
„Várván a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, 
Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését.” (Titusz 2:13)
3. szám, 2016. május Keresztény szellemiségű, ingyenes havilap

A reformáció
(2. Rész)

2017. október 31-én lesz kerek 
ötszáz esztendeje, hogy Luther Már-
ton kitűzte kilencventöt tételét a wit-
tenbergi vártemplom kapujára. Az 
évfordulóra rengeteg protestáns én 
nem protestáns keresztény készül. 
A Magyar Biblia Társulattól kezdve, a 
különböző egyházak igyekeznek rá-
hangolódni az eseményre. Miért kell 
emlékeznünk a reformációra?

(folytatás a 2. oldalon)

Miért éppen...
Ma, a poszt-keresztény, egyre ate-

istább, elpogányosodó nyugati világ 
befolyása alatt, országunk sokéves 
kommunista múltjával a hátunk mö-
gött, számos kérdés tevődhet fel az 
emberek elméjében: 

Biztos, hogy van Isten? És ha van, 
tudhatjuk-e, hogy milyen?

(folytatás a 7. oldalon)

ZsobokZsobok
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elfelejtjük az utat, amelyen eddig el-
jutottunk. Ezért kell a reformáció tör-
ténetével is foglalkoznunk. 

A 16. századi reformációval az 
egész emberiség új útra lépett. Ál-
tala indult be a tudomány fejlődése, 
és bontakozott ki anyanyelvi írásbeli-
ség Európában. A reformációt befo-
gadó országok, mint Németország, 
Hollandia, Svájc, Dánia, Svédország, 
Norvégia, Izland, Skócia és Angol-
hon, Európa és a világ leggazdagabb 
nemzeteivé váltak, és ez jórészben 
a Szentírás alapelveire épülő kultú-
rájuknak  tulajdonítható. Végül, de 
nem utolsó sorban a reformáció bib-
likus tanítása hozta el a lelki békessé-
get az emberek szívébe.
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A reformáció
(2. rész)

(folytatás az első oldalról)

Először is az emlékezés kötelesség 
és nem preferencia. A történelem az 
élet tanítómestere. Ha helyesen értel-
mezzük a múltat, fényt vetít a jelen-
re és jövőre. Megvilágosít, hogy régi 
helytelen utakra vissza ne térjünk és 
régi hibákat újból el ne kövessünk. 

Sajnos, nagymértékben igaz a 
mondás:  A történelem számtalanszor 
tanúsítja azt, hogy a történelemből 
semmit nem tanultunk. Újból és új-
ból hasonló hibákba esünk, de en-
nek legalapvetőbb oka, hogy hamar 
megfeledkezünk az emberiség útjá-
ról, vagy sokszor nem tanítjuk meg 
fiainkat a múlt ösvényeire. Semmit 
sem kell félnünk a jövőtől, kivéve, ha 

Európa vallási térképe a 16. század derekán
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Lapunk első számában felelevení-
tettük, hogy miként szánta rá magát 
Luther Márton, egykori ágostonrendi 
szerzetes arra a lépésre, hogy 1517. 
október 31-én közkézre bocsássa a 
bűnbocsátó cédulák ellen írt kilenc-
venöt tételét.

Luther, azzal ellentétesen mint 
sokan állítják, elsősorban nem az 
egyházat akarta megreformálni, ha-
nem saját maga számára kereste a 
megbékélést Istennel. Pilátus lépcső-
jén járta át gondolatát a korábban 
tanulmányozott ige, miszerint:  „Az 
igaz ember hitből él.” (Róma 1:17). 
Ott döbbent rá, hogy semmilyen 
emberi cselekmény nem képes sem 
üdvösséget hozni az embernek, sem 
tartós békességet nyújtani számára. 
Ez késztette arra, hogy tételei meg-
írása által vitára hívja Wittenberg 
polgárait a bűnbocsátó cédulák jo-
gosságáról. De senki sem merte elfo-
gadni a kihívást, mivel érvei erőtelje-
sen a Szentírásban gyökereztek. 

Az általa felvetett kérdések né-
hány nap leforgása alatt elterjedtek 
egész Németországban, és néhány 
hét múlva az egész keresztény világ 
visszhangzott tőlük. Német anyanyel-
vű kereskedők és diákok által a tételek 
tartalma országról országra terjedt, 
mint tűz a tarlón. Sok lelki nyuga-
lomra vágyó ember szívét nyugtatta 
meg a tanítás, hogy Isten a hívő em-
bert igaznak nyilvánítja ingyen, Jézus 
Krisztus halálába vetett hite által. Örö-
möt jelentett a megigazulásról szár-
mazó békesség megtapasztalása.

az egyházban, aminek elfogadására 
nem voltak hajlandóak.

Luthert Rómába idézték, hogy cá-
folja meg az ellene megfogalmazott 
vádakat. Luther és barátai tudták, 
hogy ha ennek engednek, életveszély-
nek teszik ki a reformátort, és könnyen 
meglehet, hogy máglyára küldik, mint 
oly sok szellemi elődjét. Ezért tiltakoz-
tak, hogy Rómába menjen, és kérték, 
hogy Németországban vizsgálják ki 
ügyét. Végül így is történt. Luthert 
Wormsba, az 1521-ik évi Birodalmi 
Naggyűlésre 1 idézték, és oda jött – 
vádlóival együtt – a német-római 
császár, V. Károly, és a legmagasabb 

birodalmi mél-
tóságok. A pápai 
képviselő, Girola-
mo Aleandro pá-
pai nuncius itt arra 
kérte a polgári 
hatalmat, hogy 
Luther t haladék 
nélkül állítsa tör-
vény elé, és vesse 
börtönbe.

Amikor bírái elé 
állt, azok felszó-
lították Luthert, 
hogy vonja vissza 
tanításait. De a re-
formátor a Szent-
írásra hivatkozott, 
hogy abból mutas-

sák be tévedéseit. Ő más tekintélyt a 
hit dolgában nem tudott elfogadni. 
Ellenfele, dr. Johann Eck, elnöklő pá-
pai tisztviselő az egyházi hagyomá-

1 A Német-Római Birodalomról van itt szó

Luther tanításai egész Németor-
szágban magukra vonták a gondol-
kodó emberek figyelmét. Prédikált és 
írt, amely által az oly sokáig tartó for-
malizmus rabsága helyébe élő hit  lé-
pett.  Isten Igéje, amelynek mérlegén 
Luther minden tanítást megvizsgált, 
kétélű kardhoz volt hasonló, amely 
utat vág magának az emberi szívek-
hez. Mindenhol éhezték és szomjaz-
tak az igaz élet után, amire századok 
óta nem volt példa. Az emberek fi-
gyelme, a rítusok és földi közbenjárók 
helyett, most bűnbánattal és hittel a 
megfeszített Krisztus felé fordult. 

De ellenállással is számolni kel-
lett. A bűnszerető, 
babonás tömeg 
– amely örült an-
nak, hogy félelmü-
ket a cédulákkal 
enyhíteni lehet 
– megingott. A 
bűnt szentesítő 
egyházi szemé-
lyek, akik látták, 
hogy nyereségük 
veszélybe került, 
felbőszültek, és 
összefogtak, hogy 
megvédjék hamis 
állításaikat. A refor-
mátornak elszánt 
vádolókkal kellett 
szembeszállnia. 

Sok állami és egyházi méltóság 
meg volt ugyan győződve Luther 
tételeinek igaz voltáról, csakhogy 
látták, hogy e tételek elfogadása új 
rendet fog teremteni a világban és 

A wittenbergi vártemplom kapuja

„Hacsak nem győznek meg az 
Írások tanúsága által, avagy tiszta 
érvelés révén (mert nem bízom 
sem a pápában, sem a zsinatok-
ban, hisz jól tudott, hogy ők eddig 
is gyakran tévedtek és ellentmond-
tak egymásnak), az általam idézett 
Íráshelyek köteleznek engem, és 
lelkiismeretem az Isten Igéjének 
foglya. Nem tudok, és nem is fo-
gok visszavonni semmit, mivel 
nem biztonságos és nem is helyes 
a lelkiismeret ellen cselekedni. Az 
Isten segítsen meg. Ámen 1.”

1 Luther védőbeszédének zárószavai a Wor-
ms-i Birodalmi Naggyűlésen. Forrás: Martin 
Brecht: Martin Luther. Philadelphia, Fortress 

Press, 1985–93, 1. kötet, 460 oldal. 

Luther a wormsi országgyűlés előtt. Anton von Werner festménye, 1877.
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Utam Istennel
Fejes Lajosnak hívnak, és Bánffy-

hunyadon születtem 1945-ben. A há-
ború utáni nehéz években felnőve, az 
akkori nélkülözések és bizonytalanság 
arra neveltek, hogy egy életen át a 
kevéssel is megelégedjek. A kommu-
nista hatalom akkori szokása szerint 

nekünk is, sok más sorstársunkkal 
együtt a kilakoltatás jutott , és oda-
hagyva a hunyadi családi házat, szü-
leimmel a kissebesi fafeldolgozó te-
lep szolgálati lakásába kerültünk.

Akkor, gyeremekként éreztem 
meg először, mit jelent elszakadni ad-
digi környezetemtől, barátaimtól és 
gyökereimtől. De Isten már ekkor is 
velem, velünk volt, és e száműzetést 
enyhítették a vasárnap délutánok, 
amikor a nyolc-tíz odatelepített ma-
gyar család egy kedves otthonban 
találkozhatott Istennel és egymással, 
a minden héten kilátogató buzgó 
lelkészünkkel együtt. Gyermekként, 
majd serdülőként emlékszem vissza 

A következő számunkban arról 
írunk, hogy miként terjedt el a refor-
máció Magyarországon és szülőha-
zánkban, Erdélyben.

(Folytatjuk)

Filep István,
lelkész, (Kolozsvár)

jutalom fejében, 
bármikor megölhet-
te. De Valaki, Akinek 
nevét a bátor refor-
mátor nem szégyell-
te megdicsőíteni, 
őrködött felette... 

Mivel a császár 
által aláírt menle-
vél jogot adott neki 
arra, hogy először 
hazamenjen Witten-
bergbe, nyomban 
hazaindult. Ezt hasz-
nálták ki azok, akik 
életéért aggódtak, és a hazafele vezető 
úton, rablótámadást színlelve elrabol-
ták, és egy időre titokban biztos helyre, 
Wartburg várkastélyába rejtették el.

De ekkor már a 
polgári hatalmas-
ságok is láthat-
ták, hogy a Biblia 
szerint Luthernek 
van igaza. Frigyes, 
Szászország te-
kintélyes válasz-
tófejedelme vet-
te védelme alá a 
reformátort és a 
reformáció ügyét, 
amelynek a jel-
mondatává a Sola 
Scriptura, Sola Fide 
és Sola Gratia 2 hár
mas elve vált.

2 Csak a Szentírás, csak a Hit, csak a Kegye-
lem (latinul). Bölcs Frigyes szászországi választófejedelem.

nyokra hivatkozott, amelyek azon-
ban Luther számára már nem bírtak 
tekintéllyel és súllyal. Így Luther az 
Ige mellett maradt és az abból meg-
fogalmazott érvei alapján győzelmet 
aratott, az ellenfél pedig  az egyházi 
hagyományokkal sem tudta hatáso-
san megcáfolni Luther tanait.

Nemsokára Luthert kiátkozta az 
egyház és eretneknek bélyegezte. 
Válaszként erre Luther elégette az 
őt kiátkozó iratot, kifejezve ezáltal, 
hogy ő sem fogad el tovább tekin-
télyként semmit sem, ami nem áll 
összhangban a Bibliával. Az egyház 
követelésének engedve a császár 
is törvényen kívül helyezte Luthert, 
akinek eszerint tilos volt bármilyen 
segítséget nyújtani, és bárki, busás 

Luther szobája Wartburg várában, ahol az 
első német nyelvű újtestamentum fordí-
tást készítette.

Wartburg vára
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fizikai erőmnek, közeledni fogok 
Hozzád, és megtérek.” 

Micsoda egyezkedés! De az én 
Atyám elfogadta a kihívást, és lassan 
munkálkodni kezdett: először lelki-
leg erősített meg, majd testi erőm fe-
lét is visszaadta – amennyit kértem. 
És ezután jött a kegyelem, a „ráadás”: 
még több fizikai, és főleg lelki erő, 
várakozásomon felül.

Egyre inkább lekötöttek a szel-
lemi dolgok, elkezdtem rendszere-
sen templomba járni, és a Bibliát is 
elő-elővettem. De az igazi változás 
akkor állt be, amikor 1995 januárjától  
részt vettem a városunkban szerve-
zett, több hónapig tartó, rendszeres, 
témák szerinti Bibliatanulmányozá-
son. Megismertem az Írás mélyre-
ható üzenetét: Isten szentségét, az 
ember bűnösségét és Jézus Krisztus 

Imámra való válaszképpen is-
mét megtapasztaltam Isten jóságát. 
Imám így szólt: „ Ha felét visszaadod 

az akkori házi Istentiszteletekre és 
gyermekeknek tartott Bibliaórákra, 
amelyeknek eredményeképpen rövid 
felkészülést követően, a csucsai refor-
mátus templomban konfirmáltam.

Ekkor 15 éves voltam, és megtanul-
tam két dolgot, amelyeket most vissza-
tekintve, ma is életem legfontosabb 
alappilléreinek tartok: hinni Istenben 
és imában az Ő segítségét kérni.

Már ifjúkoromtól kezdve szeret-
tem a mozgást, és számos sportfélét 
könnyedén elsajátítottam. Ekkép-
pen, amikor ennek ideje eljött, le-
hetővé vált számomra a testnevelő 
tanári pálya választása.  A mozgás,a 
sport mindennapossá vált életem-
ben, az „Ép testben, ép lélek” alapel-
vével együtt.

Az Úr hamarosan munkahellyel 
is megáldott, majd visszakerülve 
Hunyadra, egy idő után családot ala-
pítottam. A munkahely, az otthoni 
teendők, a gyereknevelés, a sport 
és a táborozások teljesen lekötötték 
életem, és ekkor már mindent csak a 
testért, a jelenért, és a földi örömö-
kért tettem.

37 éves voltam amikor, mint vil-
lámcsapás, agyérgörcs állított meg 
a rohanó élettempóból, és állított 
oda, Isten lábai elé. Rettenetes hely-
zetben voltam: minden, amit addig 
magasztaltam, főleg a test és  testi 
erő – cserbenhagyott: a sok kezelés, 
fizioterápia ellenére mindenem fájt, 
és nagyon legyengültem.

A  bánffyhunyadi református templom

A volt Barcsay-kúria, mely  évtizedek óta kisegítő iskolaként működik

A Fehér-kövek a Bánffyhunyad mögött magasodó Vlegyásza hegységben
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Igemorzsák
Falak

Az emberek szeretik a meséket. 
Egy igaz mesét szeretnék most el-
mondani nektek, de azelőtt egy igét 
idéznék  a Bibliából:

„Jerikó pedig be- és elzárkózott 
vala az Izráel fiai miatt, sem ki nem jö-
hetett, se be nem mehetett senki.”

(Józsué 6:1)

Az igaz mesém pedig ekként szól:
Volt egyszer, hol nem volt, volt 

egyszer egy falu, és abban éldegélt 

egy hat-hét éves kislány. Vidám és 
boldog gyerek volt, akit a szülei na-
gyon szerettek. A háztáji gazdaság-
ban bivalyokat is tartottak, és estén-
ként, amikor a csorda hazaért, hamar 
megteltek a sajtárok friss, habos tej-
jel. Az édesanyja tiszta szeretetből 
elhatározta, hogy mindig teletölti a 
kislány csuprát finom, langyos tej-
jel, hadd nőjön-növekedjen a gyer-
mek, és hadd erősödjenek csontjai. 
Viszont egy dologról mindig megfe-
ledkezett: hogy a kislány nem szereti 
a tejet, sőt, utálja. A kislány általában 
szófogadó volt. Elvette a csuprot, 
szájához tartotta, és eközben kör-
be-körbejárt az udvaron. Figyelte 
édesanyját, és amikor nem nézett 
oda, kiloccsantott egy kis tejet a csu-
porból a földre. Így hamarosan el is 
fogyott a tejecske. Ekkor visszavitte 

az üres csuprot édesanyjának, akitől 
dicséretet kapott. Így ment ez esté-
ről-estére. Tudjátok-e ki volt ez a kis-
lány? Elárulom most nektek: én vol-
tam az, és a falu neve Vista volt.

Miért írtam le ezt a történetet? 
Emlékeztek, az előbb úgy olvastuk 
az Igében, hogy Jerikó be- és elzár-
kózott. Jerikó a mi életünket és a mi 
szívünket is jelképezi, amelyik be- és 
elzárkózik. Jerikót hatalmas falak vet-
ték körül. Hatalmas falak vesznek kö-
rül minket is, mondhatnánk, hogy a 
hazugság falai, amelyeket már gyer-
mekkorunkban elkezdünk építeni, és 
amelyek mögé kényelmesen bezár-
kózhatunk. Azután a fal épül és ma-
gasodik hosszú évek során, házastár-
sak között, anyós és menye között, 
szülő és gyermek között. Az egyik 
mond valamit, a másik nem hagyja 

munkásságát. Ekkor döbbentem rá 
arra, hogy az élet nem csupán testi 
szükségletekből áll – kívánságokból, 
szórakozásból, világi normákból és 
szokásokból – hanem van egy lelki 
valóság, egy igazság, amelyet Isten 
képvisel. Most már tudtam, mire hí-
vott el engem is az én Uram: legyek 
az Ő követője, gyermeke.

Sajnos a test mindig a lélek ellen 
viaskodik: évek teltek el, míg el tud-
tam hagyni az engem visszatartó 
világi dolgokat, de végül Isten szere-
tete és türelme győzedelmeskedtek 
életemben. 

Isten a munkahelyemet  műhellyé 
változtatta: hirtelen más szemmel 
láttam az iskolánkban élő és tanuló 
fogyatékos, árva gyerekeket. Rájöt-
tem, hogy ők is szeretetre vágynak, 
és ekkor éreztem Isten bátorítását, 

aki arra buzdított: szeressem őket, 
hiszen Ő is mindenkit szeret.

Most már tudom, mi volt szakmai 
nyereségem és élettapasztalatom, 
azaz mire akart Isten megtanítani  
egy életen át: arra, hogy a nevelő és 
a szülő nem csak oktat, hanem lelket 
és jellemet is formál. Hogy nem csak 
a tudás fontos, hanem az emberi 
kapcsolatok, a szeretet és a másság 
elfogadása, és mindenek felett – az 
Istennel való kapcsolat.

A nehézségek és a próbák meg-
tanítanak Istenhez folyamodni, hit-
tel imádkozni és bizalommal kérni. 
Ma már megértettem, hogy hálával 
tartozom mindenért, és Őreá bízom 
magam, a jóságos mennyei Atyára, 
bármi is jönne ezután.

„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent 
szeretik, minden a javukra szolgál, 

azoknak, akiket elhatározása szerint 
elhívott.” (Róma 8:28)

Fejes Lajos,
nyugdíjas testnevelő tanár,

 Bánffyhunyad

Kedves Olvasók!

Az Istennel való élettapasz-
talat olyan, mint az igazgyöngy: 
hosszú évek szenvedése és 
türelme által alakul ki a rejtett 
kincs. Ha meg szeretnék osz-
tani Isten szeretetét és vezeté-
sét bemutató tapasztalataikat, 
élettörténetüket  másokkal is, 
küldjék be azokat postai vagy 
elektronikus levél formájában a 
szerkesztőség címére. 

Az Úr áldását kívánjuk éle-
tükre!
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ki kellett gondolnia, a sokkal egysze-
rűbb dolgoknál – mint például a ré-
gész ásónyomán kiforduló kis kőbalta 
esetében, melynek egyik vége le van 
pattintva, a közepe meg ki van fúrva 
– rögtön felkiáltanak: „Ezt ennek meg 
ennek a régi kultúrának egyik tagja 
készítette, ebben meg ebben az ősi 
korszakban!” De, ha erre egyiküktől 
megkérdezném a baltát illetően:   „De 
hát miért? Lehet, hogy csak úgy ma-
gától keletkezett , a hegy mélyében..., 

szó nélkül – és habár „kifele” leplezni 
próbáljuk – sértés a sértésre, fájda-
lom a fájdalomra jön, melyek újabb 
kövekként beépülnek a falba, a ha-
raggal, szeretetlenséggel együtt, és 
ez csak emelkedik, áthatolhatatlanul.

De mi lehet a malter, amely ösz-
szefogja az áthatolhatatlan kőfalat? 
A malter a magunk igaza, avagy a 
jogosnak vélt igaza. Milyen egyedül 
van az ember, amikor be- és elzárkó-
zik, és mennyire igaza van...!

Az ember sajnos Istentől is ugyan-
így elzárkózik. Amikor Isten megkér-
dezi tőlünk – a Bibliánkon vagy lelki-
ismeretünkön keresztül, úgy ahogy 
Ádámtól is kérdezte annak idején: 
Hol vagy?1 – akkor a kifogások falai 
mögé bújunk, a saját igazságainkkal 
védekezve, holott az igazság sosem 
az emberré, hanem mindig az Istené. 
Elzárkózunk Isten elől, de ő átlát Jeri-
kó vastag kőfalain.

Itt, Vistában, mi szeretjük a követ, 
és sok kőfalat építünk. Igen, az em-
berek sok erős falat építenek és épí-
tettek azért, hogy ezek védelmében 
biztonságban érezzék magukat.

Jerikó fala magas és erős volt, 
mégis kéz érintése nélkül pillanatok 
alatt összeomlott. De olvasunk a Bib-
1 „Szólítá ugyanis az Úr Isten az embert és 
monda néki: Hol vagy?” (1Mózes 3:9) 

Az ókori Jerikó helye ma

(folytatás az első oldalról)
És: vajon éppen a kereszténység 

az igazi vallás?  Miért nem valamely 
másik, például az iszlám vagy a hin-
duizmus, vagy akármi más, vagy az 
összes együttvéve?

A Biblia: hát nemde azt is embe-
rek írták? Hogyan lehet akkor Isten 
szava?

És ha az is volt valamikor, az idők 
folyamán nem módosult-e,vagy nem 
veszlődtek-e el részek belőle?

Akárhogyan is, bízhatok-e egy 
ilyen régi könyvben, számít-e az va-
lamit is még ma, érdekelhet-e en-
gem, e modern világban élő embert?

Ilyen és ehhez hasonló kérdések 
gyötrik azokat, akik elgondolkodtak 
már az élet dolgain.

Szeretnék ezért most az olvasó 
elé tárni néhány lépést, amelyek által 
sikerült magamnak tisztázni az igaz-
ság ösvényét. Induljunk hát! 

1. A tervezettség elve
Minden terv mögött egy terve-

ző áll. Ezt részben az evolucionisták 
(a fejlődéselmélet hívei) is elismerik, 
akik  habár a legbonyolultabb szer-
kezetek mögött (a sejt, a szem, az 
agy stb.) nem akarják meglátni, hogy 
valakinek mindezt 

Miért éppen ...?
Miért éppen Isten? Miért éppen a Biblia?

liában Babilon magas falairól is, ame-
lyeket egy éjszaka alatt bevettek a 
méd és perzsa seregek.

Még egy fal jut eszembe most, 
amely nem is oly régen dőlt le... em-
lékeztek-e a berlini falra?

Tudjátok-e miért dőlt össze? 
Azért, mert Kelet-Németországban 
az emberek elkezdtek imádkozni az 
egységért és a szabadságért. 1989 
november 9-én, egy hétfői estén leg-
alább egymilliónyian imádkoztak, és 
akkor a fal ledőlt.

Ma is szükségünk van egységre 
és szabadságra. De az igazi egység a 
Krisztusban való egység 2, és az igazi 
szabadság a bűntől való szabadság.3

2 „Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te 
énbennem, Atyám, és én te benned, hogy ők 
is egyek legyenek mibennünk...” (János 17:21)
3 „És megismeritek az igazságot, és az 

Kedves kalotaszegiek! Az ima 
ereje képes csak a falakat ledönteni. 
A mi életünkben is ima által fognak 
ledőlni azok a falak, amelyek elvá-
lasztanak minket egymástól és az 
Úr Jézustól. Rendeljük most alá aka-
ratunkat Isten akaratának, hogy szí-
vünk nyitott kapuján át bejöhessen a 
Király. Ámen.

„Íme, jön néked a te királyod, igaz 
és szabadító ő, szegény és szamárhá-
ton ülő...” (Zakariás 9:9)

Szallós Erzsébet,
nyugdíjas, Magyarvista

igazság szabadokká tesz titeket. (...) Aki bűnt 
cselekszik, szolgája a bűnnek. (...) Azért ha a 
Fiú megszabadít titeket, valósággal szaba-
dok lesztek.” (János 8:32, 34-35)

Vadászrepülőgépek
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hisz tudta a Természet, hogy ilyesmire 
szükségünk lehet...”. akkor valószínű-
leg megdöbbenve tekintene rám, és 
talán az épelméjűségemben is kétel-
kedne, majd valahogy így válaszolna: 
„Kedves barátom, hát nem látod hogy 
valakinek itt egy lyukat kellett fúrnia, 
hogy a fejsze nyelét beilleszthesse?  
És ezen kívül   többszöri élezés nyo-
mai látszanak, amelyet biztosan vala-
milyen más kődarabbal hajtottak vég-
re...?! Hogy gondolod, hogy az ilyesmi 
csak úgy magától létrejöhet?”

Igazat adva képzeletbeli beszél-
getőtársunknak, hozzáfűzzük: „Jó, de 
hát, ha egy ilyen egyszerű kis szer-
szám sem jöhet létre csak úgy ma-
gától, akkor milliószor bonyolultabb  
szerkezetek – növények, állatok, ro-
varok, csillagrendszerek – előállhat-
nak csak úgy, önmaguktól?” Ez olyan 
mintha azt mondanám: Egy fatá-
nyért vagy egy cserépkorsót valaki-
nek ki kell gondolnia, és el kell készí-
tenie, ám egy vadászrepülő vagy egy 
tengeralattjáró magától, a véletlenek 
hosszú sorozata révén létrejöhet...

Sokan megkérdezik ilyenkor: jó, 
de akkor, ha kezdetben nem létezett 
semmi, Isten miből teremtett? És Őt 
meg ki teremtette? 

Először röviden az utóbbi kér-
désre felelnék: Ha Istent is valakinek 
teremtenie kellett volna, akkor Ő 
is csak egy teremtmény lenne. Ám 
Istennek definíció szerint örök, vég-
telen, mindenható és mindentudó 
természetűnek kell lennie – mert ha 
nem, akkor ő is csak egy korlátozott, 
véges lény lenne, mint például mi, 
de akkor viszont már nem lehetne 
Isten... Másodsorban:

Azok a régi szép kémiaórák...
Sokszor keserves dolog volt ti-

zenkét éven át a jelenlegi Báthory 
líceumba járni, többek között a ke-
mény szigor miatt is, de ha most visz-
szatekintek, nem volt mindez hiába.  
A kémiatanárunktól például különö-
sen féltünk, de az egyik órán mon-
dott valamit, ami azóta nagyon a fe-
jembe vésődött. Az atomról beszélt, 
amely atommagból és a körülötte a 
pályájukon röpködő elektronokból 
áll, ám amelynek felépítési arányai 
elképesztőek.

„Ne gondoljátok, hogy az atom 
úgy néz ki, mint a falon függő raj-
zokon” – mondta. (Azokon egy na-
gyobb labda, az atommag, és kö-

rülötte néhány 
kisebb golyó  volt 
kiábrázolva, nem 
messze tőle) „A 
valóságban telje-
sen másképp van: 
képzeljük el, hogy 
veszünk egy gom-
bostűt, és letesz-
szük a főtéri Szent 
Mihály templom 
tornya mellé. A 
gombostű pici feje 

az atommag, az első elektron pedig, 
mely akkora csupán, mint egy szikra, 
ott repül, ahol a kereszt van, hetven 
méter magasságban... Ilyenek a való-
di arányok!”

Tehát az atom valójában egy erő-
tér! És minden, amit magunk körül 
látunk, sőt mi magunk is, atomokból 
épül fel – oxigénből, hidrogénből, 
szénből, nitrogénből 1... 
1 A piciny atommagban levő protonok és 

Már az is hihetetlen, hogy az embe-
ri tudomány mindezekbe bele tudott 
tekinteni, de Isten ezt is egy cél érde-

kében tette lehetővé: azért, hogy rá-
döbbenjünk, minden csak erőtér, azaz 
energia, és így jobban fel tudjuk fogni, 
hogy az egész világ Isten ereje által állt 
elő: úgy, hogy az Úr a saját végtelen 
erejének egy részét anyag formájában 
rendezte el. 

Isten hatalma az, amely előhozta, 
és fenn is tartja minden pillanatban a 
világmindenséget: a bolygók és csil-
lagrendszerek forgását, a sejtek mű-
ködését, a magok csírázását,  szívünk 
dobbanását.

Krisztus Urunkról például ezt ol-
vassuk:

„(...)mindenek Ő általa és Őreá 
nézve teremtettek. Ő előbb volt min-
dennél, és minden Őbenne áll fenn.” 
(Kolossé 1:16-17)

„(...) Aki hatalma szavával fenn-
tartja a mindenséget.” (Zsidók 1:3)

Máshol pedig:
„Hit által értjük meg, hogy a világ 

Isten beszéde által teremtetett, hogy 
ami látható, a láthatatlanból állt elő.” 
(Zsidók 11:3)

Isten erőteljes szava szólt és lett. 
Íme, egy példa – a Nap, a Hold és a 
csillagok teremtése:

„És monda Isten: Legyenek világí-
tó testek az ég mennyezetén (...) És 
úgy lőn. (...) Teremté tehát Isten a két 
nagy világító testet (...) és a csillago-
kat.” (1Mózes 1:14-16)

El tudjuk-e mindezt képzelni? Ha 
Isten valóban mindenható, akkor 
természetesen megtehette ezt! Hisz 
nem ember Ő, hogy valami is lehe-
tetlen legyen számára!

„Nagyok és csodálatosak a te dol-
gaid, mindenható Úr Isten...” (Jelené-
sek 13:5)

neutronok esetében is ilyen megdöbbentő 
arányok uralkodnak.

Az egész világ Isten ereje által 
állt elő: úgy, hogy az Úr a saját vég-
telen erejének egy részét anyag 
formájában rendezte el.

Niels Bohr atommodellje

Fatányér
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2. A szeretet nagy elve
Kedves olvasó! E pillanatban meg-

hívlak, nézzünk körül figyelmeseb-
ben e világban! Valóban sok a szen-
vedés, jelen van a halál, a betegség, a 
különböző természeti katasztrófák..., 
de mindezek a bűn következmé-
nyei, amelyek, okozójukkal együtt, 
nemsokára fel lesznek számolva. De 
mindezeken túl  meg tudod –e látni 
a Teremtő nagy szeretetét?

Lám, a virágok, madarak mennyi 
színben pompáznak...! Az anya szíve 
alatt hordja kicsinyét, és alig várja 
megszületését annak, aki szíve dob-
banását hallgatva készül az élet nagy 
kalandjára, amelybe drága édesany-
ja vezeti majd be... De miért nem 
fekete-fehér minden? És miért nem 
fejlődnek és születnek gyermekeink 
egy fán lógó zacskóban? Isten ezt is 
megtehette volna!

Miért oly illatos a narancs héja, 
amikor körmünket belevájjuk? És a 
gerezdek is pontosan úgy, falatnyi-
an sorakoznak, mintha zamatukkal 
szánkba kívánkoznának...

Mi az a csoda, amely lejátszódik, 
amikor az egymásnak rendelt fiú és 

lány egymásra te-
kintenek?

Igen, a gyönyö-
rű naplementék, 
a fenyők övezte, 
hűs hegyi tavak, 
melyekben úszva 
a menny békéje 
és öröme csillan 
fel szívünkben..., a 
mindhalálig tartó, 
hű barátságok, az 
önfeláldozó, szülői 

szeretet, a  valóban szent házassá-
gok boldogsága, és megannyi más: 
mindezek a mi cso-
dálatos Alkotónk 
irántunk való lenyű-
göző szeretetéről 
beszélnek...

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

3. Az információelmélet
Ennek egyik elve szerint,  egy in-

formációs rendszerben csak az lehet 
benne, amit beletettek. Azaz: tegyük 
fel, hogy egy teljesen új számító-
gépem van, és szeretném a kínai 
nyelvet megtanulni. Ehhez pedig 
szükségem lenne egy kínai nyelv-
javító programra 2. De ki tudná ezt 
nekem elkészíteni?  Természetesen 
csak olyasvalaki, aki ismeri e nyelvet, 

azaz aki birtokában 
van a kínai írásmód-
nak, szókincsnek és 
nyelvtannak.

Kedves Olvasó! 
Tudtuk-e, hogy a mi 
elménk nagyon ha-
sonlít egy számító-
géphez? Ebbe vala-
ki a szeretet nyelvét, 

2 Ez mutatná ki a hibákat 
a számítógépen megírt 
írásbeli gyakorlataimban.

képességét is beprogramozta, azaz 
beleültette. De hát ki tehette volna 
ezt meg? Csupán egy olyan Valaki, 
aki rendelkezik a szeretet képessé-
gével, birtokolja azt. A légüres tér, a 
jéghideg, személytelen űr, vagy egy 
hatalmas robbanás – melyek sem-
miféle lelki tulajdonsággal sem ren-
delkeznek, ám amelyekben, az evo-
lúcióelmélet hívei szerint eredetünk 
keresendő – miképpen ültethette 
volna belénk a szeretet, a barátság, 
a megbocsátás vagy az önfeláldozás 
ajándékait, vagy akár a kutyánkba is 
a hűség és ragaszkodás képességét?

4. A kommunikálás vágya
Ha az Alkotó szerető lény, akkor 

vágyik arra, hogy valamiképpen kap-
csolatban legyen teremtményeivel. 
Valóban, a  szerető szülő is alig várja, 
hogy munkából hazatérve a gyer-
mekeit magához ölelje, és  mindent 
elmeséljenek egymásnak. Ugyanígy, 
a szerető házastársak vagy a fiatal 
szerelmes pár állandóan egymás 
jelenlétére, meghitt közösségre vá-
gyakoznak, amikor szívüket, lelküket 
kitárhatják egymás előtt.

A kísérlet
Egy rettenetes  kísérletről hallot-

tam a 19. századból, amikor is árva Szülői szeretet

Léteznie kell tehát egy nagy Al-
kotónak, egy Programozónak, Aki 
mindenek mögött áll, és Aki birto-
kában van a szeretet csodálatos ké-
pességének.

Valaki belénk ültette a szeretet képességét és a 
kommunikálás vágyát
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kis csecsemőket külön szobákba he-
lyeztek, etették, fürdették, ellátták 
őket, de senki sem szólhatott hoz-
zájuk, sem  ölbe nem vehette őket...  
hadd lássák, mi történik velük. Az 
eredmény: minden különösebb be-
tegség nélkül, a kis babák egy éven 
belül mind meghaltak.

Valóban, a szeretet hiányában 
mind a lélek, mind a vele oly szoros 
kötelékben levő test elpusztul.

Ekképpen tehát, a Szerető Isten 
sem zárkózhat el némán gyermeke-
itől, mert ez már nem lenne szeretet. 
De vajon hogyan lép kapcsolatba ve-
lünk?

A vallások
Így érkezünk el a különböző val-

lásokhoz, amelyek mindegyike azt 
állítja, hogy Isten – vagy az istenek – 
nevében szól, és isteni kinyilatkozta-
tás birtokában van.

Az Isten utáni kutatásaim kez-
detén, sok évvel ezelőtt értem el e 
pontra, és azonnal körülnéztem a 
vallások palettáján: hátha nem a ke-
reszténység meg a Biblia mutatják 
be az igaz Istent, hanem az iszlám, 
a buddhizmus vagy a hinduizmus. 
Olvasni kezdtem hát az ezekről fellel-
hető könyveket, míg egy napon...

A Déli pályaudvaron 
1990 nyarán a vonatra vártam 

a Déli pályaudvaron, amikor is egy 
könyvstandhoz közeledve egy kis 
könyvre esett a tekintetem: Jézus 
Krisztus, vagy Buddha, Mohamed, 

hinduizmus 3.  Azonnal megvettem, 
olvasni kezdtem, és mire a vonat 
Püspökladányig ért, hirtelen minden 
világos lett előttem.

A nagy vallásokról valóban sokat 
írtak már, és a mostani cikkbe már 
nem férne bele egy kiterjedtebb 
elemzés, ám e lap későbbi számai-
ban megpróbáljuk röviden, de rész-
letesen bemutatni őket. Addig is, 
egy nagyon kifejező példázattal sze-
retném bemutatni azt, amit akkor és 
azóta is megértettem:

A példázat
„Volt egyszer egy ember, aki útján 

haladva beleesett egy nagyon mély 
gödörbe. Megpróbált kijutni, vergő-
dött, kínlódott, de hiába. Végső két-
ségbeesésében kiáltozni kezdett.

Arra haladt Mo-
hamed 4, meghal-
lotta, és megállt a 
gödör szélén:

– Látom, belees-
tél a gödörbe... de 
hát, minden, ami 
történik, Allah aka-
ratából van – és ott-
hagyta.

3 A könyv szerzője: dr. 
Gerhard Bergmann, 
megjelent az Evan-
géliumi Iratmisszió ki-
adásában.
4 Az iszlám vallás 
alapítója.

Arra ment Krishna 5, és lenézett:
– Ha kihúzlak, nem számít, ha ott-

hagylak, az sem számít. Semmi sem 
számít, csak a megvilágosodás – és 
otthagyta.

Ekkor arra ment Krisztus, megsaj-
nálta és azonnal kihúzta az illetőt.”

Ne felejtsük, hogy ez csak egy 
példázat, és nagyon sok jó és segítő-
kész ember van a nem-keresztény val-
lások tagjai között, miközben ezzel 
egyidőben sajnos mi, keresztények 
sem gyakoroljuk sok esetben feleba-
rátainkkal szemben azt a szerető tö-
rődést, amire az Úr tanított: „Szeresd 
felebarátodat, mint önmagadat.” 
(Máté 22:39).

Ugyanakkor itt a vallások alap-
vető tanításáról van szó: mind az 
iszlámban levő kiszmet, mind a hin-
duizmus meg buddhizmus karma ta-
nítása alapvetően a fatalizmust, azaz 
az előre megírt végzetbe való bele-
törődést sugallja. A karma törvénye 
például, amely elválaszthatatlan a re-
inkarnáció, azaz az újabb meg újabb 
testben való megszületés tanításá-
tól, olyan, mint egy pontszám: „Azért 
vagy most beteg, nyomorék vagy 
szegény, mivel egy előző életedben 
rossz karmát gyűjtöttél... Engedel-
meskedj ez életedben a vallási elő-
írásoknak, és a következő életedben  
egy magasabb kasztban fogsz meg-
születni, talán éppen herceg leszel...

5 Hindu istenség.Egyike a dúsgazdag guruknak

Utca Indiában
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szerető Atya nem hagyhatta, és nem is 
hagyhatja.

És ha majd az Ő, mibennünk mun-
kálkodó Lelke a Biblia mellett tesz  
tanúbizonyságot – ahogyan az én 
esetemben is történt, az Ő kegyel-
méből, 26 évvel ezelőtt –, akkor ne 
habozzunk: adjuk át életünket Őne-
ki engedelmességre, és induljunk el  
bízón Ővele a mennyei hazánk fele 
vezető úton. 

„Szenteld meg őket a Te igazságod-
dal: a Te igéd igazság.” (János 17:17)

 „És mi megismertük és elhittük 
az Isten irántunk való szeretetét... Mi 
szeressük Őt, mert Ő előbb szeretett 
minket!” (1János 4: 16, 19)

Jancsó Erik
(Szászfenes)

A Szentírás

„Mert ami Istenben látha-
tatlan, tudniillik az ő örökkévaló 
hatalma és istensége, a világ te-
remtésétől fogva az ő alkotásaiból 
megértetvén megláttatik...” (Róma 
1:20) 

Teremtőnk az igaz Isten

E tanítás eredményeképpen In-
diában például milliók születnek és 
halnak meg az utcákon az éhség, a 
betegségek meg a nyomor miatt, 
míg a hinduizmus szentjei, a guruk 
meg a papok közül sokan hatalmas 
vagyonokat gyűjtenek össze az őket 
imádók adományaiból, anélkül, hogy 
az útszélen heverő szerencsétlenek-
re gondolnának.  A muzulmán vilá-
got is számos helyen szegénység, 
korrupció és az egymással való ke-
gyetlen küzdelem jellemzi, hisz Mo-
hamed is nemde karddal alapította 
meg vallását, és harcosait az egész 
világot legyőzni küldte szét...?

És Jézus...?
Mennyivel más az Úr tanítása: 

ő megalázta magát, szolgai formát 
vett fel, tanítványai lábát mosta, a tö-
megeket táplálta és gyógyította, és 
imádkozott az arcába köpdöső és őt 
verő, gúnyoló bűnösökért.6

Máté 25: 35–40 verseiben ezt ol-
vassuk: „Mert éhes voltam és ennem 
adtatok, (...) jövevény voltam, és be-
fogadtatok, (…) mezítelen voltam, 
és felruháztatok.” És az üdvözültek 
ekkor megkérdezik: „Mikor láttunk, 
hogy éheztél, (...) jövevény voltál (...) 
vagy mezítelen voltál...?  Akkor az Úr 
így felel majd nekik: „Bizony mondom 
néktek, hogy amennyiben megcse-
lekedtétek eggyel az én legkisebb 
atyámfiai közül, velem cselekedtétek.”

Jézus tanítása az egymás iránti 
szeretet és irgalom. De hát, mond-
hatná valaki, a keresztény világ tör-
ténelme is tele van egymás elleni 
háborúkkal, elnyomással és igazság-
talansággal...!

Valóban, de a kínzókamráktól 
kezdve a lágerekig mindezt olyanok 
cselekedték, akik Krisztust igazán 
nem ismerték meg, és életüket nem 
adták át neki. De Jézusra ki tudna 
egy rossz szót is mondani?

A kardját előrántó, Mesterét vér-
ontás árán is védelmezni kész Pé-
terhez így szólt a Békesség Fejedel-
me: „Tedd helyére szablyádat, mert 
akik fegyvert fognak, fegyverrel kell 

6 Filippi 2:7–8, János 13:5, Máté 14:19–21, 
15:30, Márk 15:19, János 19:3, Lukács 23:34–35

veszniök.” (Máté 26:52) És ezek után 
meggyógyította a rá támadók egyi-
kének, Málkusnak a sebét.(Lukács 
22:51, János 18:1o)

Ki tesz, ki tett még ilyet?

A szeretet Istene és az Ő Szava
Évszázadok ködéből hangzik ma 

is felénk Annak szava, aki a bűnein-
kért járó büntetést önmaga fizette le: 
„Szeressétek egymást, amint én sze-
rettelek titeket.” (János 15:12)

És János apostol megerősíti: „Az 
Isten szeretet, és aki a szeretetben 
marad, az Istenben marad, és az Isten 
is őbenne.”(1János 4:16)

Ne riadjunk vissza, ha úgy érezzük, 
nem látunk még tisztán! Tanulmá-
nyozzuk lehetőségeinkhez mérten a 
többi vallás tanítását is, de tegyük ezt 
úgy, hogy ezzel párhu-
zamosan a Bibliát is ol-
vassuk, és imában kér-
jük Istentől: nyissa meg 
szemeinket, hogy meg-
láthassuk és megismer-
hessük Őt, a Szeretet 
Istenét, megmutatva 
nekünk, hol található 
meg az ő valódi üze-
nete mihozzánk, e földi 
élet vándoraihoz.

 Igen, Isten döntése 
alapján a Bibliát isteni 
ihletésre hozzánk ha-
sonló emberek írták 7, és Isten Gond-
viselése őrizte meg azt a századok fo-
lyamán a pusztulástól, módosítástól; 
hiszen ha nem így lenne, akkor már 
minden valódi támasz és világosság 
nélkül élnénk, kiszolgáltatva a tévta-
nítások  bármiféle szelének – s ezt a 

7 2Péter 1:21
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mokban levő szobrok és festmények, 
azoknak csókolgatása, és az azok 
előtt való ima, füstölés és gyertya-
égetés megsértik a második paran-
csolatot, hiszen semmiféle bibliai 
alapjuk sincs; az Ótestamentumban 
semmiképpen, de az Újszövetség 
oldalain sem jutott eszébe senkinek, 
hogy ilyesmit tegyen...  Azaz eszébe 
jutott, de kinek?  Lisztrában, Istennek 
Pál apostol által végzett csodáját kö-
vetően, a likaóniaiak áldozni akartak 
neki és Barnabásnak. A két apostol, 
amikor észrevette,  mit akarnak ten-
ni, ruhájukat megszaggatva futott 
közéjük,  nagy nehezen lecsende-
sítve őket, míglen a Pál nyomában 
levő ellenséges zsidók uszítására a 
tömeg  Pálra támadt, aki végül csak 
az Úr beavatkozása révén maradha-
tott életben (Apostolok Cselekedetei 
14: 7–20).

Vajon mit tenne ma Pál, ha látná, mi 
történik az ő – és más apostolok meg 
vértanúk – szobra vagy képe előtt?

Ezen szokások az első évezred de-
reka táján szivárogtak 
be az egyházba, a ke-
reszténység Nagy Kons-
tantin általi törvényesí-
tését követő időkben, 
amikor is a pogányok 
nagy tömegei áramlot-
tak az egyházba, ma-
gukkal hozva addigi 
rítusaikat és felfogásu-
kat.3 Bizánc és Róma 
teológusai  mindmáig 
azt állítják, hogy ők va-
lójában Istent imádják, 
ám ezen anyagi ábrázo-
lások – azaz Mária és a 
szentek, avagy akár az 
Úr Jézus szobrai és ké-
pei – a keresztényeket 
csupán rásegítik arra, 
hogy jobban „vizualizál-
ják”, elképzeljék Istent, 

3 Nem fér kétség hozzá: emberi szemmel néz-
ve nagyon megragadóak lehetnek a legszebb 
szobrokkal és festményekkel díszített temp-
lomok, és oly magasztosak, és meghatóak az 
előttük térdeplők, a lobogó gyertyák, a magas 
boltozat alatt ködlő tömjénfüst és a mesteri-
en kifaragott kövekről visszaverődő zene..., de 
hogyan egyeztetjük mindezt Isten Igéjével?

A Tíz- 
parancsolat

(3. rész)
A második parancsolat

„Ne csinálj magad-
nak faragott képet, és 
semmi hasonlót azok-
hoz, amelyek fenn az ég-
ben, vagy amelyek alant 
a földön, vagy amelyek 
a vizekben a föld alatt 
vannak. Ne imádd és ne 
tiszteld azokat, mert én, 
az Úr, a te Istened, féltőn 
szerető Isten vagyok, 
aki megbüntetem az 
atyák vétkét a fiakban, 
harmad és negyedízig-
len, akik engem gyűlöl-
nek.1 De irgalmasságot 
cselekszem ezeriziglen 
azokkal, akik engem sze-
retnek, és az én paran-
csolataimat megtart-
ják.” (2Mózes 20: 4–6)

Kedves Olvasók! E parancsolat 
elsődlegesen a bálványimádásra 
vonatkozik, és tiltja mindennemű 
kiábrázolás készítését imádati célból, 
legyen az szobor („faragott kép”), 
vagy festmény, dombormű („sem 
semmilyen hasonlót azokhoz”), me-
lyek fent az égben – angyalok vagy 
Isten elképzelt formája –, itt lent a 
földön – emberek vagy állatok képe 
– vagy a vizekben – halak, vízi állatok 
képei – találhatók. (Természetesen 
a családtagok fényképei, az állatok 
könyvekben bemutatott képei, az 
írók, költők parkokban álló szobrai, 
és más művészi vagy gyakorlati áb-
rázolások nem tartoznak e tiltás alá, 
hacsak nem süllyed odáig valaki, 
hogy istene gyanánt imádja őket.)2

1 Figyeljük meg, hogy itt nem arról van szó, 
hogy az ártatlan leszármazottakat bünteti 
Isten a vétkes atyák helyett, hanem a fiakban 
megtalálható, átöröklött és gyakorolt bűnt 
bünteti meg az Úr, az őt gyűlölők esetében.
2 A Tízparancsolat két kőtábláját tartalmazó 

A pogány népek – és később sajnos 
maga Izrael népe is – minden pontján 

áthágta ezt a parancsot. 
Lássunk néhány pél-
dát erre vonatkozóan: 
a filiszteusok Dágonja 
halisten volt, az egyipto-
miak macska, krokodil, 
sólyom, bika és számos 
más formájú istent, illet-
ve a Napot és a Holdat is 
imádták, míg a görögök  
Panteonja (isteneinek 
összessége) férfi és női 
ábrázolásokban dúskált: 
Zeusz, Héra, Démétér, 
Dionüsszosz, Apolló, Árt-
emisz, Athéné, Árész, stb.

Már az 
első pa-
rancsolat 
esetében 

is említet-
tük, hogy Teremtő csak 
egy lehet, és ha a Biblia 
Istene az igaz Isten, ak-
kor a többi, ember- vagy 
állatformájú bálványis-
tenek sokasága mind 
hamis, és őket imádva 
az emberek valójában 
ördögöket imádtak. 
(„Idegen istenekkel in-
gereltek, (...) ördögök-
nek áldoztak, nem Isten-
nek.” (5Mózes 32: 16–17)

Ezt még értjük, 
mondhatná valaki, de 
mi a helyzet a keresz-
ténység imádati rend-
szerében levő ábrázolásokkal?

A Reformáció idején a reformá-
torok megértették, hogy a templo-
frigyláda tetejére is két, kiterjesztett szárnyú 
kérubot (angyalt) kellett készíteni aranyból, 
Isten parancsára, de ezek Istennek és az ő 
törvényének a szentségét voltak hivatva kie-
melni (2 Mózes 25:18–20)

Pallász Athéné, a görögök 
bölcsesség-istennője 

(Pheidiász, i.e. 5. századi szobra)

Zeusz, görög főistenség
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jánál, és közbenjárnak a bennük bízó-

kért (ezért nevezik őket 
védőszenteknek is).

De vajon a Biblia 
szerint hány közbenjá-
ró létezik?

„Mert egy az Isten, és 
egy a közbenjáró is Is-
ten és emberek között, 
az ember Jézus Krisz-
tus, aki adta magát vált-
ságul mindenekért...” 
(1Timóteus 2:5–6) 

Valóban: Jézus Krisz-
tus az egyetlen, akinek 
vére árán joga van köz-
benjárni az Atya trónjá-
nál. Csak Ő adta életét 
váltságul, csak Ő halt 
meg értünk, és senki 
más. Minden más em-
ber, még az összes ko-
rok leghűségesebbjei is, 
bűnös 

emberek csupán, 
akiknek a saját ré-
szükre is szükségük 
van Krisztus köz-
benjárására.

És egy másik 
megjegyzés: vajon 
élnek-e a halottak? 
Tudnak-e ezen 
megholt szentek ró-
lunk, és mindarról, 
ami e földön törté-
nik, hogy ekképpen 

valamit is tehesse-
nek értünk? Ez egy 
nagyon fontos kér-
dés, melyet majd 
a jövőben meg 
kell beszélnünk 
Isten segítségével. 
De addig is idéz-
zünk ugyancsak a 
Szentírásból:

„Mert az élők 
tudják, hogy meg-
halnak, de a ha-
lottak semmit 
sem tudnak (...) és 
többé semmi ré-
szük sincs semmi 

akit nem láthatunk, és így eredmé-
nyesebben közeledhes-
senek Hozzá. És ezen  
képeket és szobrokat ők 
valójában nem is imád-
ják, csupán tisztelik...

Csakhogy a paran-
csolat nem azt mondja, 
hogy csinálj, mert ez 
segít majd neked, és 
csupán tiszteld, de ne 
imádd, hanem: Ne csi-
nálj, ne tiszteld, és ne 
imádd! 

Másrészt itt meg kell 
még említenünk az Úr 
Jézusnak a samáriai asz-
szonyhoz intézett  sza-
vait is:

„De eljő az óra, és az 
most vagyon, amikor az 
igazi imádók lélekben 
és igazságban imádják 
az Atyát, mert az Atya is 
ilyeneket keres az ő imádóiul.” (János 
4:23)

Ezek a szavak majd 2000 éve hang-
zottak el – már akkor olyanokat kere-
sett az Atya, akik lélekben képesek őt 
imádni, és nem külsőségek és emberi 
hagyományok alapján, miközben át-
hágják azon igazságot, melyet az Úr 
az Igében fektetett le számunkra.

Ide kapcsolódik egy másik állítás 
is, miszerint azért jó Máriához, az Úr 
Jézus anyjához, és a többi elhunyt 
szenthez fohászkodni, mivel ők lelki 
testben ott vannak már az Isten trón-

dologban, amely a nap alatt történik 
(...) mert semmi cselekedet, okos-
kodás, tudomány vagy bölcsesség 
nincs a Seolban, ahová menendő vagy.” 
(Prédikátor 9:7–8,12)

Azonban van a bálványimádásnak 
egy ravaszabb formája is: egyrészt a 
fösvénység, amelyet a Biblia bálvány-
imádásnak nevez (Kolossé 3:5), más-
részt tudatában kell lennünk annak, 
hogy kő-, fa-, és fémbálványokon kí-
vül mást is lehet imádni, olyan dolgo-
kat, amelyek talán önmagukban nem 
mind rosszak, de az életünkben még-
is elfoglalják a csupán Istent megillető 
első helyet. Ilyenek a pénz, a karrier, 
a házak, az autók, az ingatlanok, az 
evés-ivás és bármilyen más szenve-
dély, a testi gyönyörök, a szórakozás, 
a foci vagy egyéb sport, a napestig 
tartó tévézés vagy számítógépezés, 
a saját külsőm, vagy önmagunk... 
mindaz, amiért valójában élünk, ami 

Szent Péter szobra a Vatikán-
ban (eredetileg egy római 

kori Jupiter szobor, a fején a 
Nap-koronggal)

Keresztelő Szent János templom, Ohio, Egyesült Államok

Szűz Mária szobra előtt, Medzsugoréban
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Te vagy a Minden
Elmerülve, gondolkodva földi éltem felől, 
Olyan nagyon fáj a szívem, a bánat majdnem megöl!
Mennyi zavar, mennyi vita, mennyi fájdalom
Adódik egy élet során…  de hol a nyugalom?

Hol lehet, hol létezhet e földön nyugalom?
Ezt kerestem és keresem…, de még nem találom.
Nem találom, és mit tegyek, hogy ez életben boldog legyek,
És mindig örömteli szívvel éljek, mint egy pici gyermek?

E világban sok mindent keresek, remélve, hogy találok:
Örömöt, békét és sok boldogságot…
De ilyet nem lelek…, hanem helyette találok bút és keservet, 
Pedig ezt nem keresem…
Így hát mindig oly nagyon bús, és szomorú a lelkem.

De várjunk csak… valamikor azt hallottam,
Hogy van egy Jézus, aki szeret, s aki a mennyben van!
Ő mindent tud, mindent hall és minden szívet kutat,
És a jó és nemes szívnek egy jó utat mutat. 

Szeretetre tanít, jóságra, tűrésre,
Megtanít hallgatni drága szüleinkre.
Megenged bánatot s bajt is ez életben,
Hogy megpróbálja hitünk: Tudunk-e bízni benne?

Megmutatja mily szép,  s mily boldog ez élet,
Hogyha csak Jézusra nézel s benne van a hited!
Így hát elgondolom… és e Jézus, érzem,
Vigyáz reám biztos, és szeret is engem.

Ő eligazgatja ezidáig rossznak vélt sorsomat,
Ő letörli könnyem, és megvigasztalja bánatos arcomat.
Ezután hát az lesz minden gondolatom,
Hogyan is lehetne csak Jézussal járnom.

Neki adom szívem és egész életem,
- Ezután, ó Jézus, Te légy a MINDENEM! 
Ámen.

S. I., Türe
(Írtam 1971. január 1-jén, 19 éves koromban.)

 ***
Kedves Olvasók!
Szerettel várjuk a szerkesztőség címeire bármelyikö-
tőknek Istent kereső, Őt dicsőítő verseit. Ne feledjék 
megadni a nevet, helységet és a telefonszámot.

Köszönjük!

Kalotaszegi 
Istenes vers

elsősorban lefog-
lalja gondolatain-
katat, és végül kiöli 
szívünkből az Isten 
iránti vágyat és sze-
retetet.

Kedves Olvasó! 
Melyik az a dolog, 
amelytől boldog-
ságodat várod? 
Mi az, ami kiérde-
melte a te vagy az 
én életemben azt, 

„Sőt annakfelette most is kár-
nak ítélek mindent az én Uram, Jé-
zus Krisztus ismeretének gazdag-
sága miatt, akiért mindent kárba 
veszni hagytam és szemétnek íté-
lek, hogy a Krisztust megnyerjem.” 
(Filippi 3:8)

Ortodox hívek

hogy a drága Üdvözítőnket miatta a 
háttérbe szorítsuk?

Ismerjük fel ma bálványainkat, és 
szabaduljunk meg tőlük, míg tart a 
kegyelem ideje!
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„És ez az a bizodalom, mellyel őhozzá 
vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő 
akarata szerint, meghallgat minket.” 

(1 János 5:14)

E hó imacéljai:

•	A Kalotaszegen élő, bárminemű be-
tegségben szenvedőkért: az Úr gyó-
gyítsa meg őket, ha ez megfelel az 
ő akaratának, avagy ha a szenvedő 
javára megengedi a keresztet, akkor 
adjon erőt annak elhordozásához.

•	Kalotaszeg fiataljaiért. Az Úr áldja 
meg őket hittel, szent életcéllal, a 
bűn kísértésének való ellenállási 

képességgel. Segítse meg őket a 
tanulásban, családalapításban, s 
rendeljen ki nekik megfelelő mun-
kahelyet.
Ugyanakkor, ne feledkezzünk 

meg hálát adni Isten eddigi ol-
talmáért és vezetéséért mindanny-
iunk életében.

Továbbra is szeretettel várjuk 
bárkinek az imacéljait a szerkesz-
tőség címeire.

Ima- 
sarok

Május, mely talán az év legszebb 
hónapja, sokak számára a természet-
ben való barangolások, és a szabad-
téri sütés-főzés ideje. Az alábbiakban 
egy újabb egészséges, e hónaphoz is 
illő, koleszterinmentes receptet mu-
tatunk be.

A hónap
receptje

Rablónyárs

Indulás előtt, a konyhában el-
készítjük a hozzávalókat: egy-két 
csomag  texturált szójaszeletet 10 
percig főzünk nem túl sok, enyhén 
sós vízben, melybe bőségesen tet-
tünk vagdalt fokhagymát és szárított 
csombordot. Hagyjuk egy ideig a le-
vében hűlni, s eközben előkészítjük 
a többi hozzávalót: közepes méretű, 
megmosott gombakalapokat, ki-
sebb főzőtök, pirospaprika és sárga-
répa szeleteket, melyeket picit meg-
sózva, 3–4 percig gőzben párolunk 
úgy, hogy még kemények maradja-
nak. Ezután a szójaszeleteket is ki-
halásszuk főzőlevükből, villával  elég 

jól kinyomkodjuk, s megfelelő dara-
bokra vágjuk. 3–4 paradicsomot és 
két vöröshagymát is odakészítünk, 
de ezeket majd csak a helyszínen,  a  
feltűzés és sütés előtt szeleteljük fel.  
Mindent becsomagolunk, majd ki-
megyünk a kertbe vagy a természet-
be a kívánt helyre. Itt tüzet rakunk, és 
hagyjuk parazsára égni.

Ezalatt nyársként szolgáló kis fa-
pálcákat vágunk, melyekre az összes 
hozzávalót ízlésesen, sorban, válta-
kozva feltűzzük. Szószt készítünk egy 
kis olajból és zúzott fokhagymából, 
melyhez, ha szeretjük, majorannát, 
bazsalikomot vagy egyéb fűszert 
tehetünk. Egy konyhai ecsettel jól 
bekenjük vele a már feltűzött zöld-
ségeket, és serpenyőben, vagy alu-
fóliába csomagolva vasrácson, vagy 
akár egyenesen a rácsra téve, vagy 
a parázs felett a levegőben tartva 
megsütjük. El lehet készíteni otthon 
is, jénai tálban,a konyhai sütőben – 
ez esetben burgonyapürével, rizzsel, 
párolt zöldborsóval köríthetjük.

Gyorsan, néhány perc alatt meg-
sül.

(A fenti receptet a Mezőménesi 
Életmódközpont Szakácskönyvéből 
válogattuk.)

Figyelem!
A magyar és a kalotaszegi konyha 

számos hagyományos vegetáriánus 
receptet ismer, mint pl. a babgu-
lyás, káposztás laska, rakott krump-
li, gombapaprikás, szilvás gombóc, 
vargabéles, túrós galuska, különbö-
ző zöldséglevesek, stb.

Bárki megoszthatja velünk ked-
venc, növényi alapú receptjét a 
szerkesztőség címein. A legjobba-
kat közölni fogjuk. Köszönjük!
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Bábeli zűrzavar

E kifejezést szokták használni, 
amikor valahol összevisszaság, káosz 
uralkodik. 1Mózes 10:10 versében ta-
lálkozunk először e szóval: amikor is 
a Nimród által Sineár1 földjén épített 
városok felsorolásánál ez szerepel el-
sőként.

A Bábel szó eredete valószínűleg 
az ó-babiloni nyelv babalu ‘szétszór-
ni’ igéjéből ered, mellyel az illető vi-
dék lakói jelölték ezt, az emberiség 
történelme szempontjából egyedül-
álló helyet. De mi is történt itt?

A vízözön vége fele, az egész vilá-
got beborító vizek visszahúzódása-
kor, a bárka az Ararát hegyén fenek-
lett meg2 (1Mózes 8:4). Noé és három 
fia, Sém, Khám és Jáfet a feleségeik-
kel együtt kijöttek a szárazföldre, és 
szaporodni kezdtek. Egy idő után 
a még egységes, egyetlen, kezdeti 
nyelvet beszélő nép elindult, és lete-
lepedett a Sineár földjén, a Tigris és 
az Eufrátesz medencéjében.
1 A későbbi Babilon országa, a mai Irak területén. 
2 A mai Törökország területén.

Bábel tornyának valószínű helye a térképen

Szó-
-kincs

Habár Istennek Mózes 1:28 szerint3 
már eredetileg is az volt a célja, hogy 
az emberek szétszóródva, az egész 
földet töltsék be, az akkori, Khám 
unokája, Nimród 4 által vezetett nép 
mégis úgy döntött, másként tesz: „És 
mondának: Jertek, építsünk magunk-
nak várost és tornyot, melynek teteje 
az eget érje, és szerezzünk magunk-
nak nevet, hogy el ne széledjünk a 
föld egész színén.” (1Mózes 11: 4)

A bábeliek itt egy olyan kormány-
zatot akartak létrehozni, ahol min-
den egy kézben összpontosul, ahol 
az emberek büszkék lehetnek saját  
3 „Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsé-
tek be a földet...”
4 1Mózes 10:6–9.

megvalósításaikra (mint például a 
tervezett toronyra), és talán arra is 
gondolhattak, hogy a felhőkig érő 
építmény védelmet nyújthatna egy 
újabb özönvíz esetén. Ha ez utóbbi 
gondolat valóban megszületett ben-
nük, akkor az bizalmatlanságot je-
lentett Isten világos ígéretével szem-
ben, aki kijelentette a Noéval kötött  
szövetség alkalmából, hogy özönvíz 
sohasem lesz többé (1Mózes 9:15).

Isten azonban nem helyeselte 
szándékukat, és elhatározta hogy 
meghiúsítja azt:

„Nosza szálljunk alá, és zavarjuk 
ott össze nyelvöket, hogy meg ne ért-
sék egymás beszédét.” „Ezért nevezék 
annak nevét Bábelnek, mert ott zava-
rá össze az Úr az egész föld nyelvét, és 
onnan széleszté el őket az Úr az egész 
földnek színére.” (1 Mózes 11: 7,9)

Ekként vált Bábel tornya és városa 
az ősnyelvek szülőhazájává. A hirte-
len különböző nyelveket beszélő csa-
ládok és nemzetségek, abbahagyva 
a toronyépítést, kénytelenek voltak 
nyelvek szerint tagolódni, és új hazát 
keresni. Ez pedig hozzásegítette őket 
ahhoz, hogy külön-külön meglegyen 
az esélyük Isten keresésére:

„És az egész emberi nemzetséget 
egy vérből teremtette, hogy lakozza-
nak a földnek egész színén, megha-
tározván eleve elrendelt idejöket és 
lakásuknak határait; hogy keressék az 
Urat, ha talán kitapogathatnák őt és 
megtalálhatnák, jóllehet bizony nincs Bábel tornya (id Pietr  Brueghel festménye 1563)
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Az Európai Parlament székhelye Strasbourgban – valakik mégis a folytatásban reménykednek?

messze egyikünktől sem.” (Pál beszé-
de az athéniakhoz – Apostolok Cse-
lekedete 17: 26–27)

Azóta a történelem folyamán 
számos vezető határozta el, hogy az 
egész világot meghódítva, az emberi-
séget egy kormányzat alá vonja: ilyen 
volt Makedón Sándor, a római császá-
rok, Dzsingisz kán, Napóleon, az újabb 
korban pedig Hitler és Sztálin, vagy je-
lenleg is a globalizációs folyamat hát-
terében álló „nagyok”. Képzeljük el, mi-
lyen behatása lett volna egy pogány, 
istentelen, világszéles diktatúrának! A 
mindenkori diktátorok mögött meg-
húzódó sötét hatalom, Istennek és Is-
ten gyermekeinek ellensége, a Sátán, 
megpróbálta volna Isten emlékét is ki-
törölni az emberek emlékezetéből, és 
egyúttal teljes züllésbe, nyomorba és 
pusztulásba taszítani őket – amin kü-
lönben most is szorgalmasan munkál-
kodik.Isten azonban akkor is, és ma is 
erősebb és bölcsebb mindannál, amit 
a lázadó ember  meg ördög kitalálhat, 
és az Ő Gondviselése vezeti továbbra 
is a nemzeteket addig, amíg mindenki 
meghozza végső döntését – mellette 
vagy ellene.

A bábeli építők az akkori „techni-
kában” bíztak: a szurokkal összera-

gasztott agyagtéglákban (1Mózes 
11:3). A mai embernek – legalábbis 
az ő szempontjából – már sokkal 
bonyolultabb „játékszerei” vannak, 
amelyekbe bizalmát helyezi: geneti-
kailag manipulál, repülőkön szágul-
dozik, acél és üveg kolosszusokat 
emel a felhőkig, rakétákat küld az 
űrbe, nukleáris energiával kísérle-
tezik, és teszi mindezt abban bízva, 
hogy nagyon is jól tud boldogulni ő, 

az ember-titán, Isten „zavaró” jelenlé-
te nélkül is...

Te és én miben, kiben bízunk?
Bábel félbemaradt tornya ma is 

prédikál a messze múltból... Értjük-e 
szavát?

Az Úr Jézus szavaival búcsúzunk:  
„Az Urat, a Te Istenedet imádd, és csak 
néki szolgálj!” (Máté 4:10)

László Jenő és J.E.

Mit jelent a keresztény 
megnevezés?

Régi keletű, eredetét az őskeresz-
tény egyház történelmében kell ke-
resnünk. A Krisztus feltámadása és 
mennybemenetele utáni pünkösd 
napján a Szent Lélek kiáradt a Je-
ruzsálemben tartózkodó, Krisztust 
követő apostolokra. Ők ezután kilép-
tek az utcára, és a tömegnek prédi-
kálták a megfeszített és feltámadott 
Krisztust. Az erről szóló bibliai jelen-
tésben, az Apostolok Cselekedetei 
második fejezetéből azt is megtud-

Tudtad-e?

hatjuk, hogy azon a napon csaknem 
háromezren keresztelkedtek meg. 
Kezdetben az ilyeneket tanítványok-
nak nevezték. Például az Apostolok 
Cselekedetei 9:10 től kezdődően ar-
ról olvashatunk, hogy Damaszkusz-
ban volt egy Anániás nevű tanítvány, 
akit Isten az Egyenes utcába küldött, 
hogy látogassa meg ott a tárzusi Sa-
ult. Ez a látogatás Saul keresztségével 
végződött, aki így a hívőket üldöző 
Saulból Pál apostollá vált . Ugyanen-
nek a fejezetnek a 36. verse egy Tá-
bitha nevű nőtanítványt is említ, aki 
gazdag volt jó cselekedetekben.

Krisztus tanítványai ellen feltá-
madt a gyűlölet, még Pál megtéré-
se előtt. A legelső mártír egy István 
nevű diakónus volt, akit Jeruzsálem-
ben megköveztek, akinek a kivégzé-
sénél Pál (Saul) is jelen volt, őrizve 
azoknak a ruháit, akik Istvánt kivé-
gezték. Ettől kezdve a gyülekezetnek 

üldözést kellett elszenvednie. A me-
nekülők közül egyesek eljutottak Fö-
níciába, Ciprusra, sőt még Antiókhiá-
ba is (Apostolok Cselekedetei 11:19). 
Antiókhia volt Szíria akkori fővárosa. 
Ebben a városban nevezték Krisztus 
tanítványait legelőször keresztények-
nek ( Apostolok Cselekedetei  11:26), 
az Újszövetség eredeti nyelvén – gö-
rögül – khrisztianouszoknak. A név 
első része, a „khrisz” ugyanaz, mint 
amellyel a Krisztus neve, a „Khrisz-
tosz” kezdődik. A khrisztianouszt 
eredetileg valószínűen lekicsinylően 
használták, jelentése: Krisztusköve-
tők, vagy Krisztus-pártiak, ahogyan 
abban az időben Heródes híveit 
Heródes-pártiaknak titulálták. 

A görög khrisztianousz nevet sok 
más nyelv átvette, kisebb-nagyobb 
mértékben módosítva: románul creş-
tin, angolul christian, németül der Christ 
(főnév), franciául chretien, olaszul és 
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spanyolul cristiano. A mi nyelvünkön 
e szónak két alakja ismerős: „keresz-
tény” és „keresztyén.” A „keresztény” 
név a kereszt szóból ered, míg a „ke-
resztyén” szót a már említett görög 
«khrisztianouszból” kell levezetnünk. 

Azonban tegyük fel a kérdést, mit 
jelent kereszténynek lenni?

Követni Krisztust, azaz vele járni 
a szeretet, a tűrés, a szolgálat és az 

A szíriai Antiókhia – ma Antakya Törökországban

önmegtagadás útját. Keresztény-
nek lenni azt is jelenti, hogy legyünk 
Krisztus tanítványai, megtanulva tőle 
a szelídséget, az alázatosságot és 
megőrizve szívünk tisztaságát, enge-
delmeskedve Istennek mindenben, 
amit Ő megparancsolt. 

Segítsen Isten mindezek megva-
lósításában. 

„ ... a tanítványokat először An-
tiókhiában nevezték keresztyé-
neknek.” (Apostolok Cselekedetei 
11:26)

„– Hiszel-e, Agrippa király a 
prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. 
Agrippa  pedig monda Pálnak: 

– Majdnem ráveszel engem 
hogy keresztyénné legyek.

Pál  pedig monda:
– Kívánnám Istentől, hogy ne 

csak majdnem, hanem nagyon is, 
ne csak te, hanem mindazok, akik 
ma engem hallgatnak legyetek 
olyanok, aminő én vagyok, e bilin-
csektől megválva.” (Apostolok Cse-
lekedetei 26:27–29)

„Boldogok vagytok, ha Krisztus 
nevéért gyaláznak titeket, (...) mert 
senki se szenvedjen közületek mint 
gyilkos,vagy tolvaj vagy gonoszte-
vő, (...) ha pedig mint keresztyén 
szenved, ne szégyellje, hanem 
dicsőítse azért az Istent.” (1Péter 
4:14–16)

László Jenő,
Kolozsvár

Kutassunk a 
Bírák könyvében!

Gedeon az északi törzsekből: Ma-
nasséból, Ásérból, Zebulonból és Naf-
táliból származó sereget gyűjtött az 
Izraelt leigázó midjániták elleni harc-
ra. Az Isten által parancsolt két próbát 
követően azonban csak 3oo emberrel 
maradt, akikkel egy éjjel támadást in-
dított a hatalmas tábor ellen.

Kérdés: hány harcosa volt Ge-
deonnak kezdetben?

 Adjuk meg az igehelyet is, és aki 
akarja, röviden elmesélheti a történetet!

A választ a szerkesztőség címére 
várjuk levél, e-mail, avagy SMS formá-
jában. A helyes választ adók könyvju-
talomban részesülnek. Sok sikert!

***
A márciusi nyerő kérdés válasza:
Mi volt az Úr Jézus megbízása, 

melyet mennybe való távozása 
előtt adott tanítványainak?

„Elmenvén azért ... tegyetek ta-
nítványokká minden népeket, meg-
keresztelvén őket az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek nevében, és tanítván őket, 
hogy megtartsák mindazt, amit én 
parancsoltam nektek. És íme, én tivele-
tek vagyok a világ végezetéig. Ámen!”  
Igehely: Máté 28:19-20

Az áprilisi nyerő kérdés válasza:
A Teremtést követő hányadik év-

ben volt az özönvíz?
1 Mózes 5:3 szerint Ádám 130 

eves volt, amikor fia, Séth megszü-

lett, Séth pedig 105, amikor az ő fia, 
Énós született, Énós pedig 90, amikor 
fia, Kénán született, és így tovább.1 
Összeadva sorban a pátriárkák élet-
korát elsőszülött fiuk megszületése-
kor, elérünk Noéig, akiről azt olvas-
suk 1 Mózes 7:6-ban, hogy az özönvíz 
kezdetekor 6oo éves volt.

Tehát: Ádám, Séth, Énós, Kénán, 
Mahalálél, Járed, Énokh, Metusélah, 
Lámekh, Noé; 130 + 105 + 90 + 70 + 
65 + 162 + 187 + 182 + 600 = 1656

Ekképpen a helyes válasz: a Te-
remtést követő 1656-ik évben borí-
totta el az özönvíz a földet.

Isten áldását kérjük a választ be-
küldőkre, és az Úr Jézus szavaival bá-
torítjuk őket és mindannyiunkat:

 „Szenteld meg őket a te igazságod-
dal: a te Igéd igazság.” (János 17:17)

1 Az özönvíz előtti időkben sokkal többet 
éltek az emberek, s így később is házasodtak.



19Kalotaszeg Reménye

A titkos szervezetek

Sokan hallottunk már különbö-
ző titkos szervezetekről, melyek a 
háttérben rejtett módon titokza-
tos célokért munkálkodnak.  A titok 
mint fogalom mindig is vonzotta – a 
kíváncsiságát a kígyó ösztönzésére 
kielégítő Évától kezdve – a bukott 
emberi lényt. 

Az ókori misztériumvallások 
– melyekbe csak a „beavatottak” 
nyerhettek betekintést –, az alkímia1 
titkai, a Kabbala2 
és mindenfajta ok-
kultizmus, varázs-
lás, mágia, olyan 
tanokat vallanak, 
melyek a Biblia 
tanításától idege-
nek, vagy abban 
határozottan tiltva 
vannak.

A Jelenések könyvében ezt olvas-
suk:

„... és láték egy asszonyt ülni egy 
veres fenevadon,(...) kezében egy 

1 Ez egy ősi beavatási 
rendszer, mely többek 
között a lélek megtisztítá-
sával és megistenítésével, 
valamint  mágikus prak-
tikákkal – pl. arany előál-
lításának kísérletezésével 
– foglalkozik
2 Ókori – mások szerint 
középkori - zsidó miszti-
kus tudomány, mely töb-
bek között hiszi, hogy az 
emberi test visszatükrözi 
a világegyetemet

aranypohár vala, tele utálatosságok-
kal és az ő paráznaságának tisztáta-
lanságával, és az ő homlokára egy 
név vala írva: Titok;  a nagy Babilon, a 
paráznáknak és a föld utálatosságai-
nak anyja. És látám, hogy az asszony 
részeg vala a szentek vérétől...” (Jel. 
17:3–6)

Ez a szimbolikus asszony, akinek 
ellentéte a Jelenések 12. fejezetének 
igaz egyházat jelképező tiszta asszo-
nya, képviseli e világ hazugságrend-
szerét, és mindazt, amit Sátán létre-
hozott az Isten igazságának és az Ő 

gyermekeinek el-
tiprása érdekében.

Másrészt az el-
múlt századokban 
a különböző  dik-
tatorikus, üldöző 
r e n d s z e r e k b e n 
élő, elnyomás alól 
szabadulni próbá-
ló emberek is rej-

tett módon próbáltak szervezkedni 
– mint ahogy például  a történelem 
folyamán a világ sok részén üldözött 
keresztények is bizonyos szempont-

ból  „titkosak” voltak. Mégis,  habár 
az életükre törő hatalom elől rejtőz-
ni próbált, a kereszténység mindig 
mindenki számára nyitott volt, és 
szent könyve, a Biblia, minden őszin-
te, kereső ember számára érthetően 
és ingyen kínálja fel az evangélium 
kincseit, a Krisztus vére általi bűnbo-
csánatot és az örök életet.

De mi a helyzet a szabadkőmű-
vességgel? 

Többször próbáltam már utána-
olvasni ennek a témának, miután 
mindenféle (rém)hírt hallottam róla 
innen-onnan: hogy ők próbálják ve-
zetni a háttérből a világot, válságo-
kat, forradalmakat, háborúkat rob-
bantanak ki, sátáni, okkult (rejtett) 
elveket vallanak...

A helyzetet tovább bonyolítja az, 
hogy ma már az interneten és tör-
ténelmi munkákban egyre inkább 
hozzáférhetünk a különböző orszá-
gok páholyai 3 ismert vagy kevésbé 
ismert tagjainak nevéhez: Martino-
vics Ignác, Kossuth Lajos, Bem József, 
Széchényi Ferenc, Liszt Ferenc, Ady 
Endre, Ravasz László, Kassák Lajos, 
Benedek Marcell, Nicolae Bălcescu, 
Ion C. Brătianu, Nicolae Titulescu, 
Georges Danton, Francois Marie Vol-
taire, Benjamin Franklin, Charles Dar-
win, Kemal Atatürk, Walter Chrysler, 
André Citroen, Franklin Delano Roo-

3 a szervezet helyi csoportosulásainak 
elnevezése

A színfalak mögött:
A szabadkőművesség

(1. Rész)

A szabadkőművesség 
és az ókori misztérium-

vallások jelképeinek 
kombinációja

A kereszténység mindig min-
denki számára nyitott volt, és szent 
könyve, a Biblia, minden őszinte, 
kereső ember számára érthetően 
és ingyen kínálja fel az evangélium 
kincseit, a Krisztus vére általi bűn-
bocsánatot és az örök életet.
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Kalotaszeg: Nádasmente: Bács, 
Szucság, Méra, Vista, Türe, Mákó, 
Bogártelke, Daróc, Inaktelke, Ege-
res-Gyártelep, Egeres-falu, Jegenye.  
Havasalja és környéke: Györgyfalva, 
Szászfenes, Lóna, Magyarfenes, 
Szentlászló, Léta, Gyalu, Magyar-
kapus, Kiskapus, Gyerővásárhely. 
Felszeg: Gyerőmonostor, Kőrösfő, 
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A Kalotaszeg Reménye egy magán-
kezdeményezésű havilap, melynek 
révén az élet különböző területeit  
szeretnénk  megvilágítani a Szentírás 
által, ez utóbbi jobb megismerésével 
együtt, kiemelve egyúttal Kalotaszeg 

keresztényi és szellemi értékeit is. 
Tennénk mindezt lapunk Igei mot-
tójával összhangban, mely szerint 
mindannyiunk végső és boldog re-
ménységét a mi Urunk dicsőséges 
megjelenése jelenti. 
Bármikor szeretettel várjuk vissza-
jelzéseiket, megjegyzéseiket és kér-
déseiket telefonhívás, SMS, e-mail 
avagy postai levél útján, a fenti 
címeken. Levél esetén a borítékra 
kérjük írják rá:

Kalotaszeg Reménye

sevelt, Winston Churcill, Walt Disney, 
Ronald Reagan, George W. Bush, stb.

Titkos szervezetről lévén szó, 
egyik-másik személy esetében so-
sem tudhatjuk, valósak-e ezek a lis-
ták? És ha az illető tagja is (volt) a 
szervezetnek, talán nincs vagy nem 
volt tudatában annak, amit csak a 

felsőbb szintek beavatottai ismernek 
vagy ismertek...

Tagadhatatlan, hogy az abszolu-
tisztikus rendszerekben élő, számos 
jóhiszemű, az elnyomás és igazság-
talanság ellen harcolni vágyó ember 
számára e szervezet rendkívül vonzó 
volt, ezért is láthatjuk tagjai között a 
XVIII. és XIX. századi európai forradal-
mak számos ismert alakját, s ugyan-
így, a XIX. és XX. század művelődési 
életének meghatározó személyisé-
geit. 

Magyarországon 1950-ben a 
kommunista kormány betiltotta, 
majd 1989-ben újra engedélyezett 
lett, s ma egyszerű civilszervezetként 
működik. Saját állításuk szerint a ta-
gok erkölcsi fejlődése és a társada-
lom java a társaság egyedüli célja, s 
a jelentkezési kérelem egyedüli fel-
tétele a min. 24 éves életkor, és a “vi-
lág nagy építőmesterébe” vetett hit 
(ugyanakkor, a soraikba való felvé-
telről az ők helyi szervezetük  dönt).  
Ezt az építőmestert – mivel a tagság 
világszerte különféle vallási hátte-
rű emberekből áll össze – mindenki 
szabadon, a saját vallási, világnézeti 
meggyőződésének alapján képzel-
heti el … 

Végül is, miről van itt szó? 
Ennek kiderítésére vállalkozunk 

következő lapszámunkkal kezdődő-
en.

(Folytatása következik)
(J.E.)Walt Disney (1901–1966) 

filmrendező és rajzfilmgyáros

Kossuth Lajos (1802–1894) 
Magyarország kormányzója. 
Barabás Miklós (1810–1898) 

festménye

Bem József (1794–1850) 
honvéd altábornagy. 

Barabás Miklós festménye

Winston Churchill (1874–1965) 
brit politikus, miniszterelnök


