó	könyveket	választott,	
és	nincs	nála	készpénz.	A	férj	visszajött,	de	hiá-
ba	a	 többszöri,	kedves	kérlelés,	nem	adott	pénzt	
a	 könyvekre,	 sőt	 dühösen	 otthagyta	 feleségét	 és	
kisfiát.	„Mi	lesz	ebből?”	–	gondoltuk	szomorúan.	
Megbeszéltük,	 hogy	 mely	 könyveket	 szeretnék	
megvásárolni,	és	hogy	milyen	módon	tudjuk	azo-
kat	 eljuttatni,	 majd	 elment	 a	 férjét	 megkeresni.	
Végül	elszégyellte	magát	az	apuka,	és	adott	pénzt	
a	legfontosabb	könyvekre.	
Összesen	 nyolc	 vásárlónk	 volt	 Sástón	 pénte-

ken,	és	34	000	Ft	értékben	vásároltak	tőlünk.
Jóni Tibor és Zsuzsa
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mit tehet egy könyv?

Az alábbi történetet arról szól, hogy miképpen szüle
tett egy gyülekezet egyetlen könyv nyomán. Tóth Bélá
né Képes Rozália testvérünktől hallottam, elbeszélése 
nyomán jegyeztem le. Testvérünk 1932ben született, 
és jelenleg az Eleki Szociális Otthon lakója.

A	 történet	 1936-ban	 indul,	 Fehérgyarmaton,	
Rózsika	 néni	 ekkor	 négyéves	 volt.	 A	 történtek	
első	részét	édesanyja	elbeszéléséből	ismerte	meg,	
a	továbbiakra	már	azok	átélőjeként	is	emlékszik.	
Könyvevangélista	járt	náluk,	és	egy	Ellen	G.	Whi-
te	könyvet	hagyott	náluk.	Rózsika	néni	arra	már	
nem	tudott	visszaemlékezni,	hogy	melyik	volt	ez	
a	könyv.	Anyukája	életében	először	olvasott	ilyen	
Biblia-magyarázatot.	(Egyébként	hitüket	gyakorló
református	család	voltak.)	Olyan	hatással	volt	 rá	
a	könyv,	hogy	rögtön	érdeklődni	kezdett,	hol	ta-
lál	 a	 környéken	 olyan	 közösséget,	 ahol	 hason-
ló	jellegű	igehirdetéseket	hallgathat.	Az	5	km-re	
lévő	Tunyogmatolcson	talált	egy	adventista	gyü-
lekezetet,	ahová	anya	és	lánya	elkezdtek	rendsze-
resen	járni	szombatonként	–	gyalog.	
Amit	 édesanyja	 hallott,	 azt	mindjárt	 tovább-

mondta	 ismerőseinek,	 szomszédainak,	 és	meg	 is	
élte,	 követte	 is	 a	 hallott	 tanításokat.	 „Sok	 szen-
vedés	hárult	 rá	emiatt	–	mondta	Rózsika	néni	–	
mert	férje	nem	értette	meg,	ellenezte	az	újfajta	hi-
tet.”	Édesanyja	ennek	ellenére	egy	év	múlva	meg-
keresztelkedett.
„Anyukám	 tíz	 évig	 buzgón	 imádkozott	Apu-

kámért	–	mondta	Rózsika	néni.	–	Többször	is	böj-
tölt,	volt,	hogy	három	napig	nem	evett.	Az	imád-
ságok	 eredményeként	 előadás-sorozat	 indult	Fe-
hérgyarmaton,	a	házunkban.	Koroknai	bácsi	járt	
hozzánk.	Mivel	a	Szamos-hidat	felrobbantották	a	
háború	során,	csónakon	kellett	átkelnie	a	folyón.”
Édesanyja	megtérése	után	tíz	évvel	édesapja	is	

megkeresztelkedett,	Koroknai	bácsi	merítette	alá	
a	 Holt-Szamosban,	 kilenc	 társával	 együtt.	 Nem	
sokkal	 később	megalakult	 a	 fehérgyarmati	 gyü-
lekezet,	és	szépen	szaporodott.	Rózsika	néni	édes-

apja	átalakította	házuk	felső	szintjét,	elkészítette	
a	szószéket	és	a	pódiumot.	A	gyülekezeti	létszám	
52	főre	szaporodott,	élő	gyülekezet	lett	belőle.	Ró-
zsika	néni	16	 éves	korában	keresztelkedett	meg,	
szintén	a	Holt-Szamosban,	hite	ma	is	eleven.
Ilyen	prédikátorok	nevére	emlékezett	még	Ró-

zsika	 néni:	 Szikszai	 István,	 Jávor	 István,	 Tóth	
István	 (aki	később	apósa	 lett,	mert	 az	ő	Béla	fi	a	
vette	őt	feleségül).
Emlékezzünk,	honnan	indult	ez	a	történet:	Is-

ten	egy	könyvevangélistát	küldött…
Imádkozzunk	ezért	a	munkáért,	testvéreinkért,		

akik	ezt	 a	 szolgálatot	végzik,	mi	 is,	ma	 is.	Ezen	
felül	mi	magunk	is	legyünk	könyvterjesztők.	Még	
a	mai	világban	is	vannak,	akik	olvasnak	könyve-
ket,	de	például	a whitekonyvtar.hu oldalra	is	felhív-
hatjuk	a	fi	gyelmet.	Legyünk	angyalok	munkatár-
saivá	ezáltal	(vö.	Jel	19,10)!

Hencz Gabriella, a szociális otthon dolgozója

tapasztalatok
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hogyan válaszolt nekem isten?

Ez	 a	 tapasztalat,	 amit	 most	 megosztok	 Veletek,	
évekkel	 ezelőtt	 történt,	 amikor	 még	 a	 fiam	 és	
gyermekkori	 barátja	 is	 kint	 dolgoztak	 London-
ban.	A	 fiatalok	 úgy	 döntöttek,	 hogy	meghívnak	
bennünket,	illetve	családtagjainkat	egy	kis	város-
nézéssel	egybekötött	 látogatásra.	Ehhez	fél	évvel	
előbb,	már	márciusban	megvásárolták	a	repülője-
gyet,	ami	szeptember	eleji	dátumra	szólt.	
Azon	 fohászkodtam,	 hogy	 a	 szombati	 nap,	

amit	 kint	 töltök,	 ne	 úrvacsorai	 alkalom	 legyen,	
de	 imám	 nem	 hallgattatott	 meg.	 Nehéz	 szívvel	
vettem	 tudomásul,	 és	 innentől	már	 azért	 imád-
koztam,	hogy	a	szombati	napot	ne	a	hétfős	baráti	
társasággal	kelljen	eltöltenem,	hanem	mi	ketten,		
a	fiammal	különválhassunk	a	társaság	többi	tag-
jától.	Ez	az	 imám	meghallgatásra	 talált.	 Így	 tör-
tént,	hogy	a	fiam	és	én,	elválva	a	társaság	másik	
részétől,	 inkább	 London	 egyik	 hatalmas,	 virá-
gokkal,	 fákkal	 gazdagon	 teleültetett	 parkjába,	 a	
Régensherceg	parkba	mentünk	kirándulni,	 illet-
ve	betértünk	az	itt	található	állatkertbe.	

Nagy	örömünkre	szolgált,	hogy	a	majd	10	mil-
lió	lelket	számláló,	nyüzsgő	metropoliszban	talál-
tunk	egy	olyan	helyet,	ahol	tudtunk	gyönyörköd-
ni	 a	 természet	 ezernyi	 csodájában.	 Láthattuk	 a	
Teremtő	által	alkotott	állatvilág	eddig	számomra	
még	ismeretlen,	ritka,	távoli	földrészeken	élő	pél-
dányait	is.	Betértünk	az	akváriumházba,	ahol	ép-
pen	senki	nem	tartózkodott.	A	félhomályba	boru-
ló	teremben	az	akváriumok	megvilágítása	által	jól	
láthatóan	csodálatos	vízilények	életébe	nyertünk		
bepillantást.	Így,	viszonylag	békességben,	nyuga-
lomban	telt	el	a	szombatnap.	Másnap	újra	csatla-
koztunk	a	baráti	társasághoz,	és	folytattuk	a	han-
gos,	lüktető	világváros	felfedezését.	Hamar	letelt	
a	kiszabott	időnk,	indulnunk	kellett	haza.	Elbú-
csúztunk	a	repülőtéren	gyermekeinktől.
Emlékszem,	már	hazaérkeztem,	de	még	min-

dig	annyira	hiányzott	az	elmulasztott	úrvacsorai	
alkalom,	hogy	szinte	sajgott	belé	a	szívem	és	a	lel-
kem.	Alig	vártam,	hogy	magam	maradjak	ott	hon,	
és	elővegyem	az	éneskönyvemet	énekelni.	A	könyv	
pontosan	a	190-es	számú	éneknél	nyílt	ki.	Mind-
annyian	jól	tudjuk,	hogy	ez	az	„Én	érted	haltam	
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meg…”	kezdetű	 sorral	kezdődik.	Most	még	mé-
lyebben	 érintett,	mint	 amikor	 először	 hallottam	
meg.	„Ó,	hiszen	ezt	szoktuk	úrvacsorán	énekelni!”	
–	jutott	eszembe	azonnal.
–	Keress	még	 hasonló	 énekeket!	 –	 súgta	 egy	

nagyon	halk	 és	 szelíd	 hang,	 szinte	 hangtalanul,	
de	mégis	kristálytiszta	érthetőséggel.
Úgy	 is	 tettem.	 Ekkor	 az	 egyik	 ének	 a	másik	

után	bukkant	fel	az	énekeskönyv	lapjairól,	keres-
nem	 sem	 kellett	 őket,	 szinte	 maguktól	 találtak	
rám.	 Ahogyan	 szép	 csendben	 elénekeltem	 őket,	
a	lelkem	úgy	kezdett	egyre	jobban	lecsendesedni.	
Ekkor	ugyanaz	a	halk	és	szelíd	hang	újra	meg-

szólított:	
–	Keresd	ki	a	szereztetési	igéket	a	Bibliádból,	

és	olvasd	el	őket!

joseph bates  – james White
A KAPITÁNY
joseph bates halálának 150. évfordulóján 
szeretettel ajánljuk a jézus krisztus visszajövetelét 
várók egyik úttörőjének életéről, viszontagságairól, 
útkereséséről és hitbeli tapasztalatairól szóló könyvet.
(384 oldal, színes, keménytáblás, bik könykiadó)
Ára: 4500 Ft

vankó zsuzsa
AZ EMBER ÉS AZ IGAZSÁG
– JÉZUS PERÉNEK TÜKRÉBEN 
a 2000-ben megjelent könyv teljesen átdolgozott, 
második kiadása.
(112 oldal, puha kötés, spalding alapítvány)
Ára: 800 Ft

szondy zsuzsanna
AZ ÁLLATOK TITKAI 
a könyvben 68 igaz történet alapján tanulhatunk
emberséget – az állatoktól. 
(350 oldal, puha kötés, oltalom alapítvány)
Ára: 2000 Ft

Annyira	 erős	 volt	 a	 késztetés,	 hogy	 képtelen	
voltam	ellenállni.	Szót	fogadtam,	kikerestem,	el-
olvastam.	
És	ekkor	mindent	megértettem.	A	Jóisten	vá-

laszolt	a	belső	vívódásaimra.	Ő	már	márciusban	
tudta,	amikor	a	repülőjegyet	megkaptam,	hogy	az	
a	 bizonyos,	 Londonban	 töltendő	 szombat	 úrva-
csorai	 alkalom	 is	 lesz	 egyben.	 Isten	megengedte	
ugyan,	hogy	így	legyen,	de	aztán	válaszolt	is	a	ki-
mondatlan	 lelki	 gyötrődésemre.	 Szomjas	 lelkem	
felüdült,	 az	 isteni	 jóvátétel,	kárpótlás	 tökéletesre	
sikerült.	 Felelt	 kérésemre,	 pontosan	 úgy,	 ahogy	
az	Igében	olvashatjuk:	„Az én Istenem pedig be fog
ja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága sze
rint, dicsőségesen a Krisztus Jézusban.”	(Fil	4,19)

Harmati Gyöngyi

A kötetek megrendelhetők 
honlapunkon: 
megrendeles@bikkiado.hu
Egyéb elérhetőségeink: 
www.bikkiado.hu
tel. 06-20/379-6020

A BIK KIADÓ KÖNYVAJÁNLATA
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A legfontosabb misszióterület 
A	 gyermekek	 nevelése	 és	 irányítása	 a	 legneme-
sebb	missziómunka,	 amelyet	 egy	 ember	magára	
vállalhat.	

Legyen cél a tökéletesség! 
Tekintsetek	rájuk	úgy,	mint	szent	megbízatásotok	
céljára,	 nem	 azért,	 hogy	 kényeztessétek	 és	 bál-
ványozzátok,	hanem	hogy	 tiszta	 és	nemes	 életre	
neveljétek	őket.	Ők	mindnyájan	Isten	tulajdonai.	
Végtelenül	 szereti	 őket,	 titeket	 pedig	 felszólít:	
működjetek	együtt	vele	abban,	hogy	jellemük	tö-
kéletessé	formálódjék.	

A romboló befolyások ellen 
Napjaink	fiatalsága	nincs	 felkészülve	Sátán	csel-
vetéseire.	Ezért	a	szülők	legyenek	éberek,	s	kitar-

tó	 szorgalommal	munkálkodjanak,	 hogy	már	 az	
Ellenség	legelső	támadását	észrevegyék	és	vissza-
verjék…	 Sátán	 már	 legkisebb	 koruktól	 kezdve	
azon	mun	kálkodik,	 hogy	 vágyat	 ébresszen	 ben-
nük	 olyan	 dolgok	 után,	 amelyeket	 Isten	megtil-
tott.	A	gyermek	biztonsága	nagymértékben	a	szü-
lők	gondosságán	és	éberségén	múlik.

Korunk különösen pusztító hatással van
a gyermekekre	
Szerencsétlen	korban	élünk:	a	gyermekeket	erős	
áramlat	 sodorja	 a	 kárhozat	 felé.	 A	 gyermeki	 ta-
pasztalatnál	 sokkal	 többre	 van	 szükség	 ahhoz,	
hogy	az	árral	 szembe	 tudjanak	 fordulni,	 s	 az	ne	
ragadja	őket	magával.	A	fiatalok	 általában	mind	
Sátán	 foglyai,	 aki	 angyalai	 közreműködésével	 a	
biztos	 pusztulásba	 vezeti	 őket.	 Sátán	 és	 seregei	

az örök életre nevelés Felelőssége
Részletek Ellen G. White: „Gyermeknevelés” című könyvéből
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hadat	 viselnek	 Isten	 kormányzata	 ellen.	 Sátán	
meg	akarja	zavarni,	s	kísértéseivel	le	akarja	győz-
ni	azokat,	akik	át	szeretnék	adni	szívüket	Isten-
nek,	 mert	 célja,	 hogy	 végleg	 elcsüggedjenek,	 és	
feladják	a	harcot.	
Soha	nem	volt	 olyan	nagy	 szükségünk	 az	 Is-

tennel	való	szoros	kapcsolatra,	mint	napjainkban.	
A	legnagyobb	veszélyt	mindig	is	az	jelentette	Is-
ten	népe	számára,	hogy	a	világ	elveihez	és	szoká-
saihoz	alkalmazkodik.	A	fi	atalok	különösképpen	
veszélyben	 vannak	 ezen	 a	 téren.	Az	 apáknak	 és	
anyáknak	résen	kell	lenniük	Sátán	cselvetéseivel	
szemben.	Míg	azon	mesterkedik,	hogy	megrontsa	
gyermekeiket,	 a	 szülők	 ne	 áltassák	magukat	 az-
zal,	hogy	nem	fenyeget	különösebb	veszély.	Míg	
gyermekeik	 örök	 élete	 forog	 kockán,	 egyetlen	
gondolatot	se	pazaroljanak	e	világ	dolgaira.	

Sátán uralmát meg lehet törni 
Ez	nem	megy	másképpen,	csak	 lépésről	 lépésre,
pont	ról	 pontra,	 elvek	 és	 tanítások	 által,	 hogy	
miként	 adhatják	 szívüket	 és	 akaratukat	 teljesen	
Krisztusnak,	Sátán	hatalmának	megtörése	érde-
kében…	Szülők,	akik	sokféle	módon	kényeztetté-
tek	gyermekeiteket	az	ő	kárukra:	Isten	azt	szeret-

né,	ha	mindezt	most	 jóvátennétek!	Figyeljetek	a	
hívásra	még	ma!

Megtért szülőkre van szükség 
[A	szülők,]	ha	látják,	hogy	lényük	minden	erejét	
meg	kell	feszíteniük	azért,	hogy	gyermekeiket	Is-
tenhez	vezessék,	akkor	félretesznek	minden	köny-
nyelműséget	 és	nagyravágyást,	 amelyekből	most	
még	oly	sok	látható.	Nem	tekintenek	semmit	ál-
dozatnak	vagy	túl	nagy	fáradságnak,	hogy	felké-
szítsék	őket	az	Úrral	való	örömteli	találkozásra.		
	
Tekintsetek szüntelenül Jézusra! 
Feszítsétek	meg	minden	 lelkierőtöket	 annak	 ér-
dekében,	hogy	kicsiny	nyájatokat	megmentsétek!	
…Isten	 gátat	 emel	 értetek	 az	 Ellenséggel	 szem-
ben.	 Imádkozzatok	 sokkal	 többet,	 mint	 most!	
…Amikor	nekiláttok,	hogy	gyermekeiteket	meg-
tanítsátok	Istennek	szolgálni,	a	legnehezebb	pró-
bák	 jönnek	majd	 rátok	 –	 de	 ne	 csüggedjetek	 el,	
s	ne	adjátok	fel	a	reményt	…tekinteteteket	állan-
dóan	függesszétek	Jézusra!	Ha	veszélyhelyzet	áll	
elő,	 kérdezzétek	Őt:	 „Uram,	most	mit	 cseleked-
jem?”	Ha	nem	zsörtölődtök	és	elégedetlenkedtek,	
az	Úr	minden	bizonnyal	utat	mutat.	

Ez a munka kifi zetődő 
Igaz,	 hogy	 az	 anya	 könny-
hullatásaitól	 és	 az	 apa	 imád-
ságaitól	 kezdve	 sok	 áldozatot	
kíván	 Isten	 útjára	 nevelni	 a	
gyermekeket.	 Rendíthetetlen	
kitartást	 és	 türelmes	 irányí-
tást	 igényel,	 de	 ez	 a	 munka	
megtérül.	A	szülők	így	erődöt	
építhetnek	 gyermekeik	 köré,	
amely	megvédi	őket	az	egész	
világunkat	 elárasztó	 gonosz-
ságtól.	

A szülők képviseljék Istent! 
Minden	 család	 legyen	 gyö-
nyörű	 jelképe	 Isten	mennyei
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templomának.	Ha	 a	 szülők	 éreznék	 gyermekeik	
iránti	 felelősségük	 súlyát,	 soha,	 még	 véletlenül	
sem	 zsörtölődnének	 velük,	 és	 nem	 szidnák	 őket	
semmilyen	körülmények	között	sem.	Ilyen	neve-
lésre	 egyetlen	 gyermeknek	 sincs	 szüksége.	 Na-
gyon	sok	gyermek	vált	akadékosko	dóvá,	zsörtölő-
dővé,	 szitkozódóvá	 és	 indulatossá	 azért,	 mert	
megengedték,	hogy	otthon	indulatosan	viselked-
jék.	 A	 szülők	 fontolják	 meg:	 Istent	 képviselik	
gyermekeik	előtt,	 s	 feladatuk,	hogy	bátorítsanak	
minden	helyes	elvet,	és	visszaszorítsanak	minden	
rossz	gondolatot.	

Következetesen kell élnünk 
A	fiatal	 értelemre	mély	benyomást	 tesz	minden.	
Figyelik	 az	 arckifejezést,	 a	 viselkedést,	 de	 még	
a	 hanghordozás	 sem	 kerüli	 el	 a	 figyelmüket,	 s	
mindez	megteszi	rájuk	a	maga	hatását.	A	zsörtö-
lődő,	indulatos	apák	és	anyák	olyan	példát	mutat-
nak	gyermekeiknek,	amelyet	később	nagyon	bán-
nak	majd,	s	odaadnák	az	egész	világot	is,	hogy	el-
feledtessék	kicsinyeikkel,	amit	 tőlük	tanultak.	A	

gyerekeknek	szüleik	életében	hitükkel	megegye-
ző	következetességet	kell	 látniuk.	Csak	követke-
zetesen	élve	és	magukon	uralkodva	formálhatják	
gyermekeik	jellemét.

Neveljétek a gyermekeket Krisztus munkásaivá! 
Akiket	természetes	szálak	fűznek	össze,	azok	vár-
nak	 a	 legtöbbet	 egymástól.	 A	 családtagoknak	 a	
legnagyobb	kedvességet	 és	gyengédséget	kell	 ta-
núsítaniuk	egymás	 iránt.	A	szavaknak	és	 tettek-
nek	mind	összhangban	kell	lenniük	a	keresztény-
ség	elveivel.	Így	válhat	az	otthon	iskolává,	ahol	a	
szülők	 Krisztus	 munkásait	 képezhetik.	 Az	 ott-
honra	úgy	kell	tekinteni,	mint	szent	helyre…	
Életünk	 minden	 napján	 Istennel	 kell	 körül-

vennünk	magunkat.	Csak	így	arathatunk	győzel-
meket.	Naponta	új	kereszteket	kell	hordoznunk.	
Vigyáznunk	kell	minden	kiejtett	 szóra,	mert	 fe-
lelősek	vagyunk	Istennek	azért,	hogy	életünkkel,	
amennyire	csak	lehet,	Krisztus	jellemét	képvisel-
jük	az	emberek	előtt.

(Az idézetek a kötet 73. és 74. fejezetéből valók.)
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–	Milyen	messze	vannak	a	csillagok?	Hol	lakik	
a	Jóisten?	Kik	laknak	Vele?	–	özönlöttek	a	kérdé-
sek	Csilla	részéről.
–	Ó,	egy	egész	élet	nem	lenne	elég	arra,	hogy	

a	 Napunkhoz	 legközelebb	 álló	 csillaghoz	 utaz-
zunk.	 Ha	 a	 mai	 legjobb	 gyorsvonattal	 vagy	 re-
pülővel	 utaznánk	 is,	 életünk	végéig	 sem	érnénk	
oda	–	mondta	az	édesapja.	–	Ezen	túl,	és	még	sok	
galaxison	túl,	a	mennyben	lakik	a	Jóisten.	Ember	
még	nem	ment	oda	 fel,	 csak	azok,	akiket	Ő	vitt	
fel	magához.	Például	Énókról,	Mózesről	és	Illés-
ről	olvashatjuk,	hogy	eljutottak	oda.	Vannak	ott	
angyalok,	szeráfok,	emberek,	és	sok	olyan	élőlény,	
akikről	nem	tudjuk,	hogyan	néznek	ki.	Az	a	kö-
zös	viszont	azokban	az	élőlényekben,	akik	ott	él-
nek,	hogy	nincs	bennük	bűn,	örömmel	engedel-
meskednek	 a	 Teremtőnek,	 és	 szeretetben	 élnek.	
Hálásan	 teljesítik	 szolgálatukat,	 és	 az	 angyalok	
szinte	pillanatok	alatt	a	Földünkre	jönnek,	ha	se-
gíteniük	kell	valahol.
–	Ő	nem	jön	le	hozzánk?	Jó	lenne,	ha	itt	lenne	

velünk	–	sóhajtott	fel	Csilla.
–	 Lejött	 emberi	 formában	 közénk,	 itt	 lakott	

közöttünk,	 Jézusnak,	 Emberfi	ának,	 Immánuel-
nek	is	nevezték.	Nagyon	sok	neve	van.	Immánuel	
azt	jelenti,	hogy	Velünk az Isten.	Megmutatta,	mi-
lyen	a	mennyei	Atya.	Tanítványok	gyűltek	köré,	
és	 ők	 feljegyezték	 élete	 eseményeit	 és	 tanításait	
a	későbbi	nemzedékekben	élő	emberek	számára.	
Erről	olvastunk	már	neked	a	Bibliában	–	mond-
ták	 szülei,	 miközben	 édesanyja	 magához	 ölelte.	
–	Most,	hogy	már	nincs	itt	közöttünk,	az	angya-
lok	vannak	itt	láthatatlanul,	és	a	harmadik	isteni	
személy,	a	Szentlélek.	Ő	ad	jó	gondolatokat,	enge-
delmes	szívet,	jóra	késztet,	tanácsol	minket.
–	Ugyanúgy	 szeret	minket	 is,	 akik	 itt,	 a	Föl-

dön	 élünk?	Mi	 soha	 nem	 láthatjuk	Őt?	Minket	
nem	fog	elvinni	oda,	ahol	Ő	is	lakik?	–	folytatta	
a	kérdezést	Csilla.

Csilla	nagycsoportos	ovis	volt.	Szeretett	óvodába	
járni	–	kint	az	udvaron,	és	bent	 is	 sokat	 játszott	
a	 gyerekekkel.	Vidám	 természete	miatt	 a	 gyere-
kek	 is	 kedvelték	 a	 társaságát.	 Szülei,	 az	 ismerő-
sök	és	a	barátok	sok	hasznos	játékkal	halmozták	
el.	Az	otthoni	játékok	sem	maradtak	kihasználat-
lanul.	Örömmel	 színezett,	 rajzolt,	hajtogatott,	 és	
a	gyöngykészletéből	is	sok	szép	kézművesmunkát	
alkotott.	Az	óvó	néninek	és	néhány	ovis	társának	
meglepetést	 is	 készített.	 Szeretett	 kirándulni,	 és	
olyankor	megfi	gyelőként	sok	érdekes	dolgot	fede-
zett	fel	a	növények	és	az	állatok	világából.	Énekel-
ni	 is	nagyon	 szeretett,	 sokszor	 csak	úgy	 zengett	
a	ház	az	énekétől!
Szülei	 hétköznaponként	 nagyon	 elfoglaltak	

voltak.	Csak	este	volt	egy	kis	idejük	egymásra,	az	
is	a	szokásos	esti	teendők	keretében	telt	el:	vacso-
ra,	fürdés,	a	napi	események	megbeszélése,	törté-
net-	 és	 meseolvasás.	 Kötetlen	 együttlétre,	 hosz-
szabb	beszélgetésre	már	nemigen	jutott	idő,	mert	
az	alvás	ideje	következett.	
Ezért	öröm	volt	számára,	amikor	szabadnapo-

kon	a	 szüleivel	 társasjátékot	 játszott	 vagy	kirán-
dulni	mentek.	A	kirándulások	alkalmával	a	jó	le-
vegő	és	a	mozgás	mellett	persze	a	kellemes	élmé-
nyek	sem	maradtak	el:	gyakran	előfordult,	hogy	
nyuszit,	őzikét,	esetleg	fürge	mókust	látott	az	er-
dőben.
Otthon	az	egyik	kedvenc	helye	a	csúszda	tete-

jén	elhelyezkedő	kis	házikó	volt.	Itt	babázott,	itt	
játszott	a	szomszéd	kislánnyal	és	a	barátaival.	
Egy	péntek	este	ide	jött	fel	az	édesanyja	és	az	

édesapja.	A	szép	kilátás,	a	jó	nyári	levegő,	a	szép,	
csillagos	égbolt	kellemessé	tették	az	estét.	Szűkös	
volt	 a	hely,	 így	nagyon	közel	 voltak	 egymáshoz.	
Csak	 egymásra	 fi	gyeltek,	 beszélgettek.	 Csilla	 is	
sokat	 kérdezgethetett,	 nem	 siettek	 sehova,	 nem	
volt	semmi	teendőjük,	hiszen	másnap	pihenőnap	
volt.

a legcsodásabb nap

gyermekeknek
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–	 Minket	 is	 legalább	 annyira	 szeret,	 mint	 a	
mennyben	élőket	–	folytatták	a	szülei.	–	Azért	jött	
le	Jézus,	hogy	megmutassa,	hogyan	tudunk	meg-
szabadulni	 bűneinktől,	 hogy	majd	bennünket	 is	
magához	vehessen.	Ott	majd	láthatjuk	Őt.	Ő	már	
itt	újjáteremti	szívünket,	ha	engedjük,	és	felkészít	
minket	arra	az	új	otthonra,	ahol	nincs	már	bűn.
–	Én	hogyan	kerültem	a	családunkba?	–	érdek-

lődött	tovább	Csilla.
–	Mi,	a	szüleid,	úgy	döntöttünk,	hogy	szeret-

nénk	téged,	és	a	Jóisten	is	így	látta	jónak.	Mi	na-

gyon	 örülünk	neked,	 szeretünk	 téged,	 és	 vigyá-
zunk	rád.
Csilla	 békésen	 simult	 bele	 édesanyja	 karjába.	

Sok	ajándékot	kapott	már,	sok	kirándulásban	volt	
már	része,	mégis	annyira	 jólesett	neki	ez	az	esti	
együttlét,	hogy	ezt	mondta	erről	a	péntekről:	Ez	
volt	a	legcsodásabb	nap!	Várta	a	folytatást	is,	hi-
szen	olyan	jól	kezdődött	a	szombati	pihenőnap!

Tiszta	 szívből	 jövő	 szeretetet,	 időt,	 mosolyt	
adni	egymásnak	–	ezek	a	legszebb	ajándékok.	To-

vábbadni	egymásnak	azt,	amit	a	Jó-
istentől	kaptunk,	igazi	örömöt	okoz.	
Ezek	nagyon	értékesek!
Teremtőnk	már	a	legelején	tudta,	

mire	van	a	legnagyobb	szükségünk.	
Első	 ajándéka,	 amit	 adott,	 miután	
megteremtette	 az	 embert,	 az	Ő	 tár-
sasága,	jelenléte	volt.	Miután	megte-
remtette	az	emberpárt,	első	nap	ve-
lük	volt.	Milyen	lehetett	beszélgetni	
a	Teremtővel,	 és	 a	 közelében	 lenni!	
Az	 első	 emberpárnak	 bizonyára	 ez	
volt	a	legcsodásabb	napja.	
Ha	mi	ilyen	örömöt	tudunk	okoz-

ni	 egymásnak	 szeretetünkkel	 és	 je-
lenlétünkkel,	 akkor	 milyen	 örömet	
jelent	 Teremtőnk	 közelsége?!	 És	 Ő	
minden	héten	 egyszer	meghív	 ben-
nünket	 egy	 egész	 napra,	 hogy	 azt	
töltsük	 az	 Ő	 társaságában.	 Szemé-
lyesen	 még	 nem	 láthatjuk	 ugyan,	
mint	 az	 első	 emberpár,	 de	 ha	 időt	
szánunk	rá,	hogy	irántunk	való	sze-
retetén	 gondolkodjunk,	 békesség	
költözik	szívünkbe,	és	arra	vágyunk,	
hogy	közel	legyünk	Hozzá,	s	beszél-
gessünk	vele	imádságban.	
Teremtőnk	 ilyen	 csodálatos	 na-

pokban	 szeretne	 részesíteni	 titeket	
is!

Megléc Mária
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búcsúzunk

Nagy	örömükre	 lányaiktól	 3-3	unokájuk	 szü-
letett,	majd	2016-ban	megszületett	dédunokája	is.	
Mindkét	gyermekük	családjának	sokat	segítettek	
gondoskodásukkal,	de	lelkiekben	is.
Egyre	több	betegség	és	fájdalom	érte	őt.	Egyre		

több	terhet	jelentett	neki	a	kert	és	a	nagy	ház	rend-
ben	 tartása	 is.	 Isten	 irgalmasságát	 és	 kegyelmét
láthatjuk	 azonban	 abban,	 hogy	 sokféle	 betegsé-
ge	ellenére	egy	kis	segítséggel	mindvégig	el	tud-
ta	látni	magát.	Nem	szorult	folyamatos	ápolásra,	
otthonában	élhette	mindennapjait.	
Sokáig	volt	aktív	 tagja	a	gyülekezetnek,	 lehe-

tőségei	 szerint,	 amíg	 egészségi	 állapota	 engedte.	
Csendes,	szerény,	kedves,	bizakodó	személyisége	
sokaknak	 jelentett	 bátorítást.	 Szeretett	másokért	
munkálkodni,	emberekkel	beszélgetni,	részt	ven-
ni	kiadványaink,	könyveink	terjesztésében.
Fizikailag	legyengülve,	de	Istennel	megbékél-

ve,	április	végén	érte	a	stroke,	amelyből	már	nem	
épült	fel,	néhány	nappal	később	elaludt	az	Úrban.	
A	boldog	feltámadás	reményében	búcsúzunk	tőle.

A Vaczlavik család – Szigeti Gábor



szabó sándornétól
búcsúzunk

Életigenlő	bizakodással,	majd	méltósággal	viselt,	
hosszan	tartó,	súlyos	betegséget	követően	elhunyt	
Szabó	Sándorné,	Éva	néni,	szolnoki	testvérünk.
1941.	április	17-én	született	Lispeszentadorján-

ban,	itt,	a	zalai	dombok	között	nevelkedett	egy	há-
romgyermekes	családban,	ahová	a	szülei	a	háború	
elől	 költöztek	 le	 Budapestről.	 Tizennégy	 évesen	
visszakerült	a	fővárosba,	ott	töltötte	a	középisko-
lás	éveit.	Mindvégig	ez	a	város	maradt	számára	a	
legkedvesebb.	Családjával	később	Mezőkeresztes-
re	költözött,	ott	ismerkedett	meg	későbbi	férjével,	
akivel	45	éven	át	éltek	tisztes	házasságban.	Innen	
Szolnokra	kerültek,	ahol	két	gyermekük	született.	

emlékezés
árokszállási gergelynére

Farmosi	 gyülekezetünk	 ismét	 egy	 idős	 tagjától	
kényszerül	időlegesen	búcsút	venni.	Árokszállási		
Gergelyné,	 Emike	 1944-ben	 született,	 Budapes-
ten.	Hárman	 voltak	 testvérek,	 és	 életük	 küzdel-
mei	 igen	 hamar	megkezdődtek,	 hiszen	 fi	atalon,	
nyolcévesen	 elveszítették	 édesanyjukat.	 Édesap-
juk	újra	megnősült,	és	egy	szerető	szívű	feleséget	
választott,	aki	hűségesen,	mindent	megtéve	értük	
nevelte	fel	mindhármójukat.
Emike	már	1963-ban	szövetséget	kötött	Meg-

váltójával,	 majd	 nem	 sokkal	 ezután	 férjhez	 is	
ment.	Két	gyermekük	született,	akiket	a	legjobb	
tudásuk	 és	 lehetőségeik	 szerint,	 hitben	 neveltek	
fel.	Miután	gyermekeik	kirepültek,	budapesti	ott-
honukat	eladták,	és	Farmosra	költöztek.	Itt	azon-
ban	 nem	 sokáig	 élvezhették	 egymás	 társaságát	
–	 2003-ban	 elveszítette	 férjét,	 erős	 támaszát.	Ti-
zenkilenc	hosszú	éven	át	gyermekei,	unokái	kö-
zelségében,	de	egyedül	élt.
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Nyugodt,	békés	életet	élt	családja,	szomszédai	kö-
rében,	akik	nagyon	szerették	segítőkészségét,	ön-
feláldozó	hozzáállását.	
A	Jóistennel	a	’90-es	évek	közepén,	már	nyug-

díjasként,	lánya	révén	ismerkedett	meg,	aki	akkor	
már	gyülekezetünk	tagja	volt.	Ekkortól	Éva	néni	
is	rendszeresen	járt	gyülekezetbe,	majd	1999-ben	
szövetséget	kötött	az	Úrral.	Keresztségi	felkészí-
tője	a	szolnoki	gyülekezet	akkori	 lelkésze,	Eger-
vári	Oszkár	volt.	A	gyülekezetnek	lehetőségeihez	
mérten	sokáig	aktív	 tagja	volt,	 az	utolsó	néhány	
évben	 betegségei	 miatt	 ritkábban	 tudott	 közöt-
tünk	megjelenni.	Nagyon	szeretett	olvasni,	a	Bib-
lia	mellett	különösen	Ellen	White	műveit	kedvel-
te.	 Nagyon	 szerette	 dédunokái	 társaságát,	 sokat	
foglalkozott	velük.	Családjából	többen	is	–	lánya	
mellett	unokája	és	annak	férje	–	szintén	gyüleke-
zetünk	 tagja,	 az	utolsó	 időkben	Megváltója	mel-
lett	 főként	 ők	 jelentették	 neki	 a	 lelki-fizikai	 tá-
maszt.	2022.	április	12-én	bekövetkezett	haláláig	
őszinte	hitben	és	reményben	élte	életét.	
Szomorú	szívvel	búcsúzunk	tőle,	a	viszontlátás	

reményében.
Szabó Éva – Szigeti Gábor

prágai máriától búcsúzunk

Marika	néni	1943-ban	született,	a	Csongrád	me-
gyei	 Csanádpalotán	 nevelkedett,	 katolikus	 csa-
ládban.	Elmondása	szerint	templomba	járó,	hívő	
lel	kületű	nagymamája	és	édesanyja	adták	át	neki	
Jézus	 szeretetét,	 amely	 mély	 nyomot	 hagyott	
gyer	meki	lényében,	és	egész	életét,	gondolkodását	
meghatározta.	
Vidéken,	egyszerű	körülmények	között	nevel-

kedett,	és	már	fiatal	lányként	is	kivette	a	részét	a	
házi	és	ház	körüli	munkákból.	Sütött,	főzött,	mo-
sott,	 folyton	 serénykedett	 valamiben.	 Ez	 a	 szor-
galma,	odaadása,	lelkesedése	és	fáradhatatlansága	
jellemezte	 őt	 egész	 életében.	Mi	 is	 így	 ismertük	
meg	őt.
Egész	fiatalon	 találkozott	 férjével,	 de	 sikerte-

len	házasságuk	miatt	hamar	elváltak.	Gyermekük	
nem	született,	és	többet	nem	is	ment	férjhez.	Ma-

búcsúzunk
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rika	néni	így	egyedül,	saját	család	nélkül	élte	le	az	
életét.	Beszélgetéseink	alkalmával	 többször	kije-
lentette	–	minden	fájdalom	és	önsajnálat	nélkül	–,	
hogy	a	 Jóistentől	mindent	megkapott,	 amit	nem	
kapott	meg	az	élettől.	
Közösségünkre,	a	szegedi	gyülekezetre	nyug-

díjas	korában	talált	rá,	ahová	unokatestvére,	Du-
dás	Józsefné	testvérnőnk,	Marika	néni	által	jutott	
el,	akitől	először	hallott	az	adventüzenetről.	Hosz-
szabb	tanulás,	sok-sok	beszélgetés	után	keresztel-
kedett	meg.	Örömmel	merült	bele	a	Biblia	kutatá-
sába,	a	bibliai	igék	értelmezésébe.	Amit	megértett	
és	elfogadott,	azt	hűen	képviselte,	és	amiről	meg-
győződött,	abban	megingathatatlan	volt.
	 A	 közösségi	 életből	 is	 kivette	 a	 részét,	 osz-

lopos	 tagjává	 vált	 gyülekezetünknek.	 Minden	
szolgálatot	 szívesen	 vállalt.	 Rendezte,	művelte	 a	
gyülekezet	 kertjét,	 kitakarította	 az	 épületet,	 ki-
mosta	 a	 függönyöket,	 amikor	 kellett.	 Szombat	

reggelenként	 ő	 volt	 az	 első,	
aki	 ajtót	 nyitott	 a	 testvérek-
nek,	 a	 vendégeknek.	 A	 kö-
zös	 Biblia-tanulmányokon	
megszívlelendő	 és	 frappáns	
hozzászólásaival	 gazdagítot-
ta	 beszélgetéseinket.	 Biblia-
órákra	 sokszor	 barátságos	
otthonában	 gyűltünk	 össze,	
ahol	 szívélyesen	 megvendé-
gelt	minket.
Volt	egy	fi	gyelemre	méltó	

tevékenysége	 is.	 Rendszere-
sen	látogatta		a	lakóhelye	kö-
zelében	lévő	könyvtárat	és	a	
könyvtári	programokat.	Ha-
vonta	 3-4	 könyvet	 kölcsön-
zött	 ki,	 és	 el	 is	 olvasta	 azo-
kat.	 Nagy	 lelkesedéssel	 szá-
molt	be	olvasási	élményeiről,	
ismereteiről.	Főként	életrajzi	
könyveket,	 történelmi	 regé-
nyeket	 olvasott,	 de	 szépiro-
dalmi	 műveket	 is	 szívesen	

forgatott.	Így	vált	egészen	tájékozottá	a	világ	dol-
gai	felől,	emellett	a	napi	aktualitásokra	is	rálátása	
volt.
Fél	 éve	 derült	 ki	 egy	klinikai	 kivizsgálás	 so-

rán,	hogy	súlyos	beteg.	Nem	egyezett	bele	a	mű-
tétbe,	 így	 orvosai	 saját	 felelősségére	 hazabocsáj-
tották.	Marika	néni	azt	vallotta,	hogy	élete	ideje	
az	Úr	kezében	van,	ezért	nem	fogadott	el	orvosi	
beavatkozást,	 kemo	te	rápiát.	 Bár	 állapota	 egyre	
romlott,	utolsó	erejéig		közöttünk	volt	a	gyüleke-
zetben.	A	végső	fázisban	hálásan	vette,	hogy	né-
hány	 szegedi	 testvérrel	megszerveztük	 a	 gondo-
zását.	 Igyekeztünk	 látogatni,	 együtt	 imádkozni,	
egészséges	ételekkel	táplálni	őt.	
Utolsó	 három	 hetét	 kórházban	 töltötte,	 nagy	

fájdalmait	hittel	hordozta.	Telefonon	tudtuk	már	
csak	a	kapcsolatot	tartani	vele,	de	elméje	mindvé-
gig	tiszta	maradt.	2022.	március	19-én	a	feltáma-
dás	reményében	megpihent	az	Úrban.

 „Tudom, hogy az én Megváltóm él, és az én porom 
felett megáll.”	(Jób	19,25)

Cserbikné Kékesi Anita 



emlékezés valiskó árpádné  
eszti nénire  

(1932–2021)

Eszti	néni	a	legidősebb	abasári	gyülekezetbe	járó	
adventhívő	volt.	Az	ő	szülei	az	első	abasári	adven-
tisták	 közé	 tartoztak.	 A	 közelmúltban	 olvashat-
tátok	 Abasár	 százéves	 krónikáját	 a	 Kürtszóban,	
amely	 főként	Eszti	néni	visszaemlékezéseire	ha-
gyatkozott.	
Szülei	 példamutató	 hívő	 életet	 éltek:	 szor-

galmasan	 végezték	 hétköznapi	 munkájukat,	 és	
munkálkodtak	 családjuk,	 gyülekezetük	 és	 a	 kö-
rülöttük	élő	emberek	lelki	jólétéért	is.	Eszti	néni	
megtanulta	a	szülői	házban,	hogy	„drága kincse az 
embernek az ő szorgalma”.	 Abasár	 a	 „szőlő	 hazá-
ja”,	Eszti	néni	is	főként	szőlőtermesztéssel,	oltvá-
nyokkal	 foglalkozott.	 Sajnos	 házassága	 zátonyra	
futott,	 két	 serdülő	 gyermekével	 egyedül	maradt.	
Bár	 sokat	 betegeskedett,	 Isten	 segítségével	 sike-
rült	becsülettel	felnevelnie	lányát	és	fiát.	Idősko-
rában	is	hálásan	emlékezett	vissza	az	útra,	ame-
lyen	Isten	vezette	és	segítette	őket.	
Úgy	emlékszem	vissza	Eszti	nénire,	mint	aki	

nemcsak	 a	 családjáért,	 hanem	 mindig	 a	 gyüle-
kezete	jólétén	is	munkálkodott.	Isten	hosszú,	ér-
telmes	 élettel	 ajándékozta	meg	 őt.	Miután	 ereje	
fogytával	kevesebb	fizikai	munkát	tudott	végezni,		
örömmel	 csodálkozott	 rá	 sok-sok	 természeti	
szépségre,	amit	korábban	nem	tudott	megfigyel-
ni.	Megosztotta	 velünk	 az	 egyik	 szombatnapon,	
hogy	 azért	 imádkozik,	 hogy	 Isten	 addig	 éltesse	

őt,	amíg	felkészül	az	Ő	országára.	Kis	idő	múlva	
bekövetkezett	a	halála,	és	hisszük,	hogy	befejező-
dött	felkészülése	is.

„Meg lévén győződve arról, hogy aki elkezdette 
bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak nap
jáig.”	(Fil	1,6)

„Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nye
reség.”	(Fil	1,21)

A közeli viszontlátás reményében: 
Jóniné Kalcsó Zsuzsa
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„A HETEDIK ANGYAL IS MEGFÚJTA KÜRTJÉT. 
HATALMAS SZÓZATOK HANGZOTTAK A MENNYBEN.”

KÜRTSZÓKÜRTSZÓKÜRTSZÓKÜRTSZÓ

31. szám

HIT ÁLTALI MEGIGAZULÁS
■ Miképpen tartalmazza Lk 21,36
 a hit általi megigazulás 
 evangéliumát?

AZ IGE MELLETT
■ Imádkozzunk-e 
 „a szelek visszatartásáért” 
 a „vajúdási fájdalmak” idején is?

AZ IDŐK JELEI
■ A háború és következményei

GYERMEKNEVELÉS
■ Az örök életre nevelés felelőssége

■ Gyermekeknek, kitekintő, 
 nyári táboraink

2022/2.

Móra Ferenc • Esti imádság 
A háborús gyermekszobában 

Ki fényesebb vagy, mint a csillagok
S oly nagy, amilyen kicsi én vagyok,
Én nem tudom, mi az a háború,
De látom, hogy mindenki szomorú.
A katonák dolgát se értem én,
Csak a könyűt édes szülőm szemén
És reszketek, mint a fi ókmadár –
Uram, a háborút parancsold vissza már!

Hogy miért bocsájtottad szabadon,
Szent akaratod én nem kutatom –
De ládd, azóta meghalt a derű,
A kenyerünknek íze keserű,
Még a kakas-szós hajnal is setét,
Hallgatni félek este a mesét,
Álmomba mindig ég a babavár –
Uram, a háborút parancsold vissza már! 

------------------------------------------------

                                         (Részlet, 1916)


