
„Várván a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, 
Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését.” (Titusz 2:13)
11. szám, 2017. január Keresztény szellemiségű, ingyenes havilap

Kalotaszeg egyik legszebb műemléke, a magyarvalkói református erődtemplom. Az első, ferencrendi kápolna 1261-ben épült 
a templom dombján, melyet 1452-ben gótikus templommá bővítettek. A torony 1550-ben, míg a falak és a bástyák a XVII. 
században épültek. A templom, a teljes magyar lakosság áttérését követően, 1582-ben került a kálvinista egyház tulajdonába.

A Tízparancsolat  
(11. rész)

A tizedik parancsolat
„Ne kívánd a te felebarátodnak há-

zát. Ne kívánd a te felebarátodnak fele-
ségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, 
se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a 
te felebarátodé.” (2 Mózes 20:17)

A tizedik, legutolsó parancsolat 
elsősorban megtiltja felebarátunk 
bármely tulajdonának megkíváná
sát, legyen az puszta irigységből, 
vagy akár oly célból, hogy azt vala
milyen módon elvegyük tőle.

(folytatás a 10. oldalon)

Egészségünk:
A prosztata  

megbetegedése
Bevezető
Napjaink egyik gyakori betegsé

ge, mely főleg az idős férfiakat érinti. 
Ma már köztudott, hogy ha egy idő
sebb férfi vizelési zavarokkal küsz
ködik, akkor nagyon is meglehet, 
hogy baj van a prosztatájával. De 
mekkora a baj, kicsi vagy nagy? Jelen 
cikkünkben ezen betegségről sze
retnék hasznos információkat nyúj
tani. Meggyőződésem, hogy fontos 

ismerni gyakori betegségeink okait, 
és hogy mi módon lehet a leghaté
konyabban megelőzni őket.

(folytatás a 13. oldalon)
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Utam IstennelUtam Istennel

Magyarvalkó helységtáblája  
Gyerőmonostor felől

A Kalotaszeg Reménye 
áldott és sikeres új évet 

kíván minden kedves  
olvasójának!

„Ne félj, és ne rettegj, mert ve-

led lesz az Úr, a te Istened, minden-

ben, amiben jársz.” (Józsué 1:9)

Néhány hónappal korábban1 ar
ról írtam, hogy Jézus Krisztus hogyan 
lépett be az életembe: egy súlyos au
tóbaleset alkalmával megmentette 
az életem, és megértettem, hogy cél
ja és terve van velem. Hiszem, hogy 
életünk során mindannyian átélünk 
hasonló tapasztalatot, mert Isten azt 
akarja, hogy „minden ember üdvözül-
jön és az igazság ismeretére eljusson” 
(1Tim 2:4). 

A nagy találkozás
Isten mindenkivel vágyik találkoz

ni, és szeretné, ha meglátnánk közel
ségét, megtapasztalnánk szeretetét. 
Van, aki a halálos ágyán, egy súlyos 
betegségben, idős korában, vagy tra
gikus körülmények között kész meg
tapasztalni először az emberi szavak
kal leírhatatlan isteni együttérzést, 
gondoskodást, de Urunk azt szeretné, 
ha már fiatal éveinkben, erőnk teljé
ben felfedeznénk az általa felkínált 
valódi boldogságot, örömet és békét. 

1 Lapunk 7. (szeptemberi) számában

Jézus Krisztus ezekkel a szavakkal 
búcsúzott az emberiségtől menny
bemenetele előtt: „Veletek vagyok 
minden napon, a világ végezetéig” (Mt 
28:20). És ez mindenki számára min
den pillanatban elérhető, élő valóság 
lehet.

Az emberi élet menete, hogy 
megszületünk, egy családi vagy 
emberi közösség részeként beil
leszkedünk a társadalomba, tanu
lunk, dolgozni kezdünk, családot 
alapítunk, és megpróbálunk a kö
rülmények adta lehetőségek és 
képességeink szerint boldogulni. 
Azonban akik szerető családi kör
nyezetben születtek, egészsége
sek, megfelelő gondoskodást kap
tak, jó anyagi körülmények között 
élnek, és egy megfelelő társsal si
került saját családot alapítaniuk, 
még ezek az emberek is kijelenthe
tik – ha őszinték saját magukhoz –, 
hogy mindez még kevés a boldog
sághoz.

Isten mindannyiunkat elhívott  
a szolgálatra

(Mezei Áron bizonyságtétele, 2. Rész)

Családommal  a bolgár tengerparton
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Harc a boldogságért
Senki sem felhőtlenül boldog, de 

valami mégis mély értelmet adhat 
az életnek: az Isten által számunkra 
rendelt küldetés felfedezése. És ez a 
küldetés mindig több annál, mint
hogy boldog, konfliktusmentes há
zasságban éljünk, jól teljesítsünk a 
munkahelyünkön, vagy megfelelő 
feltételeket biztosítsunk gyermeke
ink felnőtté válásához. Mindez kül
detésünk része lehet, sőt, lennie kell, 
de Isten jóval többre teremtett. 

Ami bárki lelkében az űrt betölt
heti, nem más, mint az Isten és em
bertársaink szeretetből, önző érde
kektől mentes szolgálata, a nekünk 
adott képességek és lehetőségek 
szerint. Jézus maga fogalmazta meg 
az élet törvényének ezt az alapelvét: 

„Szeressed azért az Urat, a te Iste-
nedet teljes szívedből, teljes lelkedből, 
és teljes elmédből és teljes erődből... 
Szeresd felebarátodat, mint magadat. 
Nincs más ezeknél nagyobb parancso-
lat” (Mk 12:3031). 

Az ember ösztönösen harcol a 
boldogságáért, de igazán csak ak
kor találja meg, ha lemond róla má
sok javára, vagyis ha áldozatot vállal. 

Vajon nem ezt tette és teszi ér
tünk Isten is? Még Ő sem lehetne 
boldog másként. 
Krisztus, Isten fia, el
hagyta a mennyet, 
és teljesen azonosult 
nyomorúságunkkal, 
küzdelmeinkkel, kí
sértéseinkkel. Lemon
dott Önmagáról, az 
életéről, hogy nekünk 
életünk legyen; min
denről, hogy nekünk 
mindenünk legyen: 
szegénnyé lett, hogy 
mi gazdagokká vál
junk (2 Korintus 8:9). 
Áldozata akkor terem 
gyümölcsöt, akkor 
nyer értelmet életünk
ben, ha példáját kö

Az albán származású kalkuttai Teréz anya (1910-1997) életét 
mások  szolgálatára szentelte

vetjük. Ha nem 
érzünk erre 
késztetést, azt 
jelenti, még 
nem ismertük 
meg Krisztust.

A világ, az 
életünk tele 
van önzéssel. 
Mert így szü
letünk. Isten 
s z ü n t e l e n ü l 
azon dolgozik, 
hogy létre
hozza bennünk az újjászületés ta
pasztalatát, melynek során teljesen 
megváltozik az életszemléletünk, át
alakul jellemünk és új célokat fogunk 
követni. Ha ez nem történik meg, 
soha nem fogjuk megtapasztalni a 
valódi boldogságot. Az csak egy dé
libáb lesz, amelyet mintegy „mókus
kererékben”, egy helyben szaladva 
próbálunk utolérni. 

És közben az Isten által felkínált 
boldogságot pótolni törekszünk 
mindenféle, függőséget okozó do
loggal, amit Sátán hamis megoldás
ként felkínál, azaz csapdaként felállít: 
alkohollal, szerencsejátékokkal, ciga
rettával, nemi örömökkel, filmekkel, 
zenével, focirajongással, pénzzel, 

sok munkával, újabban pedig Inter
netezéssel és Facebookkal; ugyanígy 
mindenféle szórakozással, kábító
szerrel, sőt, talán hasznosnak látszó, 
de valójában értelmetlen hobbikkal 
is. Egyesek hírnévre és az emberek 
elismerésére vágynak, mások pedig 
vallási szertartások és mindenféle 
szokások üres gyakorlásával próbál
ják elérni a boldogságot. 

Az eredmény minden esetben az 
egyre nagyobb űr lesz a lelkünkben: 
egy nagy nulla az élet egyenletében, 
az egyenlőségjel után. Ó, mennyi em
ber gyötrődik függőségei miatt! Mi
nél korábban vesszük észre ezeket a 
csapdákat és sikerül megszabadulni 
tőlük, annál áldottabb lesz az életünk.

Az X-Faktor típusú vetélkedőkre jelentkezők – hírnévre sóvárogva – hiábavalóan keresik  
a boldogságot
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Szivárvány vagy levegő?
Hadd említsek most meg egy pél

dát a saját életemből. Középiskolás 
diák koromban az egyik osztályfőnö
ki órán azt a feladatot kaptuk, hogy 
válaszoljunk a következő kérdésre: 
„Ha választhatnál, mi lennél a legszí
vesebben, ahelyett, ami most vagy?” 
Gondolkodási időt kaptunk, majd 
mindenkinek válaszolni kellett, és 
válaszát meg is kellett indokolnia. 

Amikor rám került a sor, ezt mond
tam: „Én szivárvány lennék, mert so
kan felnéznek rá”. Már nem emlék
szem a többiek válaszára, csak még 
egy lányéra: „Legszívesebben levegő 
lennék, mert az láthatatlan, mégis 
mindenkinek hasznos”. Nem tudom, 
hogy ő ezt akkor fogalmazta meg 
magának, vagy ő is hallotta valakitől, 
de válasza megszégyenített, szíven 
ütött és mindmáig emlékszem rá.

Szivárványnak lenni jó érzés, hisz 
sokan látnak és csodálnak, ámde ha
szontalan, például senki sem lakik jól 
tőle. És a megbecsülés – akárcsak a 
szivárvány – nagyon hamar eltűnik, 
és az ember keresi a következő alkal
mat, amikor kitűnhet valamivel.

Levegőnek lenni...? Hmmm... Sen
ki sem szereti, ha levegőnek nézik. 
Ritkán gondolunk a levegőre, de ha 
az csak néhány pecre is megszűnne 
létezni ezen a földön, mindenki el
pusztulna. Isten olyan nekünk, mint 
a levegő, és azt szeretné, ha mi is az 
lennénk mások számára. Olyanok, 
akik észrevétlenül tudnak mások ál
dására élni és szolgálni.

Manapság mindenki szivárvány 
akar lenni, és oly kevés a levegő! 
Mármár fulladozunk a szeretethiány 
miatt, és Jézus jövendölése egyre 
láthatóbban teljesedik: „Mivelhogy a 
gonoszság megsokasodik, a szeretet 
sokakban meghidegül” (Mt 24:12).

Szeretnénk, ha ez megváltozna? 
Akkor hát ne kapni akarjunk, hanem 
adni. Ne arra törekedjünk, hogy min
denáron boldogok legyünk, hanem 
arra, hogy másokat tegyünk boldog
gá, akár áldozatok árán is...! És ekkor 
leszünk mi is végre igazán boldogok.

Isten tovább vezetett
Nem éltem kicsapongóan, de so

káig én is csak kergettem a boldog
ságot. Mert azt hittem, az boldog, 

aki olyat tesz, amit sokan látnak és 
megdicsérnek. Közben Isten várt, 
és formálni próbált, kinyilatkoztatni 
Önmagát mint Isten Báránya, aki a 
világ bűneivel együtt elveszi az én 
bűneimet is.

Közben egyetemre kerültem 
Kolozsvárra, ahol a gyülekezetben 
megismertem leendő feleségemet, 
Erikát, akivel ezt követően 12 éven 
át éltünk boldog házasságban. Leg
szebb éveinket éppen itt Kalota
szegen, Kiskapuson töltöttük, ahol 
Isten két fiúgyermekkel is meg
ajándékozott minket. Az évek során 
mindketten egyre kevésbé akartunk 
szivárvány lenni, mert rájöttünk, 
hogy ez nem boldogít. És minél 
több „levegőt” adtunk egymásnak 
és az embereknek, annál boldogab
bak voltunk. 

Erika szívesen látogatta közeli és 
távolabbi szomszédait, nagyon sok 
órát eltöltött velük beszélgetve, és 
mindig feltöltődve jött haza. Ahogy 
gyermekeink cseperedtek, egyre 
több gyülekezetbe eljutottunk, és 
velük együtt szolgáltunk. A legna
gyobb öröm pedig az volt, hogy négy 

A szivárvány szép – de a levegő, amely láthatatlan, az ami életfontosságú
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Kalotaszegi faluban – Kiskapuson, 
Nagykapuson, Vistában és Bogár
telkén – másfél évig, Istent szerető 
emberekkel, akik eközben igazi, lelki 
testvéreinkké váltak, heti rendszeres
séggel tanulmányozhattuk a Bibliát, 
áldott házi közösségekben megoszt
va egymással tapasztalatainkat is. 

Úgy éreztem, ha ez a lehetőség 
megszűnne, a boldogságomat ven
nék el. Nem is lehet összehasonlítani 
azt a lelki élményt, amikor például 
egy bevásárlás után megrakodva 
jöttünk haza  vagy egy ilyen meghitt 
testvéri találkozásról. A tapasztalatot 
még felemelőbbé tette az, hogy leg
többször feleségem és gyermekeim 
is elkísértek ezekre az alkalmakra. 
Közösen éltük mindezt át, mint csa
lád, együtt dobbant a szívünk és 
üdültünk fel a szeretet csodálatos al
kalmain. És utána hazafelé és otthon 
csak áradoztunk a lelki áldásokról.

A valódi boldogság
Kedves Olvasó! Bátorítlak, hogy 

próbáld ki, milyen boldogság Isten
nek és másoknak szolgálni!

Biztos vagyok benne, hogy már 
van némi tapasztalatod, és talán ér
ted, mit próbáltam meg eddig sza

vakba önteni. Hasonlítsd össze, hogy 
milyen érzés születik meg benned 
egy szappanopera vagy egy foci
meccs megnézése után, ellentétben 
azzal, amit  egy beteg, idős, szükség

ben lévő, vagy akár 
egy magányos, szere
tetre vágyó személy 
nyitott szívvel való 
meglátogatását kö
vetően élsz át!  

Milyen érzés ha
zaérkezni egy régóta 
áhított ruhadarab 
megvásárlása után 
– és akkor, amikor 
egyik jó ruhádat oda
adtad olyan valaki
nek, akinek nagyobb 
szüksége van rá?  Pró
báljuk ki: mi nagyobb 
öröm? Degeszre enni 
magunkat minden 
jóval  avagy élelmet 
vinni egy rászoruló
nak? Mindez valódi 
önmegtagadást kí
ván – de ez Isten kes
keny útja.

Mindig az első 
lépés a legnehezebb, de amikor rá 
fogunk jönni arra, hogy az, ami áldo
zatnak látszott, valójában határtalan 
örömforrás, nem fogjuk tudni abba
hagyni. Tegyük könnyebbé mások 
életét, és a mi terheink is könnyeb

bé válnak: „A más-
sal jót tevő ember 
bővelkedik, és aki 
mást felüdít, maga 
is felüdül.” (Példa
beszédek 11:25)2

Tábita bibliai 
példája álljon előt
ted: ő sok jócsele
kedettel és bő ala
mizsnaosztással  
segített a rászoru
lókon (Apostolok 
Cselekedetei 9:36) 
és munkája ered

ményeként, és ugyanakkor Isten cso
dálatos beavatkozása nyomán em
berek élete változott meg, és sokan 
megtértek.

2 A revideált Károli fordítás szerint

Ne sajnáljuk tehát az időt, a pénzt 
és az energiát; mindez sokszorosan 
visszatérül. Tudom, hogy ez emberi 
számítás szerint nem logikus, de Is
tennél az. Ő gyönyörködik bennünk, 
amikor példáját követjük, és a meg
felelő időben gondoskodni fog szük
ségleteinkről is, ha mi is irgalmat 
gyakorolunk mások iránt. Ha van rá 
lehetőség, vonjuk be a szolgálatba 
családtagjainkat, házastársunkat, 
gyermekeinket: örömünk hatványo
zott lesz. Azért tudok így írni, mert 
megtapasztaltam, és vágyom rá, 
hogy minél többen átéljék ugyanezt. 

Indiai nyomor

Családunk

Barátainkkal Bogártelkén
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Igemorzsák

Ne tántorítson el semmi
Kedves Olvasó! Miközben meg

próbálsz önzetlenül szolgálni, ne 
hallgass az esetleges pletykákra, 
meg rosszindulatú magyarázatokra,  
amelyekkel a Sátán megpróbál visz
szarántani. Ne akarj megfelelni má
soknak, akik – többnyire igaztalanul 
– megszólhatnak, vagy félremagya
rázhatják indokaidat. 

Legyen erős meggyőződés szá
modra is Pál vallomása: „Mert most 
embereknek engedek-é, avagy az 
Istennek? Vagy embereknek igyeke-
zem-é tetszeni? Bizonyára, ha még em-
bereknek igyekezném tetszeni, Krisztus 
szolgája nem volnék” (Gal 1:10). 

Igen, az ember minden pillanat
ban törődhetne csak magával, igye

kezve a világ elvárá
sainak megfelelni, és 
a saját érdekeire ösz
szpontosítani. Sok a 
munka a konyhában 
és a ház körül, sok a 
családi szükséglet és 
mindenre pénz kell... 
„Honnan legyen hát 
időd másokra?” – súgja 
majd egy belső hang. 
De ne félj! Isten ezek
ben is meg fog áldani. 

Ám ha mások terhét hordozod, a tied 
is könnyebb lesz! Döntsd el ma, mi 
akarsz lenni: levegő vagy szivárvány?

Éhező gyerekek Haiti szigetén

Ó, ha minél többen naponta csak 
egy félórát szánnának a szolgálatra! 
Akkor családunk, környezetünk és az 
egész Kalotaszeg sokkal jobb, áldot
tabb hely lenne... 

Kalotaszegi Testvérem! Másoknak is 
szolgálva talán kisebb lenne a házad, 
nem olyan modern az autód, keve
sebb a pénzed, egyszerűbb étel lenne 
az asztalodon – de sokkal nagyobb 
lenne a lelki erőd, az  örömed és a 
békéd. Mert ne feledjük: egy napon 
minden, amiért gürcöltünk, itt marad. 

Drága feleségem kedvenc ver
sének utolsó sorával zárom, és akik 
ismertétek, vegyétek úgy, mint az ő 
búcsúszavát számotokra: 

„Csak az marad meg, amit Krisztu-
sért tettél. Csak az marad meg, amivé 
Krisztusban lettél!” (Dénes Ferenc 
verséből: Ami megmarad)

Mezei Áron,  
Kiskapus/ Nagyszalonta

A hirtelen rátámadó, kegyetlen be
tegséggel való néhány hónapos küz
delem után, 2016 december 21én, 
egy szerdai nap reggelén Mezei Erika 
megpihent az Úrban. Férje, Áron, két 
kisfiukkal együtt jelenleg Nagysza
lontán él. (A szerkesztő megjegyzése)

„Elhalt az egyik legszebb énekhang,
Elcsendesült az Érte dobogó szív,
De mosolya, mely üdített mint bal-
zsam,
Emlékeinkben él és Ő hozzá hív.”

Az igazi boldogság a másokkal való törődés  
eredménye

Minek nekem...

Mifelénk, Kalotaszeg falvaiban is
meretes egy kis történet. Eszerint volt 
egyszer egy róka, aki megpillantott a 
távolból egy gyönyörű szőlőlugast, 
tele finom, érett gyümölccsel. Elha
tározta, hogy ha majd a nap pihenni 
tér, ő odalopakodik és degeszre tömi 

a hasát szőlővel. De amint az est le
szállva, a kerítéshez ért, keserűen 
kellett tapasz
talnia, hogy 
a fürtök túl 
magasan van
nak ahhoz, 
hogy őket el
érje. Ezért így 
v i g a s z t a l t a 
magát: Minek 
nekem az a 
savanyú bo
gyó!

Mi embe
rek is sokszor 
így vagyunk 
ezzel. Vágyunk 

valamire, azt remélve, hogy ha célun
kat elértük, boldogok leszünk. Példá

ul, ki az közülünk, aki ne 
vágyna gazdagságra? 
Arra, hogy a pénztárcája 
jobban feszüljön?

Olvasóim közül most 
biztosan így szólnak 
egyesek: Nem, én nem 
vágyom gazdagságra, 

Izabella szőlő Vörös róka
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hisz tudom én, hogy a pénz nem 
boldogít.

De vajon a szívünk mélyén 
nincse ott a róka lelkülete, amely 
szerint arról, amit nem tudunk elér
ni, azt mondjuk: Minek is nekem az? 
Például a sok pénz? Hisz nem is tud
nám, mire költsem.

Ugyanakkor, titokban mindannyi
an többre és többre vágyunk, és ha 
már birtokolunk valamit, akkor arról 
nem akarunk lemondani mások ja
vára. 

A Bibliában olvasunk egy gazdag 
ifjúról,1 aki egy napon az Úr Jézussal 
találkozott. Megpillantva őt, valami 
furcsa érzés lett úrrá rajta, gyorsan 
letérdelt előtte, és így szólt: „Jó mes-
ter, mit cselekedjem, hogy az örök éle-
tet elnyerhessem?” (Márk 10:17)

Egyesek számára úgy tűnhetne, 
hogy ez a fiatalember túlságosan 
nagyravágyó: nem elég neki az itte
ni, földi gazdagság, és az azzal járó 
előnyök, hanem még az örök életet 
is meg akarja szerezni...? De való
jában itt nem nagyravágyásról volt 

szó. Földi gazdagsága ellenére volt 
valami, amivel ez az ifjú nem rendel
kezett: érezte, hogy hiányzik belőle 
az isteni szeretet.

Akkor az Úr Jézus ránézett, és 
megkérdezte tőle: „Miért mondasz 
engem jónak? Senki sem jó, csak egy, 
az Isten.” (Márk 10:18)

1 Máté 19:22

Egyesek ezt a kijelentést úgy ér
telmezik, hogy Jézus nem tartotta 
magát Istennek. Ő azonban ezzel a 
kérdéssel csak azt akarta kideríte
ni, mi van az ifjú szívében, aki csak  
„mesternek” szólította őt. Vajon 
meglátjae benne Isten Fiát? Az Üd
vözítőjét, az egyedül jó Istent?

„Ha pedig be akarsz menni az 
életre, tartsd meg a parancsolatokat” 
(Máté 19:17)

„Melyeket?” – kérdezte a fiatalem
ber. Ekkor Jézus felsorolt néhányat a 
felebarátunk iránti kötelezettségek 
közül. Az ifjúnak felcsillant a szeme: 
„Mester, mindezeket megtartottam 
ifjúságomtól fogva. Jézus pedig rá-
tekintvén, megkedvelé őt, és monda 
néki: Egy fogyatkozásod van: eredj el, 
add el minden vagyonodat, és add a 
szegényeknek, és kincsed lesz a meny-
nyben. És jer, kövess engem, felvévén a 
keresztet. Az pedig elszomorodván e 
beszéden, elméne búsan, mert sok jó-
szága vala.” (Márk 10:2022)

E sorokat olvasva, eltöprengtem: 
hát nem elég a parancsolatokat meg
tartani? Mit jelent a keresztet felven
ni? Hát a keresztény életének csupa 
kereszthordozásnak kell lennie? Ki
nek kell ma már a kereszt? Éppen elég 
terhet ró ránk így is az élet. Nem is 
csodálkozom hát azon, hogy a gaz
dag ifjú megszomorodva távozott.

Az Úr Jézus, mindezeket látva, 
hozzáfűzte: „Gyermekeim, mily ne-
héz azoknak, akik a gazdagságban 
bíznak, az Isten országába bemenni! 
Könnyebb a tevének a tű fokán átmen-
ni, mintsem a gazdagnak az Isten or-
szágába bejutni.” (Márk 10:2425)

Rögtön feltámad bennünk még 
egy kérdés: Hát már gazdagnak lenni 
is bűn? 

Válaszoljunk hát mindezen kérdé
sekre a Biblia fényében: 

„Törvényemet az ő belsejükbe he-
lyezem, és az ő szívükbe írom be, és 
Istenükké leszek, ők pedig népemmé 
lesznek.” (Jeremiás 31:33)

A kereszt, avagy igahordozásról 
pedig ezt mondja az Úr Jézus: „Ve-

gyétek fel magatokra az én igámat, és 
tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd 
és alázatos szívű vagyok, és nyugal-
mat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az 
én igám gyönyörűséges, és az én ter-
hem könnyű.” (Máté 11:2930)

David Livingstone skót orvos és misz-
szionárius (1813-1873), az otthoni 
jólétről lemondva a legnehezebb 

körülmények között szolgálta mind-
halálig Afrika népeit

A gazdag ifjúnak egy fogyat
kozása volt: a vagyonába helyezte 
bizalmát, elfeledkezve arról, hogy 
semmije sincs, amit ne Istentől ka
pott volna. Mindannyian felelősek 
vagyunk mindazért, amivel Ő meg
ajándékozott. Egy napon majd szá
mot kell adnunk arról, ahogyan a 
ránk bízott javakkal sáfárkodtunk.

Vajon el tudnánke ma monda
ni: Uram, mindenem, amim van – a 
pénzem, az időm, az erőm és minden 
egyéb javam – a tiéd?

Ne sóvárogjunk hát a földi gaz
dagság után, mert csak a minden 
helyzetben megelégedett ember 
boldog igazán. 

„Szegénységet vagy gazdagságot 
ne adj nekem: táplálj engem hozzám 
illendő eledellel.” (Példabeszédek 30:8)

Legyünk hát mindig elégedettek 
az Úrban, hogy valóban gazdagok le
hessünk.

Szallós Erzsébet,  
nyugdíjas, Magyarvista

Mi készek lennénk-e feladni anyagi 
biztonságunkat az Ő hívására?
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Megbékülve Istennel
A bűn által az ember és Isten kö

zötti kapcsolat megszakadt. Az Is
tenétől eltávolodott ember Sátán 
csalásainak áldozatává vált, akinek 
sikerült minden embert – engem is, 
téged is – tévútra vezetni.

A legrosszabb mindebben az, 
hogy a szellemileg halott, megtéret
len ember tudatában sincs elveszett 

voltának: gondolkodása földi és testi, 
Isten lénye iránt teljesen érzéketlen.

Jézus földre jövetelének célja ép
pen e megromlott kapcsolat helyre
állítása volt. Tanítványokat vett maga 
mellé, kik tanúi és hirdetői is lettek a 
jó hírnek, az evangéliumnak, mely 
szerint Isten kész a bűnbocsánatra és 
kibékülésre, ha az ember elfogadja a 
Krisztus által felkínált megváltást.

A keresztényi, győzedelmes hit 
nem csak evilági életünkre terjed ki, 
hanem magában foglalja a feltáma
dás reményét is:

„Akkor felelvén Péter, monda neki: 
Mi elhagytunk mindent, és követtünk 
téged: mink lesz hát minékünk? Jé-
zus pedig monda nékik: Bizony mon-
dom néktek, hogy ti, akik követtetek 
engem, az újjászületéskor, mikor az 
embernek Fia beül az ő dicsőségének 
királyi székébe, ti is beültök majd tizen-
két királyi székbe, és ítélitek az Izráel 

tizenkét nemzetségét. És aki elhagyta 
házait, vagy fitestvéreit, vagy nőtest-
véreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy 
feleségét, vagy gyermekeit, vagy szán-
tóföldjeit az én nevemért, mindaz száz 
annyit vészen, és örökség szerint nyer 
örök életet” (Máté 19:2729).

Aki elhagyta mindezeket „az én 
nevemért”... Itt tisztánlátás szükséges: 

elhagyni vala
mit, ami kézzel 
fogható, ami 
e földi bol
d o g s á g o d a t 
ígérné – Krisz
tusért, és az 
Ő országának 
építéséért. Ez 
persze nem 
azt jelenti, 
hogy Krisztus 
tanítványának 
nem kellene 
gondoskodnia 

családjáról, és szeretni azokat, kiket 
Isten rábízott, vagy hogy feltétlenül 
minden vagyonát el kellene veszíte
nie, hanem azt, hogy ha mindezek 
őközé és Isten közé állnának, pró
bálván őt visszatartani az Istennek 
való engedelmességtől, akkor a hű 
kereszténynek inkább Istent kell vá
lasztania, minden másról lemondva.

Mit jelent számunkra az Ő neve? 
Íme, mit mond erről a Biblia:

„És nincsen senki másban idves
ség: mert nem is adatott az emberek 
között az ég alatt más név (tudniillik 
a názáretbeli Jézus Krisztusnak neve 
– lásd a 10. verset), mely által kellene 
nekünk megtartatnunk” (Apostolok 
Cselekedetei 4:12).

„Mert ahol ketten vagy hárman 
egybegyűlnek az én nevemben, ott 
vagyok közöttük” (Máté 18:20).

„Ímé, a szűz fogan méhében és 
szül fiat, és annak nevét Immánuel

nek nevezik, ami annyit jelent: Ve
lünk az Isten” (Máté 1:23).

„Annakokáért az Isten is felma-
gasztalá őt, és ajándékoza neki oly 
nevet, amely minden név fölött való: 
hogy a Jézus nevére minden térd meg-
hajoljon, mennyeieké, földieké és föld 
alatt valóké” (Filippi 2:10).

„Boldogok vagytok, ha Krisztus 
nevéért gyaláznak titeket: mert meg-
nyugszik rajtatok a dicsőségnek és Is-
tennek Lelke...” (1 Péter 4:14).

„Lelkemet megvidámítja, az igaz-
ság ösvényén vezet engem az Ő nevé-
ért” (Zsoltár 23:3).

„Mindazáltal megáll az Isten erős 
fundamentuma, melynek pecsétje ez: 
Ismeri az Úr az övéit, és: Álljon el a ha-
misságtól minden, aki Krisztus nevét 
vallja” (2 Timóteus 2:19).

Kedves Kalotaszegiek, ha valame
lyik felsorolt igazság hiányzik a gya
korlati keresztény életünkből, akkor 
gondolkozzunk csak el: jól járunke 
az üdvösség útján?

Eltávoztunke minden hamisság
tól mi, akik a Krisztus nevét valljuk?

Engedjüke, hogy lelkünkbe Ő 
adja az igazi, szent örömöt, az igaz
ság ösvényén vezetve minket?

Boldogok vagyunke, ha Isten 
szolgálatában jót cselekszünk – és 
ezért mégis gyalázattal illetnek? Ha 
szidalmaznak, szeretetben tűrjük, 
vagy mi is viszont szidalmazunk?

„...hiszen Krisztus is szenvedett éret-
tetek, néktek példát hagyván, hogy az 
Ő nyomdokait kövessétek (...) Aki szi-
dalmaztatván, viszont nem szidalma-
zott, szenvedvén nem fenyegetőzött, 
hanem hagyta az igazságosan ítélőre” 
(1 Péter 2:21,23).

Vágyunke naponta arra, hogy Ő, 
Immánuel, valóban velünk, közöt
tünk legyen?

Jézus az, akinek nevére minden 
teremtmény térdet hajt majd: azok 
is, akik szerették, azok is, akik elve
tették. Az Ő nevében van az egyedüli 
biztonságunk Sátán minden tőre el
len. Ő a mi békességünk forrása, az 
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Ő áldozata testilelki sebeinknek és 
bűnbeteg szívünknek a gyógyszere:

„És ő megsebesíttetett bűnein-
kért, megrontatott a mi vétkeinkért, 
békességünknek büntetése rajta van, 
és az ő sebeivel gyógyulánk meg” 
(Ésajás 53:5).

Újuljon meg hát mindannyiunk 
kapcsolata Istennel, az Ő Szent Fia, 
Jézus által! Ámen.

Fejes Lajos,  
nyugdíjas, Bánffyhunyad

Kalotaszegi  
Istenes vers

Ma reggel, miután Isten Igéjét 
tanulmányoztam, úgy éreztem, le 
kell írnom e néhány sort.  Az a remé
nyem, hogy e szavak másoknak is bá
torításul szolgálnak majd. 

Újragyújtott mécses

Amikor lelkedben már
Kialudtak a fények,
És úgy érzed semmid sincs,
Csupán a vétek,
Amikor elhagyott
Mindaz aki drága,
Jöjj Jézusodhoz:
Örök fény van Nála!

Add át Neki
Kialudt mécsesed,
Engedd hogy Ő legyen 
Mindig a mindened.
Lámpásod elkopott kanócát
Majd meggyújtja,

És ím világít
Az életed újra!

Amikor lelkedben
Újra gyúltak a fények,
És úgy érzed meglelted 
Magát az Életet,
Borulj akkor térdre,
És mondj hálaimát:
Hisz Jézus az ki átkarol,
Teljes élteden át.

Írtam: 2016 december 11én.
Farkas Kinga,  

21 éves, Bogártelke

„Én vagyok a világ világossága: aki 
engem követ, nem járhat sötétségben, 
hanem övé lesz az életnek vilá-
gossága.” (János 8:12)

„Éjfélkor pedig kiáltás lőn: Ímhol jő 
a vőlegény! Jöjjetek elébe! Akkor felke-
lének mind azok a szüzek, és elkészíték 
lámpásaikat.” (Máté 25: 67)A tíz szűz

Ókori típusú mécses
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A Tízparancsolat
(11. rész)

A tizedik parancsolat

(folytatás az első oldalról)

Ugyanakkor, e parancsolat kiter
jeszthető az illető személy megva
lósításai, tehetsége, tulajdonságai, 
hírneve vagy pozíciója iránt érzett 
féltékenységre is, amikor már nem 
tudunk jó szemmel tekinteni rá, és 
ha lehetséges, megpróbálunk túl
tenni rajta, esetleg különböző eszkö
zökkel aláásni helyzetét, ártani neki, 
mi több, akár tönkretenni őt.1

Modern áramlatok
A kommunizmus szerint minden 

rossznak gyökere a magántulajdon. 
Ott, ahol hatalomra jutottak, a mar
xisták szinte mindent államosítottak 
– a palotáktól és gyáraktól kezdve a 
nagyobbacska házakig és külvárosi 
műhelyekig, a grófok hintóival és ki
terjedt birtokaival, meg a falusi em
ber igásállatával és kéthárom hektá
ros megélhetőségével egyetemben.

1 Lásd pl. Saul és Dávid esetét (1 Sámuel 
18:69).

A városba űzött, és a betonrenge
tegek arctalanságában egyformává 
tett dolgozó tömegek bűnös észjárá

sa azonban csak nem változott meg: 
irigyeltük azt, aki többet tudott „sze
rezni”, aki bennfentesebb, okosabb, 
jobb képű vagy elegánsabban öltö

zött volt, akinek nagyobb sikere volt 
a szerelemben, azaz egyszerűen azt, 
akinek több volt, mint nekünk.

Jómagam végesvégig – az átkos 
rendszer alatt – egy valódi farmer
re és márkás tornacipőre vágytam, 
amelyek egyes szerencsésebb osz
tálytársaimnak megadattak..., de 
mindhiába. Álmaim netovábbja – az 
áhított déli gyümölcsökön kívül – 

akkor, a nyolcvanas évek második 
felében az volt, hogy ha netalántán 
sikerül innen kikerülnöm, erede
ti bőrdzsekim és színes televízióm 
is lesz, valahol, a nyugat valamely 
nagyvárosának egy bérelt szobájá
ban... Ennél többről, esetleg egy au
tóról, avagy más vagyontárgyakról 
én, a szürke és naiv porszem, még 
ábrándozni sem mertem.

Miközben tájainkon a kommu
nista diktatúrák dühöngtek, a világ 
másik, boldogabbik felén a hatva
nas évektől kezdve a magántulaj
don ellen egy másik, körmönfont és 
ugyanolyan álszent támadás indult: 
a hippi-mozgalomé. E nyakatekert fi
lozófia kispolgárinak és ekképpen el
vetendőnek minősített minden érté
ket, amit az azelőtti nemzedék még 
megőrzött: a munkát, a házasságot, 
az erkölcsöt, a tisztálkodást, az ott
hont, a józanságot – és bármi mást.Május elseje Pekingben, 1967-ben

A hippi-korszak legnagyobb eseménye: az 1969-es woodstocki fesztivál
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Az akkor mindenféle drogot ki
próbáló, az akkor divatba jött farme
reikben céltalanul ideoda kóbor
ló, hosszú hajú, és az újfajta, furcsa 
zenét játszó, Sátánt és bűnt nyíltan 
dicsőítő együttesek koncertjein 
eksztázisba eső, és mindent – mari
huánás cigarettát, kábítószeres fecs
kendőt, hálózsákot és lányokat – kö
zösen használó fiatalok felett mára 
már lassan eljárt az idő.

 E nemzedék életben maradt tag
jainak jó része tölti meg most a nyu
gat idős és hajléktalan otthonait – és 
kimerült szemükben ott a csodálko
zás: talán már senkinek sem kellenek, 
ők, a hajdani lázadók, akik tudatosan 
vagy tudatlanul, vagy talán csak kitör
ni akaró kalandvágyból – valamikor 
az őslázadó nyomdokaiba léptek...

A tizedik parancsolat megírását 
szerencsére nem a hippikre bízták, 
sem a kommunistákra. Isten nem íté
li el a magánvagyont: nyugodtan le
het kerted, házad, családod, bármid 
– becsületes munkával és Isten áldá
sával, hisz Tőle származik minden jó 
adomány.2

2 Jakab 1:17

Woodstock, Egyesült Államok, 1969

A becsületesen megszerzett anyagi javak (kert, ház, pénz, stb.) birtoklása nem bűn – hacsak nem válnak bálvánnyá,  
és ha másokat is részesítünk belőlük

Ugyanakkor, e parancsolat, mint
egy megkoronázva az előző kilencet, 
minden bűn és törvényszegés kiin
dulópontjára mutat rá: a bűnös em
beri szívre.

A „ne kívánd” kifejezéssel Isten rá 
szeretne ébreszteni minket arra, hogy 
a gonoszság ma tapasztalt áradatának 
forrását valahol mélyen, valónknak 
legbenső részében kell keresnünk.

A tizedik parancsolat az irigység 
és a bűnös nagyravágyás elleni tör
vény – mely bűnök az önző büsz
keségből és az önfelmagasztalás 
vágyából erednek.

Az első lázadó
Az Isten szeretete által uralt vi

lágegyetemben addig teljesen isme
retlen borzalom: a Teremtője ellen 
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lázadó büszkeség először – teljesen 
érthetetlen módon – a legszebb és 
legbölcsebb angyalban fogant meg:

„Te valál az arányosság pecsét-
gyűrűje, teljes bölcsességgel, tökéletes 
szépségben. Édenben, Isten kertjében 
voltál, rakva mindenféle drágakövek-
kel (...) Valál felkent, oltalmazó kérub 
(...) Feddhetetlen valál utaidban attól a 
naptól fogva, melyen teremtetél, míg-
nem gonoszság nem találtaték benned. 
(...) Szíved felfuvalkodott szépséged mi-
att, megrontottad bölcsességedet fé-
nyességedben...” (Ezékiel 28:1217)

 „Miként estél alá az égről fényes 
csillag, hajnal fia!? (...) Holott ezt mon-
dád szívedben: Az égbe megyek fel, az 
Isten csillagai fölé helyezem ülőszéke-
met (...) Felibök hágok a magas felhők-
nek és hasonló leszek a Magasságos-
hoz.” (Ésajás 14:1214)3

A később Sátánná, azaz ellenség-
gé lett tökéletes angyal, megkívánta 
a Mindenható, Hatalmas Isten pozí
cióját, és a világegyetem történel
mében először ő döntött úgy, hogy 
megpróbál Istenhez hasonlóvá len
ni, sőt, ha lehet, fölé emelkedni.

3 Ezékiel és Ésajás próféta könyveinek 
két, idézett fejezetében Isten a Tírusz és 
Babilon királyairól szóló jelképes éne
kekben mutatja be Sátán bukásának tör
ténetét, mely királyok gonoszságukban 
Sátánhoz hasonlóvá váltak.

A bűnös kívánság áldozatai
Fondorlatosan megnyerve ősszü

leink szívét, a kimondhatatlan szen
vedések özönét zúdította elsősorban 
a nyomorúságunkat szemlélni kény
telen, jóságos Teremtőnkre, másod
sorban pedig miránk, 
a bűnt elfogadó és 
gyakorló emberiség
re.

A médiumként 
használt állaton ke
resztül ezt súgta Évá
nak: „... olyanok lesztek 
mint az Isten...” (1 Mó
zes 3:5), saját önfel
magasztalási vágyát 
sugallva az asszony
nak. Az addig ártatlan, 
Istennek engedelmes 
Évát legyőzte az ismeretlen iránti 
vágy, és kívánságának engedvén, 
szakított a tiltott gyümölcsből.

Amiképpen sikerült Évát becsap
nia, úgy vezet félre a kísértő min
ket is. A pártok és politikusok ádáz 
harcaitól kezdve egészen a klinikák 
egymás ellen áskálódó orvospro
fesszoraiig, és ugyanígy a határokon 
átcsapó hadseregek – milliók halá
lát és égbekiáltó szenvedését okozó 
– esztelen színjátéka... az örökség 
felett patvarkodó, és egymást mind

halálig meggyűlölő, Krisztus nevére 
szégyent hozó testvérek, a házasság
törések, a nyílt csábítás, és a médiák 
révén éjjelnappal rájuk ömlesztett, 
erotikát és paráznaságot habzso
ló, félrevezetett tömegek: az egész 
menny előtt fennen hirdetik, hogy 
itt lenn, a földön a bűnös kívánság 
az Úr.

„... valaki asszonyra tekint gonosz 
kívánságnak okáért, immár paráz-
nálkodott azzal az ő szívében.” (Máté 
5:28)

Sátán eltökélt szándéka, hogy a 
szórakoztatóipar mellett, az őt szol
gáló nagy divatházakon keresztül is4  
Éva lányait az egész földön olyan er
kölcstelen, magamutogató öltözkö
désre és ennek megfelelő életmódra 
bírja, mely által lehetőleg minden 
férfi elméjét beszennyezheti, lelkész
től és püspöktől kezdve az alig ser
dülő fiúig és a kikötői munkásig.

Létezik-e kiút?
A tizedik parancsolatot teljesség

gel csak az újjászületett és megszen
telt szívű ember képes megtartani. 
Az ilyen ember örvend felebarátai 
sikerének, hisz szereti őket. Minden 
helyzetben elégedett, és alázato
san szolgálva embertársait, senkire 
irigyen nem pillant, hisz állandóan 
azoknak földi javát és örök üdvössé
gét tartja szeme előtt.
4 Párizs, London, Róma és New York is
tentelen életű divatcsászárai évekre elő
re lefektetett tervek alapján határozzák 
meg a világ öltözködési divatját.

Évezredekkel ezelőtt, valahol messze a világűrben kezdődött el az első  
lázadás

A háborúk a szeretetlenség és az önző kívánság  
rettenetes következményei – libanoni katonák
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„Semmit sem cselekedvén versen-
gésből, sem hiábavaló dicsőségből, 
hanem alázatosan egymást különb-
nek tartván timagatoknál. Ne nézze 
ki-ki a maga hasznát, hanem minden-
ki a másokét is.” (Filippi 2:34)

„... nagy nyereség az Istenfélelem, 
megelégedéssel. (...) Ha van élelmünk 
és ruházatunk, elégedjünk meg vele.” 
(1 Timóteus 6:6,8)

„Egyáltalán már az is gyarlóság ti 
bennetek, hogy törvénykeztek egy-
mással. Miért nem szenveditek inkább 
a bántalmazást? Miért nem tűritek in-
kább a kárt?” (1 Korintus 6:7)

„Szövetséget kötöttem a szemem-
mel, hogy ne tekintsen a szüzekre.” 
(Jób 31:1 – Új Protestáns Fordítás)

„... az asszonyok tisztességes öltö-
zetben, szemérmetességgel és mér-
tékletességgel ékesítsék magokat...” (1 
Timóteus 2:9)

„Ti engem így hívtok: Mester és 
Uram. És jól mondjátok, mert az va-
gyok.” „De én ti köztetek olyan vagyok, 
mint aki szolgál.” (János 13:13, Lukács 
22:27)

A mai fogyasztói szellem kisko
rától arra neveli a „fogyasztót”, hogy 
Istent és felebarátját feledve, állan
dóan önmagára gondolva űzze és 
habzsolja az anyagi javak, szórako

zások és állítólagos élvezetek déli
bábját.

A versenyszellemű nevelés, és az 
életnek kíméletlen, dzsungelharc
ként való beállítása a modern, is
tentelen társadalom tagjaiból meg
próbálja kitörölni az Istenképűség 
utolsó vonásait is, kegyetlen, irigy, 
önző és romlott jellemet fejlesztve ki 
bennük.

A hatezer éves sátáni becsapás 
eredményeképpen életünk útját 
szüntelen testileglelkileg kiégett 
emberi roncsok szegélyezik.

Vajon minket is sikerült már Sá
tánnak tőrbe csalnia?

A mi példaképünk
Teremtő Jézus Krisztusunk mint 

megvetett, hontalan vándor, ön
magát megtagadva, másokért élve 
és szolgálva járta kereszthalállal 
végződő életútját e lázadó boly
gón.

Tanítványai ezt a példát látták 
Mesterüktől, és így követték őt, akár 
a börtönbe vagy halálba is.

Melyik utat választjuk ma?  Sze
retnénke mi is Isten alázatos, tiszta 
és szent Bárányának a követői lenni?

Az Úr segítsen meg mindannyi
unkat erre a mai naptól kezdve, ked
ves Olvasók! 

„...félretéve minden akadályt és a 
megkörnyékező bűnt, kitartással fus-
suk meg az előttünk levő küzdőtért, 
nézvén a hitnek fejedelmére és be-
végzőjére, Jézusra, aki az előtte levő 
öröm helyett, megvetve a gyalázatot, 
keresztet szenvedett...” (Zsidók 12:12)

„Ezek azok, akik jöttek a nagy nyo-
morúságból, és megmosták az ő ru-
háikat, és megfehérítették ruháikat a 
Bárány vérében.” (Jelenések 7:14)

Jancsó Erik,  
Szászfenes

Las Vegas – a szerencsejátékok és az élvezetek városa

Husz János (1371-1415), a cseh nép 
talán legnagyobb szülötte, a máglya-
halálig hűséges maradt Mesteréhez 

és az ő Igéjéhez

Ima- 
sarok

„Valljátok meg bűneiteket egymás-
nak és imádkozzatok egymásért, mert 
igen hasznos az igaznak buzgóságos 
könyörgése.” (Jakab 5:16)

Kedves Olvasók! Imádkozzunk ki
tartóan egymásért, és higgyük el, 
hogy Isten bármit megtehet, ami 
gyermekei javára válik.

 • Imádkozzunk igaz bűnbánatért.
 • Imádkozzunk a nehéz betegsé

gekben levőkért.
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Egészségünk

(folytatás az első oldalról)

Miről is van szó?
A prosztatarák, amint a névből is 

kivehető, a prosztatának a rákos meg
betegedése. A prosztata a férfi szer
vezetben a nemi készüléknek egyik 
járulékos mirigye1. Magyar elnevezése 
dülmirigy. Gesztenye nagyságú szerv 
ez, ami a húgyhólyag alatt helyezkedik 
el. A húgyhólyagból eredő húgycső 
elsőként rajta megy keresztül fentről 
lefele, de ugyancsak ebbe a mirigybe 
érkeznek hátulról az ondóvezetékek, 
amelyek a heréktől indulnak és a hím 
nemi váladékot, illetve az ebben levő 
hímivarsejteket szállítják. 

Ebben a mirigyben a két ondó
vezeték a húgycsőbe ürül,  ezért 
mondhatjuk hogy a prosztata bizto
sítja a nemi váladék húgycsőbe való 
jutását. Egy másik szerepe az, hogy 
mirigyként ő maga is termel folyadé
kot, amely az ondót dúsítja, mintegy 
kiegészítve és végleges állapotba 
hozva azt. 

Helyzetéből adódóan megérthet
jük, hogy miként lépnek fel a tünetek 
a prosztata megbetegedésekor. Egy 
egészséges prosztata normális, pa
naszmentes vizelést biztosít. De mi 
történik betegség esetén?

Rendellenességek
A prosztatának két gyakori meg

betegedése alakulhat ki: 

1 Olyan szerv, amely egy bizonyos folya
dék termelésével hozzájárul az illető tes
ti funkcióhoz. Például az emésztőcsator
na járulékos mirigye a hasnyálmirigy és 
az epefolyadékot termelő máj. Ugyanígy 
a nemi funkcióhoz, az egészséges nemi 
váladék előállításához a prosztata járul 
hozzá.

A prosztata  
megbetegedése

1. A prosztata jóindulatú megna
gyobbodása2, és: 

2. A prosztatarák. 
Ezek nagyjából azonos tüneteket 

szoktak előidézni, hiszen mindkettő 
esetén az történik, hogy a mirigyen 
belül valami növekedésnek indul, 
amely rögvest nyomást gyakorol a 
húgycsőre, illetve szűkíti azt. 

Ezért is lépnek fel a vizelési zava
rok, hiszen az elzáródásnak indult 
vezetéken keresztül nem ürülhet ki 
gond nélkül a vizelet. Ez pedig felbo
rítja az egyensúlyt az egész vizelési 
aktusban. Erőtlen, aztán túl gyakori, 
majd éjszakai vizelés lép fel. Előreha
ladott állapotban vér is jelentkezhet 
a vizeletben, vagy a spermában. Ha 
ezeket, vagy ezekhez hasonló vize
lési tüneteket észlel magán a kedves 
olvasó, azonnal forduljon orvoshoz! 

2 Románul: Hipertrofie benignă de prostată

Ugyanakkor megemlíteném, hogy 
vizelési nehézség lép fel a vizeletfertő-
zés esetében is, ez viszont a férfiaknál 
jóval ritkább, mint a nőknél. Mi a kü
lönbség? Ezen tünetek a vizeletfertő
zés esetében gyorsabban fejlődnek 
ki, míg az előbb említett két betegség 
esetében lassabban, huzamosabban 
fejtik ki hatásukat. Ezért mindenkép
pen fontos, hogy derítsünk fényt a 
panaszok okára, tudjuk meg a diag
nózist, és ne hanyagoljuk el azzal az 
ürüggyel, hogy a vizelési nehézség 
már csak természetes, hisz a korral jár.

A prosztata jóindulatú megna
gyobbodásáról is hadd ejtsünk né
hány szót. Amint neve is mutatja, 
nem rákos megbetegedés. Idős kor
ban igen gyakori. Egyes szakvélemé
nyek szerint minden férfinél fellép ez 
a probléma egy bizonyos, többéke
vésbé előrehaladott korban. Kezelé
se gyógyszeres, sok esetben jelentős 
eredménnyel, javulással. Ugyanak
kor sebészetileg is kezelhető.

A prosztatarák korai diagnó-
zisa
Most pedig térjünk vissza a prosz

tatarákra: nagyon fontos felsorolni a 

A férfi medencéjének vázlatos rajza
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korai diagnózishoz vezető lépéseket. 
Mivel egy rákbetegségről van szó, ez 
esetben is érvényes az a jól ismert 
szabály, hogy a betegséget meg
előzni kell, és nem elhanyagolni. Az 
50 évet betöltött férfiaknak tanácsos 
ellenőrzésre menni, akkor is, ha nem 
érzékelnek tüneteket. 

De mit is jelent az ellenőrzés? Mi
vel a prosztatamirigy rejtett helyen 
fekszik a szervezetben, csakis egy 
bizonyos úton válik hozzáférhetővé, 
és ez nem más, mint a végbélen át 
történő 3 kitapogatása. 

Amint az ábrán is láthatjuk, a 
végbél elülső fala érintkezik a prosz
tata hátsó felével, így az orvos gumi
kesztyűs, síkosító anyaggal bekent 
ujjával a végbélnyíláson keresztül 
a végbélbe hatolva, tapogatás által 
érezheti a prosztatának felületét, 
állagát, nagyságát és esetleges ren
dellenességeit. Ez a módszer, bár kel
lemetlennek tűnik, nagyon hasznos, 
ezenkívül gyors, nem költséges és az 
eredmény már helyben megvan. 

Ezért az 50 év feletti férfiak rend
szeresen vegyék igénybe ezt a lehe
tőséget, mely révén időben felfedez
hető egy olyan állapot, amelynek 
figyelmen kívül hagyása később 
súlyos következményekkel járhat. A 

3 Románul:  tușeu rectal

szakorvosok ajánlata szerint évente 
egyszer el kellene végeznünk ezt a 
vizsgálatot. 

A PSA-vizsgálat 
Ugyanakkor ezen betegséghez 

tartozik egy bizonyos vérből kimu
tatható anyag, az úgynevezett PSA 
 Prostatic specific antigen (A prosz-
tatára jellemző antigén  angolul). Ez 
nem más, mint egy fehérje, amelyet 
a prosztata termel, és ami azután a 
vérbe kerül. 

A mirigy megbetegedése folytán 
bizonyos esetekben ezen anyag ér
téke megnő. A legtöbb egészséges 
prosztatával rendelkező embernek 

a PSA értéke alacsony. A PSA–mérés
re azonban ne úgy gondoljunk mint 
egy csodaanalízisre, amely azonnal 
kimutatja hogy vane prosztatarák, 
vagy nincs. A vizsgálathoz elsősor
ban a fent említett végbélkitapo
gatás tartozik, amelyet ezután a PSA 
szintjének mérése követ. 

Tudnunk kell, hogy a magas 
PSAérték sem jelent mindig rákot, 
de ugyanígy az is megtörténhet, 
hogy a betegség sajnos a PSA meg
növekedése nélkül is jelentkezik. 
Ennek ellenére hasznos eredmény 
lehet, mert időben követhetőek a 
PSAingadozások: a gyorsan növe
kedő PSA felkeltheti a gyanút. Min
denesetre, ha a végbélkitapogatás 
és a PSAanalízis során gyanú merül 
fel, akkor következnek a célratörőbb 
orvosi vizsgálatok: az ekográfia, va
lamint a szövetminta begyűjtése. A 
PSA értékét a már diagnosztizált be
tegség esetén is rendszeresen figye
lik, és ennek növekedése gyakran a 
betegség kiújulását jelzi.

A prosztatarák kezelése
Ami a prosztatarák kezelését illeti, 

ez sebészeti beavatkozás által valósul 
meg. A rákos prosztatát és az ehhez 

tartozó nyirokcsomókat eltávolítják. 
A műtét után adott eseten hormoná
lis kezelést írnak elő, amely gátolja a 
rákbetegség kiújulását. Hogy meny

Bármely panasz esetén forduljunk bizalommal a szakorvoshoz!

A prosztata-mirigy megbetegedése főleg az idősebb korosztályra jellemző
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nyire sikeres a prosztatarák kezelése, 
az a következőktől függ: 

 − a daganat nagysága és szövettani 
jellege (ezt a szövetminta begyűj
tése és mikroszkópos vizsgálata 
után állapítják meg, mely meg
mutatja, hogy az adott daganat 
mennyire agresszív, rosszindula
tú, tehát milyen gyorsan terjesz
kedik), 

 − a páciens általános egészségi ál
lapota, és: 

 − a PSA értéke.
Következtetésként levonhatjuk, 

hogy minél korábban fedezik fel ezt 
a betegséget, annál nagyobb az esé
lye annak, hogy sikeresen kezeljék. 

Okok és megelőzés
Mi okozhatja a prosztatarákot? A 

legtöbb esetben nem lehet rámu
tatni egy konkrét okra, de ez egyéb 
rákbetegségeknél is így van. A prosz
tatarákos betegek egy része rendel
kezik ugyancsak prosztatarákban 

szenvedő közeli rokonokkal, felme
nőkkel. Ugyanakkor az is érdekes, 
hogy ez a betegség a sötétbőrűek 
körében a leggyakoribb, az ázsiai la
kosságban pedig a legritkább. A mi, 
európai lakosságunk középen talál
ható ebben a tekin
tetben. Egy másik 
dolog, amit figye
lembe kell vennünk, 
hogy a prosztatarák 
kifejlődésének esé
lye növekszik a kor 
előrehaladtával. 

Ezek után pedig 
hadd ejtsek szót 
azokról a jelenkori 
kutatásokról, ame
lyek erről a témá
ról szólnak. Ezen kutatásoknak még 
nem sikerült kimondottan határo
zott, ellentmondást nem tűrő ered
ményeket felmutatniuk.

Ennek ellenére fontos irányelve
ket szolgáltatnak 
arról, hogy hogyan 
is lehet lecsökken
teni a prosztatarák 
k i a l a k u l á s á n a k 
kockázatát. Egyes 
kutatások azt mu
tatták ki, hogy a 
zsírszegény étrend 
befolyással bír a be
tegség kialakulása 
ellen. Más kutatá
sok szerint a túlzott 

mennyiségű tejtermék, és ezáltal a 
túl sok kálcium bevitele növeli a be
tegség kialakulásának esélyét. 

Néhány tanulmány arról számol 
be, hogy a bőséges mennyiségű 
zöldség fogyasztása védelmet nyújt, 
és a zöldségek közül kiemelt szere
pet kap a paradicsom. A paradicsom 
ugyanis gazdag egy likopénnek ne
vezett anyagban, amely jó hatással 
van a szervezet rákos sejtek elleni 
védelmére.

Az előbb elmondottakból kitűnik, 
hogy ugyanúgy, mint más betegsé
gekkel való harc esetében, a lego
kosabb dolog mindent megtenni a 
megelőzésért. 

A jelenkori orvostudomány a be
tegségek kezelését illetően nagyon 
sok jót ért el és fejlesztett ki. Legna

gyobb érdeme azonban az lenne, ha 
úgy tudná megszólítani a társadal
mat, hogy az képes legyen a szoká
sain változtatni, a helytelen, káros 
életstílust egészségesebbre váltva. A 
betegségek így is gyakran és váratla
nul ütik fel fejüket. De ami legalább 
elkerülhető, azt előzzük meg, és ke
zeljük felelősséggel. 

Következtetés
A prosztatarákot illetően, nagyon 

fontos lenne, hogy az 50 év feletti 
férfiak ha lehet évente, de legalább  
két évente elmenjenek egy végbélen 
át történő vizsgálatra, majd további 
PSA analízisre. Főleg azokra érvényes 
ez, akiknél a családban már van rák

Napjaink orvosi laboratóriumaiban számos problémánkra derülhet  
idejében fény

A paradicsom védő hatású likopént tartalmaz

Nagyon hasznos lehet a nyári görögdinnye-kúra is
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beteg. Romániában a prosztatarák a 
harmadik leggyakoribb rákbetegség 
férfiaknál, a tüdőrákot és a vastagbé
lrákot követően (más adatok szerint 
negyedik, a gyomorrák lévén a har
madik), ezért vegyük komolyan ezen 
tanácsokat.

Ugyanakkor, mint előző egész
ségügyi cikkeinkben is említettük, 
fontos, hogy helyes és egészséges 
szokásokat honosítsunk meg csa
ládjainkban. Figyeljünk mindig arra, 
hogy elegendő gyümölcsöt és zöld
séget fogyasszunk és ne túl sok állati 
zsiradékot, ugyanakkor igyunk ele
gendő vizet, és végezzünk naponta 
testmozgást. 

Kívánok minden kedves olvasó
nak jó egészséget!

Rupárcsics Arnold,  
végzős orvostanhallgató, Kolozsvár

További adatok 

A kutatók a prosztatamirigy  át
lagosan jobb egészségének örvendő 
olasz férfilakosságot vizsgálva jöttek 
rá arra, hogy ezen állapot a likopén-
nek nevezett növényi vegyületnek is 
köszönhető, mely a paradicsom saját
ja, és  főleg főtt, hőkezelt állapotban 
fejti ki védő hatását ennél a népnél, 
kik – többek között szószok formájá
ban  a világon talán a legtöbb para
dicsomterméket fogyasztják. 

Másrészt, a likopén nevű termé
szetes festékanyag a görögdinnyé

ben is bőven je
len van, ezért e 
két növényi éle
lem bőséges be
vitelét – pl.a téli 
időszakon át is 
sok paradicsom
lé, nyáron pedig 
görögdinnyekú
rák által – ajánl
hatjuk a bármely 
életkorban levő, 
de főleg a 45 év 
feletti magyar 
férfiaknak is .

Ami a cikkben említett ázsiai la
kosságot illeti, ennek a legkisebb 
prosztatamegbetegedési arányát ét
kezési szokásaiknak is tulajdonítják. 

Kína és DélkeletÁzsia lakossága 
hagyományosan kevés állati termé
ket fogyaszt, ugyanakkor bőséges 
a szójából készült termékek, a len
cse és más babfélék, a hagyma és 
fokhagymafélék, és a keresztvirágú 
zöldségek fogyasztása (káposzta, 
kínai kel, brokkoli, karfiol), barna 
rizzsel és egyéb teljes értékű gabo
nafélékkel együtt, melyeket a nem
zetközi kutatások mind a különféle 
rákos megbetegedések csökkent 
kockázatával hoztak összefüggésbe.

A bogyós gyümölcsök, főleg a fe
kete és veresáfonya, számos újabb 
keletű tanulmányban ugyancsak rák 
elleni védő hatásúnak bizonyultak.

A dohányzás, az alkoholfogyasz
tás, a sok zsíros és füstölt állati ter
mék, a bő zsiradékban kisütött és 

ugyanígy az 
ecetes meg csí
pős ételek  (csí
pőspaprika, chili), 
együtt a túl kevés 
víz fogyasztásával 
jelentős kockázat 
növelő tényezők
nek bizonyultak a 
prosztatamirigy 
betegségek ese
tében is.

A modern, nagybani állattartás
ban és tejtermelésben a tisztesség
telen haszon érdekében meghono
sodott rendkívül helytelen gyakorlat 
 a húst és tejet nyújtó haszonállatok 
növekedési és egyéb hormonokkal, 
s ugyanígy antibiotikumokkal való 
„kezelése” – minden valószínűség 
szerint számos hormon alapú rákféle 
és egyéb gyakori betegség kialakulá
sában játszik jelentős szerepet.

A sok tesztoszteron (férfihormon) 
termelődése ugyancsak megnőtt koc
kázatot jelent. Egy kolozsvári szakor
vos tapasztalata szerint idősebb kor
ban főleg azok kerülnek a kése alá, akik 
azelőtt amolyan „igazi” férfiak voltak... 

Ehhez kötődően, több szaktanul
mány szerint a férfiak túl intenzív 
nemi élete is kockázat növelő ténye
zőnek bizonyult.

Mindezekre gondolva, e borzal
mas betegség elkerülése érdekében 
is érdemes rátérni a dohány és alko
holmentes, zsiradékszegény, főleg 
növényi élelmekre alapozó táplálko
zást és bőséges, szabadban végzett 
testmozgást magába foglaló élet
módra.

Végül pedig fontoljuk meg minél 
több élelmi termék saját kezű és ha
gyományos megtermelését, és ezen 
kívül törekedjünk a kiegyensúlyozott 
és önmegtartóztató életstílusra.

(J. E.) 

A keresztvirágú zöldségek számos rákfajta ellen védenek

A színes, bogyós gyümölcsök rendkívül hasznosak:  
antioxidáns hatásuk fékezi a rákos sejtek elszaporodását
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A Biblia válaszol

Mi lehet az általunk  
elkövethető legnagyobb 

bűn?

Ha ésszerűen gondolkodunk, ak
kor a legnagyobb bűnt a legnagyobb 
parancsolatnak az áthágása révén 
követhetjük el.

De melyik a legnagyobb paran
csolat?

Egyszer egy írástudó (azaz zsi
dó törvénytanító) Jézushoz menve 
megkérdezte őt:

„Melyik az első minden parancso-
latok között? Jézus pedig felele néki: 
Minden parancsolatok között az első: 
Halljad Izráel: Az Úr, a mi Istenünk, egy 
Úr. Szeressed azért az Urat, a te Istene-
det teljes szívedből, teljes lelkedből, és 
teljes elmédből, és teljes erődből. Ez az 
első parancsolat. A második pedig ha-
sonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, 
mint magadat. Nincs más, ezeknél na-
gyobb parancsolat” (Márk 12:2831).

Válasz: A legnagyobb bűnt az Is
ten és az embertársaink iránti szere-
tetlenség jelenti.

Csakhogy: először is honnan tud
hatom, szereteme igazán Istent? 

Elsősorban abból, hogy örömet 
találok az Ő hozzám intézett Szavá
nak, a Szentírásnak imalelkülettel 
való kutatásában, és szívesen telje
sítem mindazt, amit abban éntőlem 
kér. De van egy másik, ugyancsak a 
mindennapi életünket érintő szem
pont is, melyre János apostol szavai 
derítenek fényt:

 „Ha azt mondja valaki, hogy: Sze-
retem az Istent, és gyűlöli a maga aty-
jafiát, hazug az: mert aki nem szereti a 
maga atyjafiát, akit lát, hogyan szeret-
heti az Istent, akit nem lát?” (1 János 
4:20).

De mit jelent az atyámfiának, azaz 
embertestvéremnek a szeretete? 
Mindnyájan a Mennyei Atyánk gyer
mekei vagyunk, ezért Ő a feltétel 
nélküli, minden esetben gyakorolt 
szeretetet kéri tőlünk – még az ellen
ségünkkel szemben is. Az Úr Jézus 
erről így tanít:

„Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok 
azokat, akik titeket átkoznak, jót tegye-
tek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és 
imádkozzatok azokért, akik háborgat-

nak és kergetnek titeket. Hogy legyetek a 
ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza 
az ő napját mind a gonoszokra, mind 
a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, 
mind a hamisaknak” (Máté 5:4445).

Ez egy szinte kimeríthetetlen 
téma, és meglehet, hogy az ellenség 
iránti szeretet jelenti sokunk számára 
az élet nagy iskolájának végső, „érett
ségi” vizsgáját – melyet sikeresen 
letéve, az örök élet koronájában ré
szesülhetünk. Ugyanakkor tudnunk 
kell azt, hogy erre a szeretetre a még 
nem újjászületett ember képtelen.

De azelőtt van egy másik lépcső
fok, amely előtt sokan megrekednek. 
Íme, hogyan ír erről Pál apostol:

„Teljesítsétek be az én örömömet, 
hogy egyenlő indulattal legyetek, 
ugyanazon szeretettel viseltetvén, 
(...) alázatosan egymást különbnek 
tartván ti magatoknál” (Filippi 2:23).

Mi talán azt állítjuk, hogy min
denkit szeretünk, és senkivel semmi 
bajunk sincs. Mégis, észrevettüke 
magunkban azt, hogy hajlamosak 
vagyunk lenézni, megvetni azokat, 
akiket nálunk gyengébbnek, si
kertelenebbnek, méltatlanabbnak 
tartunk...? És ha ez így van, akkor 
ez már nem szeretet. És ha már itt 
elbuktunk, mi lesz majd, ha Sátán a 
sikeresebbek iránti irigységre, vagy 
a minket megvetők elleni gyűlöletre 
sarkall?

Kedves Olvasók, milyen csodála
tos lenne, ha egy nap felfedeznénk a 
személyválogatás nélküli isteni sze
retet hatalmas titkát! Egy erről szóló 
szép történettel szeretném zárni e 
gondolatokat. 

Johnny prédikációja
Évtizedekkel ezelőtt egy amerikai 

keresztény ifjúsági táborban történt, 
ahol szokás volt minden reggel, a kö
zös áhítat megtartására, más és más 
résztvevőt beosztani. Egy napon – 
talán figyelmetlenségből vagy ép
pen szándékosan – egy Johnny nevű 
beszédhibás fiatalembert osztottak Az Úr mindenkire egyformán árasztja életet fenntartó áldásait
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be. Ez a Johnny még nyugodt körül
mények között is csak nagyon nehe
zen, dadogva tudott beszélni – hát 
még a nagy tömeg előtt!

Az illető reggel elérkezvén, az áhí
tat perceiben Johnny felment a dobo
góra, és megállt a mikrofonnál, a gyö
nyörű erdei tisztáson reá figyelő több 
száz fiú és lány előtt. Azok, akik ismer
ték, már előre kuncogni kezdtek, mi
közben Johnny, rettentően kínlódva, 
egy szót próbált kimondani:

– Je... Je... Je...
Percekig, teljesen leizzadva, szá

nalmasan, dadogva küszködött, a 
tömegből ittott kirobbanó, tom
boló nevetéstől kísérve. Az oktatók 
is teljesen tanácstalanul álltak, nem 
tudván mitévők legyenek.

De Johnny nem adta fel. Tizenöt 
percbe telt, míg végül – hihetetlen 
erőfeszítéssel – ki tudott mondani 
három szót:

– Jesus... loves... me... (Azaz: Jézus... 
szeret... engem... – angol nyelven)

A tizenöt perc végére azonban 
nagy csend lett. Miközben a mikro
fonnál kínlódott, a fiatalok rájöttek e 

nagy igazságra: Johnny igazat mond! 
Jézus valóban szereti ezt a beszédhi
bás fiatalembert, azt, akit ők csak le
mosolyogni, kinevetni tudtak. Igen, 
Jézus szereti Johnnyt, akit ők való
jában nem szeretnek, hanem csak 
megvetnek, eltűrnek maguk között.

Az áhítat végére a legtöbb lány 
és fiú, Johnnyval együtt, könnyezett. 
Kimondták az „Ámen”t, és minden
ki gondolataiba mélyedve távozott. 
Sokan közülük azon a reggelen dön
tötték el, hogy életüket átadják a sze
rető Istennek.

Sok év múltán egy lelkész talál
kozott egyik régi barátjával. Kiderült, 
hogy az is időközben teológiát vég
zett, és ugyancsak Isten szolgálatába 
állt.

– Emlékszele arra a reggelre, 
amikor az ifjúsági táborban Johnny 
prédikált?

– Ó, igen, akkor határoztam el, 
hogy azontúl Istené leszek – felelte 
társa.

– Úgy... tudd meg, hogy én is akkor 
tértem meg Istenhez – mondta a lel
kész.

***
Drága Kalotaszegiek! Egész életünk 

egy prédikáció. A mód, ahogyan egy
másnak köszönünk, kezet adunk, vagy 
egymásra mosolygunk az utcán... A 
hajlandóság, amellyel megbocsátunk 
az ellenünk vétkező családtagnak vagy 
szomszédnak... A mások iránti, habo
zás nélküli segítőkészség... A nálunk 
gyengébbek, elesettebbek irányába 
kifejtett szerető erőfeszítések... mind 
arról beszélnek, hogy mennyire értet
tük meg a szeretet nagy parancsolatát.

Az Istennel imában, a Bibliának és 
egyéb lelki irodalomnak az olvasásá
ban, a teremtett természet szemlé
lésében, és az Ő dolgai feletti elmél
kedésben töltött idő révén naponta 
feltöltődhetünk Isten szeretetével, 
egyre jobban visszatükrözve a Világ
egyetem és a Létezés leghatalmasabb 
igazságát, miszerint: Az Isten szeretet.

„És mi megismertük és elhittük az 
Istennek irántunk való szeretetét. Az 
Isten szeretet, és aki a szeretetben 
marad, az Istenben marad, és az Isten 
is őbenne” (1 János 4:16).

(J.E.)

Egyesült Államokbeli ifjúsági tábor résztvevői
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A múlt havi lapszámban a Szent
háromság második személyéről, Jé
zus Krisztusról beszéltünk, kimutatva 
a Szentírásból az Úr Jézus teremtői 
és isteni mivoltát.

Ma a titokzatos Háromság harma
dik személyéről, a Szentlélekről kívá
nunk szólni.

A Szentlélek mint személy
Egyesek szerint a Szentlélek csu

pán Istennek hatékony erejét kép
viseli, azaz személytelen erő. Mások 
szerint lebegő szubsztancia (anyag). 
Azonban a Bibliában több olyan tu
lajdonságát találjuk, amelyek azt bi
zonyítják, hogy a Szentlélek személy, 
sőt, isteni lény. 

Az 1Korintus 12:410ben több 
kegyelmi ajándék is említésre kerül:: 
pl. gyógyítás, prófétálás, nyelvek ma
gyarázása. A 11. vers arról szól, hogy: 
„mindezeket egy és ugyanaz a Lélek 
cselekszi, osztogatván mindenkinek 
külön-külön, amint akarja.” Tehát a 
Szentléleknek akarata van.

Róma 8:2627 szerint: „... maga a 
Lélek esedezik mi érettünk kimond-
hatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig 
a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek 
gondolata, mert Isten szerint esede-
zik a szentekért.” Itt a Szentléleknek 
két olyan tulajdonsága jelenik meg, 
ami kizárólag gondolkodó lényre 
jellemző: 1. gondolata van, tehát 
gondolkodik, és 2. esedezik a szen
tekért, azaz imádkozik érettük – amit 
újból csak egy érző személy tehet 
meg. 

(Megjegyzés: az Újszövetség nyel
vezetében, különösképpen Pál leve
leiben szentek azok, akik úgy döntöt
tek, hogy Krisztust akarják követni. 
Pl. Róma 1:7ben azt találjuk: „Min-
deneknek, akik Rómában vagytok, 
Isten szerelmeseinek, hivatalos szen-
teknek...” A keresztények számára az 
életszentség elérendő cél, nem befe
jezett tény).

Ugyanakkor Róma 15:30ban Pál 
apostol kéréssel fordul a levél olva
sóihoz: „Kérlek pedig titeket, atyámfi-

A Szentlélek – személytelen erő, 
avagy a harmadik isteni  

személy?

ai, a mi Urunk Jézus Krisztusra, és a Lé-
lek szerelmére, tusakodjatok velem 
együtt az imádkozásban énérettem 
Isten előtt.” A Szentlélek tehát szeret
ni is tud.

Másrészt  Efézus 4:30ban Pál 
apostolnak a következő intelmét 
találjuk: „És meg ne szomorítsátok 
az Istennek ama Szentlelkét, aki által 
megpecsételtettek a teljes váltságnak 
napjára.” A negyven évig tartó pusz
tai vándorlás alatt – Mózes idején – 
Izrael népe ebbe a bűnbe esett: „...ők 
pedig engedetlenek voltak és meg-
szomorították szentségének Lelkét, 
és Ő ellenségükké lőn, hadakozott el-
lenük” (Ésajás 63:10). Személytelen 
erőt nem lehet megszomorítani. Így 
hát világosan látszik, hogy a Szentlé
lek személy.

Következzen néhány bibliavers, 
amelyekből kiolvashatók olyan tulaj
donságok, amelyek szintén azt bizo
nyítják, hogy a Szentlélek nem sze
mélytelen erő, hanem személy, azaz 
valóságos lény. 

Apostolok Cselekedetei 15:28: 
„Mert tetszék a Szentléleknek és né-
künk, hogy semmi több teher ne vet-
tessék reátok...” Tetszett neki, más 
szavakkal így látta jónak. Valamit jó
nak vagy rossznak látni – kizárólag a 
gondolkodó lények sajátossága.

Másrészt a Szentlélek beszél: 
„Monda pedig a Lélek Filepnek: Járulj 
hozzá és csatlakozzál ehhez a szekér-
hez!” (Apostolok Cselekedetei 8:29 
– az etióp kincstárnok keresztsége). 
Ezen kívül: „... monda a Szent Lélek: 
Válasszátok el nekem Barnabást és 
Saulust a munkára, amelyre én őket 
elhívtam” (rész 13:2). És még egy ige
hely: „(Agabus) monda: Ezt mondja 
a Szent Lélek: A férfiút, akié ez az öv, 
ekképpen kötözik meg a zsidók Jeru-
zsálemben...” (rész 21:11). Eme tulaj
donság is különálló személyre utaló 
bizonyíték.

János 16:13 szerint Isten Lelke el-
vezérel minden igazságra, ami azt 
jelenti, hogy hozzásegít az isteni kiA Szentlélek gerjeszti bennünk az igazi szeretetet: jóbarátok
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nyilatkoztatások megértéséhez. Erre 
egy személytelen erő képtelen. 

János 14:16: „És én kérem az Atyát, 
és más vigasztalót ád néktek, hogy 
veletek maradjon mindörökké.” Ha a 
Szentlélek vigasztalni tud, nem csu
pán erő.

Isten-e a Szentlélek?
Vegyünk szemügyre néhány bib

liai íráshelyet e kérdéssel kapcsolat
ban. 

 A Szentlélek mindentudó: „Ne-
künk azonban az Isten kijelentette az 
Ő Lelke által, mert a Lélek mindene-
ket vizsgál, még az Isten mélységét 
is.” (1 Korintus 2:10) Ezt pedig csak 
isteni lény teheti.

A Szentlélek isteni mivoltának 
másik bizonyítéka az is, hogy örökké
való: „Mennyivel inkább Krisztusnak 
a vére, aki örökkévaló Lélek által 
önmagát áldozta fel ártatlanul Isten-
nek...” (Zsidók 9:14). 

Azonkívül – a Szentlélek mint is
teni személy, mindenütt jelenvaló: 
„Hová menjek a Te Lelked elől, és a Te 
orcád elől hova fussak? Ha a mennybe 
hágok fel, ott vagy, ha a Seolba (sírba) 
vetek ágyat, ott is jelen vagy.  Ha a haj-
nal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó 

szélére szállanék; ott is a te kezed vezé-
relne engem, és a te jobbkezed fogna 
engem” (Zsoltár 139:710).  

Ezekben az igeversekben Dávid 
azt hangsúlyozza, hogy sem Isten 
elől, sem az Ő Lelke elől nem lehet 
elrejtőzni. Ez is isteni jellegzetesség. 

A Szentléleknek fontos szerepe 
volt Jézus Krisztus születésében is. 
Máté 1:18 szerint Józsefnek a jegyese, 

Mária „... viselősnek találtaték a Szent-
lélektől.” Isten angyala, Gábriel meg
látogatta Máriát, és közölte vele, hogy 
fiút fog szülni, akinek Jézus legyen a 
neve (Lukács 1:2633). Mária kérdésé
re, hogy „Mi módon lehet ez, holott én 
férfit nem ismerek?” (34. vers), Gábriel 
így válaszolt (lásd Lukács 1:3537): 

„És felelvén az angyal, monda 
néki: A Szent Lélek száll te reád, és 
a Magasságosnak ereje árnyékoz meg 
téged; azért ami születik is szentnek 
hivatik, Isten Fiának.  És ímé, Erzsébet, 
a te rokonod, ő is fogant fiat az ő vén-
ségében; és ez már a hatodik hónapja 
néki, akit meddőnek hívtak: Mert az 
Istennél semmi sem lehetetlen.” 

Ez utóbbi szavakkal Gábriel a 
Szentlelket Istennek nevezi.

Istennek egy másik jellegzetes
sége az, hogy ismeri a jövőt.  Ésajás 
46:10ben Isten így szól: „Ki megjelen-
tem kezdettől fogva a véget, és előre 
azokat amik még meg nem történtek...”

Apostolok Cselekedetei 20:23ban 
Pál apostol elmondta a hallgatóinak, 
hogy a „Szentlélek városonként bi-
zonyságot tesz,” miszerint reá fogság 
és nyomorúság fog következni. Egy 
másik alkalommal egy Agabusz nevű 

A XIV.-XV. századból származó, majd később barokk stílusban újjáépített 
kisbácsi római-katolikus templom

Nádasdarócnak a tél csendjébe merült, XIV. századi,  
református műemlék-temploma
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próféta (amint fentebb is említettük 
már) vette Pálnak az övét, megkötöz
te a maga kezeit és lábait, és így szólt: 
„ezt mondja a Lélek: a férfiút, akié ez 
az öv, ekképpen kötözik meg a zsidók 
Jeruzsálemben és adják a pogányok 
kezébe.”

A jövő eleve ismerete szintén a 
Szentlélek Isteni lényegének a bizo
nyítéka.

2 Timótheus 3:16: „a teljes írás Is-
tentől ihletett...” 2Péter 1:20-21: „ 

Tudván először azt, hogy az írásban 
egy prófétai szó sem támad saját ma-
gyarázatból, mert sohasem ember 
akaratából származott a prófétai szó, 
hanem a Szentlélektől indíttatva 
szólottak az Istennek szent emberei.” 

Hogyan keletkezett tehát a Bib
lia? Isteni ihletés nyomán, a Szentlé
lektől indíttatott emberek által. Ezek 
szerint a Szentlélek maga Isten. 

De álljunk csak meg egy pillanat
ra! Egyesek azt állítják, hogy a Szent
lélek csupán Istennek lelke, de úgy, 
ahogy az embernek is van lelke. Ek
képpen, amikor azt olvassuk, hogy a 
Szentlélek tesz valamit, akkor ezalatt 
az Atyának vagy a Fiúnak a lelkét kell 
érteni, és nem egy külön személyt.

Mi itt az igazság? 
Az, hogy három különálló sze

mélyről van szó, világosan kitűnik az 

Úr Jézus keresztsége alkalmával: „És 
Jézus megkeresztelkedvén, azonnal 
kijöve a vízből: és ímé, az egek meg-
nyilatkozának néki, és ő látá az Isten-
nek Lelkét alájőni mintegy galambot 
és ő reá szállani. És ímé, egy égi hang 
ezt mondja vala: Ez amaz én szerel-
mes Fiam, akiben én gyönyörködöm.” 
(Máté 3:1617)

Itt is megpillanthatjuk az Istenség 
három, egymástól elhatárolható (de 
természetesen egy, megbonthatat
lan egységet alkotó) személyét: az 
Atya az égből szólva elismeri az Ő 
szeretett Fiát; az Úr Jézus a Jordán
ból jön fel, amint éppen megkeresz
telkedett; a Szentlélek pedig galamb 
formájában fölé száll. 

Másrészt, figyeljük meg a követ
kező igékben az Úr Jézus szavait:

„Az én Atyámnak házában sok lakó-
hely van (...) Elmegyek, hogy helyet ké-
szítsek néktek.” „Mikor pedig eljő majd 
a Vigasztaló, akit én küldök nektek az 
Atyától, az igazságnak Lelke, aki az 
Atyától származik, az tesz majd én ró-
lam bizonyságot.” „... én az én Atyámhoz 
megyek, és többé nem láttok engem.” 
„De mikor eljő amaz, az igazságnak Lel-
ke, elvezérel majd titeket minden igaz-
ságra.” (János 14:2, 15:26, 16:10,13)

E versekből is meglátszik a Szent
háromság három, jól körülhatárol

ható személye: az Atya, aki fenn a 
mennyben, az Ő „házában” van; Jé
zus Krisztus, aki felmenni készül az 
Atyához; és a Vigasztaló, az igazság 
Lelke, azaz a Szentlélek, akit1  Jézus 
küld, aki itt marad velünk, bizonysá
got tesz Jézusról és elvezet minden 
igazságra.

 Anániás és Szafira
Az Apostolok Cselekedeteinek 

első fejezeteiben található a keresz
ténység keletkezésének a története. 
A pünkösd napján az apostolokra 
kiáradó Szentlélek hatalmasan meg
nyilvánult az apostolok prédikálá
sában, de azokban is, akik az Igét 
hallgatták. Ezrek tértek meg, rövid 
idő alatt. A  4. fejezet azzal végző
dik, hogy az új keresztény közösség 
tehetősebb hívői eladták földjeiket, 
házaikat, és azoknak az árát letették 
az apostolok elé, akik azt kiosztották 
kinekkinek a szükséglete szerint.

 Az Apostolok Cselekedetei 5:1
10ben arról tudósít, hogy Anániás 
és a felesége, Szafira az eladott mező 
árának egy részét félretették, másik 
részét elvitték az apostolokhoz. Pé
ter apostol leleplezte őket, rámutat
va arra, hogy hazudtak: úgy tüntet
ték fel az átadott pénzt, mintha az 
eladott mezőnek teljes ellenértéke 
volna (8. vers). Péter megkérdezte 
Anániástól:

„Anániás, miért foglalta el a Sátán 
a te szívedet, hogy megcsald a Szent-
lelket, és a mezőnek árából félre tégy? 
Nemde megmaradva néked maradt 
volna meg, és eladva a te hatalmad-
ban volt? Miért, hogy ezt a dolgot 
cselekedted szívedben? Nem ember-
nek hazudtál, hanem Istennek.”  
(Apostolok Cselekedetei 5:34). A 
Szentlélek becsapásának a kísérlete 
valójában Isten félrevezetésének a 
megkísérlése. A Szentlélek tehát Is
ten.
1„ Akit”, és nem „amelyet” Jézus küld 
(János 15:26): innen is kitűnik, hogy a 
Szentlélek személy, és nem csupán egy 
személytelen erő.

A Szentlélek munkálja szívünkben a közöttünk levő egységet és összhangot
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 A három személy említése:
Mielőtt Jézus Krisztus eltávozott 

volna a Földről, misszióparancsot 
adott mindenkori tanítványainak: „El-
menvén azért, tegyetek tanítványokká 
minden népeket, megkeresztelvén 
őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent 
Léleknek nevében” (Máté 28:19). 

2 Korinthus 13:13ban található az 
apostoli áldás: „Az Úr Jézus Krisztus-
nak kegyelme, és az Istennek szere-
tete, és a Szent Léleknek közössége 
mindnyájatokkal. Ámen.” Ezekben 
a bibliaversekben újból itt találjuk a 
Szentháromságot megemlítve.

 Kedves Olvasó! Kérem, olvassa el 
újra az előző számunkból azt a cikket, 
amelyben bibliai bizonyítékokat ta
lálhat Krisztus Istenségére nézve. Eb
ben a cikkünkben pedig, a teljesség 
igénye nélkül, igyekeztünk felsorolni 
olyan bibliai igéket, amelyek bizonyít
ják a Szentlélek Isteni mivoltát. 

Egy Isten – három személy-
ben
A Szentírás alapján mi, Bibliahívő 

keresztények mindazonáltal abban az 
egy Istenben hiszünk, akivel az Ószö
vetségben is találkozhatunk: a többes 
számú, ugyanakkor egyIstennel.

E havas, borús napon is az Ég felé mutat Mákófalvának a település feletti 
dombon levő református temploma (az eredeti a XIV. században emeltetett, 

majd újraépült 1864-ben)

A Károli Gáspár által lefordított, és 1590-ben, Vizsolyban kinyomtatott első, teljes, magyar nyelvű Biblia egyik eredeti 
példánya

Emlékszünke?  Amikor Isten te
remtette az embert, így szólt: „Te-
remtsünk embert a mi képünkre és 
hasonlatosságunkra.” (1 Mózes 1:26) 
(Nem „az én képemre és hasonlatos
ságomra!”) 

A következő bibliavers, a 27. el
mondja, hogy Isten az embert a 
maga képére teremtette. Egyesek 

szerint itt fejedelmi többesről lenne 
szó. Amikor az ember evett a jó és 
gonosz tudásának fájáról, Isten kije
lentette: „Íme, az ember, olyanná lett, 
mint miközülünk egy, jót és gonoszt 
tudván...” (1Móz 3:22). Ez utóbbi bib
liavers megcáfolja a fejedelmi töb
bes gondolatát: „mint miközülünk 
egy”.
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A többes számú Isten gondolata 
benne van Isten nevében az Ószö
vetség eredeti nyelvén, héberben 
is. Az Istenszó héberül úgy hangzik, 
hogy Elohim.  Ha a héber nyelvben 
egy főnév -immel végződik, ez azt 
jelenti, hogy többes számmal állunk 
szemben.

Például 5Mózes 6:4 (Károli fordí
tásban) így szól: „Halljad Izráel, az Úr a 
mi Istenünk egy Úr.” Tükörfordításban 
ennek úgy kellene hangoznia, hogy 
„...az Úr, a mi  Elohim-ünk – azaz a mi 
Isteneink - egy Úr.” Héber nyelven ez 
így van leírva, és nem is jelent nyelv
tani problémát, de a mi nyelvünkön 
ez helytelenül hangozna. 

Ezért Károli Gáspár úgy döntött, 
hogy Isten nevét egyes számban for
dítja le. Az Isten névnek ez a többes 
számú alakja – az Elohim – a héber 
Ószövetségben több mint 2500szor 
fordul elő. 

Az Újszövetség pedig, amint már 
láttuk, elegendő bizonyítékot szol
gáltat a Jézus Krisztus és a Szentlélek 
istenségére nézve. Az Atyának, a Fiú
nak és a Szentléleknek nevében ke
resztelni azt jelenti, hogy a teljes Is
tenség nevében történik ez az aktus. 

Hasonlóképpen az apostoli áldás 
is a teljes Istenség jelenléte utáni 

vágynak a kifejezése. A Biblia állás
pontja az Istenség problémájában 
az, hogy Isten az Atya, a Fiú, és a 
Szentlélek is, mégsem három, ha
nem csak egy Isten.

Az Isten titkai
De hogyan lehet az egy három, és 

a három hogyan lehet egy? Hiába is 
próbálkoznánk, matematikailag ezt 
nem lehet megmagyarázni.

5Mózes 29:29ben a következő
ket olvashatjuk: „A titkok az Úréi, a mi 
Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok 
pedig a miénk és a mi fiainké mind 
örökké, hogy e törvénynek minden 
igéjét beteljesítsük.” Ezért hát ne le
pődjünk meg, ha a Szentírás titkokat 
is tartalmaz.

Pl. Isten tökéletes világot terem
tett, amelyben egy ideig nem volt 
bűn. Akkor meg hogyan tudott létre
jönni a ma is létező bűn a nem léte
zőből...? Ez sajnos a bűn titka.

Más példákat is említhetnénk a 
titkokat illetően. De most eléged
jünk meg azzal, hogy Isten mindent 
kinyilatkoztatott, ami az ember üd
vösségéhez szükséges. Amiről pedig 
nem beszél számunkra Igéjében, ab
ban a kérdésben vagy problémában 
a hallgatás ékesszólás. 

A Szentlélek az, aki hozzánk szól a Természet szépsége által is – a Gyilkos-tó

Ugyanakkor tekintsünk elő
re Jézus visszatérésnek dicső 
napjára: akkor majd elvisz az 
örök hazába, ahol, megdicsőült 
testben, képesek leszünk fel
fogni azon dolgokat is, amelyek 
itt számunkra érthetetlenek 
voltak.

Elégedjünk meg egyelőre 
annyival, amennyit Isten az em
ber értésére adott az Ő Igéjén 
keresztül. Amit nem tudunk 
megmagyarázni, fogadjuk el 
hittel, Istenbe vetett bizalom
mal. Alkalmazzuk ezt a szabályt 
az Istenségre nézve is. Ne kér
dezgessük minduntalan: „Az 
egy hogyan lehet három, és 
a három hogyan lehet egy?” 
Vagy: „Hogyan lehetséges, 

hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
nem három, hanem egy Isten?” Higy
gyük el egyszerűen csak azért, mert 
így jelenti ki a Szentírás. 

A szeretet himnuszának a végén, 
1Korintus 13:1213ban, van egy ígé
ret:

„Mert most tükör által homályo-
san látunk, akkor pedig színről színre; 
most töredékes az ismeretem, akkor 
pedig úgy fogok ismerni, ahogyan en-
gem is megismert az Isten. Most azért 
megmarad a hit, a remény, a szeretet, e 
három; ezek közül pedig a legnagyobb 
a szeretet.” (Magyar Bibliatársulat, Bu
dapest, 1997). 

Ismét le kell szögeznünk: az örök
kévalóságban sok mindent meg fo
gunk érteni, amit most gyarló embe
ri értelemmel nem tudunk felfogni. 
Addig is legyen számunkra a legfon
tosabb az, hogy váljunk Istennek hű
séges gyermekeivé, Jézus Krisztus
nak hű követőivé, akik a Szentlélek 
által újjászületve eljuthatunk a teljes 
megszentelődésre, és részesülhe
tünk az örök élet ajándékában a Jé
zus Krisztus vére érdeméért. Ámen.

László Jenő,  
nyugdíjas, Kolozsvár
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Apokrifák:  
Az Akhábhoz írott levél

Fényességes Uralkodó! Baál 
Fia! Asérá kedvence! 

Hatalmas Akháb!1 Örökké élj! 
Baál, az eső és az egész föld ura, és 

Asérá, az ő dicső felesége, az Istenek 
és a tenger Úrasszonya árasszák Rád, 
és csodálatos Úrnőnkre, Jezabelre, a 
föld és az Ég minden áldását!

Hatalmas Urunk! 
Mi, a Baál négyszázötven, és az 

Asérá négyszáz prófétája őszinte 
csodálatunkat és feltétlen ragaszko
dásunkat fejezzük ki a már sok éve 
tartó bölcs és igazságos uralkodásod 
iránt, melyben Szidón magasztos 
szülötte, a nagy Ethbaal király2 isteni 
szépségű lánya, a jobbodon ülő ke

1 Akháb (uralkodott Samáriában i.e. 
874853 között), a kettészakadt Izráel 
északi királyságának 8. királya.
2 1 Királyok 16:31

gyes Jezabel hűsége segít Téged, a 
mi hatalmas Urunkat.

Mi, alázatos szolgáid, kik  jósá
gos Asszonyunk, a dicső Jezabel 
asztaláról3 bőségesen részesülünk 
Baal és Asérá áldásaiban, Izráel 
egész népével együtt magasztaljuk 
és dicsőítjük az Isteneket, kik 
szeretetükben gondoskodtak arról, 
hogy Téged és királynőnket indítsák 
e szent kánaáni föld ősi vallásának 
helyreállítására, megtisztítván azt 
a hamis Jahvé4 isten betolakodó és 
utálatos kultuszától, melynek elnyo
mó igája alatt nyögött eme ország 
évszázadokon át.
3 1 Királyok 18:19 u.r.
4 Jahvé : Istennek az Ószövetségben ki
jelentett és ezen iratokban leggyakrab
ban használt, a YHWH négy mássalhang
zóból álló, helyesen Jahvének ejtett, 
héber neve.

Illés próféta rejtekhelye a háromés fél évig tartó szárazság kezdetén: a Kéríth patakának völgye

Nem akarván szükségtelenül 
feltartóztatni Téged gondos uralko
dásod fárasztó teendőiben, ez úton 
említjük meg alázatos és bízó kéré
sünket.

Immár három és fél éve annak, 
hogy országunk, Baál jogos haragja 
miatt, nem részesült az Ég legfonto
sabb áldásában, az esőben,5 melynek 
kulcsait nagy Istenünk, Baal, az Élet 
és Halál Ura tartja a kezében.

Amint mindannyian igen jól tud
juk, e borzalmas csapás a terrorista és 
huligán elemnek, a valahol a környé
künkön bujdosó,  Gileádból szárma
zó, gonosz tesbitei Ilésnek6 tulajdonít
ható, aki a magát rég lejárató, maradi 
és megvetett istenségnek, a hívei által 
nevetséges módon „teremtőnek” ne
vezett Jahvé egyik utolsó, de sajnos 
rendkívül veszélyes követője csökö
nyös és esztelen őrjöngésében a mi 
dicső Isteneinket útonútfélen hami
saknak és erőteleneknek nevezi.

5 1 Királyok 17:1, 18:1, Jakab 5:1718
6 1 Királyok 17:1, 18:18
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Ez a megvetendő tévtanító szé
gyenfoltot képez az Általatok veze
tett modern és felvilágosodott Izra
elben, melyre a világ egyre nagyobb 
része tekintett fel reménykedve és 
helyesléssel, dicsérve a boldogság és 
felhőtlen örömök korszakát, mely, a 
Jahvé utálatos, korlátozó törvénye
inek háttérbe szorításával,7 a hős 
Jeroboám kora óta8  és különösen 
napjainkban , végre itt is beköszön
tött.

A szenvedés ezen évei alatt hő 
imában, vérünk hullatását9 és bősé

ges állatáldozatokat nem kímélve 
kerestük Baál Urunk és Asérá Úrnőnk 
kegyeit és bocsánatát.

7 1 Királyok 18:18
8 1 Királyok 12:2833
9 1 Királyok 18:24

Mindazon
által, amint 
szent prófétai 
látásaink is 
igazolják, csak 
az említett 
alattomos lá
zadó vére eny
híthetné Isteni 
Uraink bosz
s z ú s z o m j á t , 
enyhet nyújt
va a szárazság
ban, éhségben 
és nyomorú

ságban sínylődő népednek. 
Megbízható tanúk bizonysága 

alapján utoljára valahol a Kéríth pa
takja mellett rejtőzködött, a patak 
vizének kiszáradása előtt.10 Másrészt, 
amint kémeink is jelentették, a jah
vista szektának a tisztogatási11 és 
átnevelési akciók ellenére is még 
több ezer titkos követője12 lehet az 
országban.

Mindezek tudatában, mi, hűséges 
és odaadó híveid, könyörögve ké
rünk, hogy az Istenektől kapott kirá

lyi hatalmad
nál fogva 
tegyél meg 
mindent a 
fertőzés eme 
g ó c p o n t j á 
nak, a tesbi
tei Illésnek 
és esetleges 
k öve tő i n e k 
felkutatására 
és kiirtására. 

Mi, kor
mányzás od 
leghűsége 
sebb oszlo
pai minden

ben támogatunk és hisszük, hogy 
Baál Urunk és Asérá Úrasszonyunk 
csak ezúton fogják könyörületüket 

10 1 Királyok 17:27
11 1 Királyok 18:13
12 1 Királyok 19:18 

gyakorolni megpróbált, és Bennük 
reménykedő földi alattvalóik iránt.

Hódolattal és hő szeretettel: 
odaadó híveid, a Baál és az Asérá 
nyolcszázötven, Samáriában szol-
gáló prófétája.

***

Akháb levele a Baál  
és az Asérá prófétáihoz

Drága, hűséges alattvalóim!
Elszorult szívvel olvastuk levelete

ket Úrnőtökkel, szeretett feleségem
mel, Jezabellel együtt, kérve az Iste
neket a csapás megszüntetésére. És 
Baál és Asérá – dicsőítve legyen ma
gasztos Nevük! – azonnal, a mai nap 
folyamán ránk ragyogtatták arcuk 
fényességét, és könyörültek rajtunk, 
elém hozva azt, akit évek óta minden
hol eredmény nélkül kerestettünk,13 a 
bajok okozóját, Izráel megrontóját,14 
az álszent és veszélyes tesbitei Illést. 

Hogy Isteneink diadala még 
nagyobb legyen, nem öltem meg 
azonnal, ahogyan érdemelte volna, 
hanem beleegyeztem, hogy a saját 
meggondolatlan javaslata szerint – 
melyre Isteneink bölcs lelke indította 
őt –  egy hét múlva az egész néppel 
együtt a Kármel hegyén találkoz
zunk, hogy végre mindenki meglát
hassa, kik az igazi Istenek.

Nemsokára felvirrad az igazság 
napja! Legyetek mind ott, és addig is, 
könyörögjetek Értünk Isteni Urainkhoz.

Baál és Asérá könyörüljön mind
annyiunkon! Dicsőítve legyen ma
gasztos Nevük!

Szerető Királyotok és Királynő-
tök: Akháb, a dicső Omri fia, és a szi-
dóni Jezabel, a nagy Ethbaal lánya

*
(Ovidiu Rădulescu: Paradis cu înlocu-

itori – Viață și Sănătate Kiadó, Bukarest, 
1999 – „Scrisoare către Ahab”  

című fejezete nyomán, 138140 oldal) 

Jancsó Erik, Szászfenes

13 1 Királyok 18:10
14 1 Királyok 18:17

A Kármel-hegy sziklái

Samária várának romjai
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Nyerő
kérdés

Olvassuk el 1 Királyok 18:19 – 
19:8 közötti részt, és folytassuk a 
két levélben bemutatott történetet! 

Mi történt ezek után? 

Megírhatjuk mindezt egy levél 
formájában, melyet egy akkori, Sa
máriában élő nő, férfi, vagy gyerek 
ír meg pl. egy Jeruzsálemben, a déli 
királyságban élő barátjának vagy ro

A Földközi tenger partján elterülő Kármel hegylánc látképe   

Apokrifák
Az ószövetségi apokrifák a zsidók 

által a bibliai kánonba be nem vett, 
vallásostörténelmitanítói iratokat 
jelentenek. Az elnevezés az apokrüp-
hósz:„rejtett” görög szóból származik, 
mely szót egyéb, a hiedelmek szerint 
csak a beavatottak által megérthető, 
ókori titkos művekre is használtak.

A rómaikatolikus egyház a 
tridenti zsinat 1546ban született 
döntéseképpen kanonizált (ihle
tettnek nyilvánított) tizenkét ilyen 
művet, úgy mint pl. Judith könyve, 
Tóbiás könyve, 12 Makkabeusok, 
Zsuzsanna története, Bél és a sár
kány, stb., melyek a katolikus kiadá
sú Ószövetségben a többi irat kö
zött, vegyesen jelennek meg.

Ezen írások nagy része a Krisztus 
előtti 1. és 2. században született. A 
legtöbb apokrifa történelmi pon
tatlanságokat, vagy a már bevett 
66 bibliai irat tanításával ellenkező, 
vagy azoktól idegen tanításokat tar
talmaz. Habár a 39 ószövetségi, és 
a 27 újszövetségi kanonizált könyv 
szinte mindegyikében számtalanszor 
találunk a többi ihletett könyvből 
vett vagy azokra utaló idézeteket, az 
apokrifákból sem az Úr Jézus, sem a 
többi ó vagy újszövetségi író nem 
idéz soha.

 Luther mint nemihletett, de 
azért olvasásra hasznos írásokat az 
általa kiadott német nyelvű Bib
lia ószövetségi részének végéhez, 
az Újszövetség elé illesztette őket. 
Ezen a véleményen van ma az angli
kán egyház is.

A kálvinista és más reformált 
egyházak az 1647es wesminsteri 
hitvallásban, nem tartván ezeket 
Isten által ihletettnek, teljesen elha
tárolódtak tőlük, megtiltván ezen 
iratoknak az Egyházban való hasz
nálatát, és csupán a többi, embe
ri mű és írás csoportjába sorolták 
őket. 

Ennek megfelelően, a magyar 
református Bibliákat is sok ideig 
nyomtató Brit és külföldi Bibliatár-
sulat a 19. század elejétől kezdve 
megvont minden anyagi támoga
tást az apokrif könyveket is tartal
mazó Bibliák terjesztésétől.

(Forrás: SDA Bible Dictionary, Review 
and Herald Publishing Association, 

Hagerstown, Maryland, USA – 1979)

(J. E.)

konának, beleképzelve magunkat az 
eseményekbe. Kezdhetjük így:

X. levele Y.-nak (Használjunk le
hetőleg bibliai zsidó neveket)

Kedves Barátom/Barátnőm!
Egy kis pásztorkunyhóban vagyok 

itt, a Kármel hegy lábánál, és most, hogy 
az évek óta várt, rendkívüli méretű eső 
csitulni kezd, azonnal meg szeretném írni 
neked, mi történt nálunk.

Tegnap hihetetlen dolgok ta-
núi voltunk. Egy héttel ezelőtt, még 
az esti órákban kihirdették az egész 
Samáriában, hogy hetednapra, bün-
tetés terhe mellett az egész népnek 
fel kell mennie a Nagy Tenger melletti 
Kármel hegyre, majd királyi futárok 

vágtattak szerte fővárosunkból az or-
szág minden településére. 

Mivel jó két napi gyalogút állt előt-
tünk, három nappal ezelőtt hajnalban, 
nagyon korán keltünk, és láttuk, amint 
hatalmas karavánok kígyóznak min-
denfelől, egész Izráelből északnyugat 
fele. Csak úgy szállt a por a kiszáradt 
utakon, mezőkön! Egy kis maradék 
lepényt a tarisznyámba tettem – más 
már amúgy sem volt a háznál –, és mi is 
sietve útnak indultunk...

Folytasd...!
A helyes választ adók rendkívüli 

könyvjutalomban részesülnek. A leg
sikerültebb írásokat közölni fogjuk. 
Sok sikert!
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Életem egyik legfontosabb köny
vét szeretném most bemutatni Nek
tek, kedves kalotaszegiek.

Ellen G. White (18271915) ameri
kai írónő Nagy Küzdelem című könyve 
1991ben került a kezembe, és lapjairól 
először értettem meg azt, hogy Isten 
miért engedi meg a sok szenvedést e 
földön, és miként fog mindez lezárulni. 

Egy rendkívüli mű, mely az utób
bi kétezer év történelme és számos 
bibliai idézet segítségével bemutatja 
az Úr és a Sátán közötti nagy küzdel
met, melynek ütközetei sajnos a mi 
életünkben zajlanak. 

Nem csupán az általános művelt
ségünk, hanem mindenekelőtt a lel
ki békénk és örök üdvösségünk szá
mára is nagyon fontos e könyv.

 Ára : 496 oldal – 10 lej.
Megrendelhető szerkesztősé

günk elérhetőségein vagy lapter
jesztőinknél.

Könyv-
ajánló


