
„Várván a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, 
Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését.” (Titusz 2:13)
49. szám, 2020. június Keresztény szellemiségű lap

Györgyfalva 1887-ben épült református temploma.  
A györgyfalvi református közösség taglétszáma kb. 800 fő.

Búcsúszó

Kedves Olvasók!
Immár több mint négy éve 

annak, hogy 2016 márciusában 
megjelent a Kalotaszeg Reménye 
első száma. Azóta sok minden 
történt mindannyiunk életében. 
A bajok, veszteségek azonban 
csak igazolták Üdvözítőnk szavait: 

„E világon nyomorúságtok lé-
szen: de bízzatok, én meggyőztem 
e világot.” (János 16:33)

Ha a mondat első részének igaz-
ságát tapasztaltuk, ne feledjük: a 
második része is igaz. Jézus eljött, 
és legyőzte e világot minden go-
noszságával, kísértésével együtt, 
és nemsokára visszatér, hogy ma-
gához vegye azokat, akik már nem 
e bűnös világ részei. Ezeknek szíve 
nap mint nap sóvárogva vágyik a 
mennybe, ahonnan a Szentlélek 
pecsétje révén, és a Krisztus vére 
érdeméért elnyerték az örök ál-
lampolgárságot.

„Nem e világból valók, amint 
én sem e világból vagyok.” (János 
17:16)

(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a 1. oldalról)

„Azért immár nem vagytok jöve-
vények és zsellérek, hanem polgár-
társai a szenteknek...” (Efézus 2:19)

„Mert a mi országunk a meny-
nyekben van, honnét a megtartó 
Úr Jézus Krisztust is várjuk...” (Filip-
pi 3:20)

Ki is tehát Kalotaszeg, és egész 
népünk egyedüli reménye?

Nem egy jelenlegi vagy jövő-
beni párt, kormány, avagy politi-

kai vezető. Sem egy új társadalmi 
rendszer, vagy emberek által ki-
dolgozott új világrend. 

Egyedüli reményünk Annak 
megjelenése, Akiről lapunk igei 
mottója is beszél:

„Várván a mi boldog reménysé-
günket, a mi nagy Istenünk és üd-
vözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségé-
nek megjelenését.” (Titusz 2:13)

Amikor Ő nemsokára megje-
lenik az égbolton, minden szem 
megláthatja Azt, Aki mindene-
ket teremtett, és Aki ezen felül 
mindenek helyett lefizette a bűn 
zsoldját, szenvedve és meghal-
va helyettünk. És visszatérése 
teljesen bizonyos, azért hogy el-
vigyen egy már készen álló, cso-
dálatos országba, ahol minden 
fájdalom és gyász örökre múlttá 
lesz.

Éljük hát a hátralevő kis időt 
méltón a mi magasztos elhivatá-
sunkhoz. Az Ő ereje és kegyelme 
által. Ámen.

Kezdetben kb. 6300 magyar 
családra találtunk Kalotaszeg 43 
helységében, s ezeknek kb. 30 
százaléka olvasónk maradt e pil-
lanatig. Isten neve legyen dicsőít-
ve ezért, és áldja meg Kalotaszeg 
minden lakóját, s ugyanígy az in-
nen elszármazottakat is.

Megvalósult-e a kezdeti cé-
lunk? Sikerült-e közelebb kerülni 
Istenhez, s ugyanígy jobban meg-
szeretni és megérteni az Ő szent 
Szavát?

A Biblia egy nyitott könyv, az 
Ő szerelmes levele, melyet a Föld 
minden egyes lakójához intézett. 
Legyen továbbra is e szent Ige 
életünk zsinórmértéke.

Lapunk e számát követően 
egyelőre felfüggesztjük a Kalo-
taszeg Reménye folyóiratot, de 
ugyanakkor tovább szeretnénk 
lépni, és ha lehetséges, ez év őszé-

től – egy másik cím alatt, s remé-
nyünk szerint még bőségesebb és 
változatosabb tartalommal – minél 
több magyar régióra kiterjesztve 
tovább folytatni a lap előállítását, 
mely régióknak Kalotaszeg is része 
lesz. Ha ez sikerül, akkor ezen inter-
regionális kiadvánnyal újból felke-
ressük kalotaszegi olvasóinkat. 

Ha jónak látjuk, imádkozzunk e 
célért. 

Tisztelt kalotaszegi  
Olvasók!
A következőkben bemutatjuk 

a Kalotaszeg Reménye minden ed-
digi lapszáma rovatainak és cikke-
inek rendszerezett összefoglalóját, 
hogy ekként mindazok, akik a lap 
megjelent példányait megőrizték, 
és valamely témát újra át szeretné-
nek olvasni, utánakereshessenek. 
Ha valamely lapszám hiányzik, 
a szerkesztőség telefonszámán 
érdeklődhetnek (0749 021 935): 
meglehet, hogy megmaradt be-
lőle raktáron. Ugyanakkor mind-
azok, akik számítógéppel rendel-
keznek, az Interneten elérhető  
www.kalotaszeg.ro honlapunk-
ról továbbra is ingyenesen letölt-
hetik bármelyik lapszámot.

Sok szeretettel, Jancsó Erik, 
a Kalotaszeg Reménye  

szerkesztője
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Kalotaszeg Reménye
Az 1-48 lapszámok anyagai rendszerezve

A reformáció

Nr. Cím Szerző Lapszám Oldalak

1 A reformáció kezdetei (1. rész) Filep István 1 1,3-5
2 A reformáció kezdetei (2. rész) – ll – 3 1-4
3 A reformáció Magyarországon (1. rész) – ll – 4 2-3
4 A reformáció Magyarországon (2. rész) – ll – 6 1-4
5 Mohács után – ll – 7 1-4
6 Kié a reformáció? – ll – 8 1-7
7 Az unitárius egyház – ll – 10 1-5

7a. Vallásszabadság ma, Romániában Jancsó Erik 10 6
7b. Az Úr Jézus istenségének bibliai bizonyítékai László Jenő 10 7-9
7c. A Szentlélek: erő, vagy személy? – ll – 11 20-24
8 A székely szombatosok (1. rész) Filep István 12 1,3-6
9 A székely szombatosok (2. rész) – ll – 14 1-6

10 Reformáció 500 Jancsó Erik 18 1-9
10a. Függelék: Vallás és gazdaság – ll – 18 9-10
10b. Luther jelleme (1) – ll – 18 24-26
10c. Luther jelleme (2) – ll – 19 15-18
11 A reformáció levele: A Római levél Filep István 18 27-32

Utam Istennel

Nr. Szerző Lapszám Oldalak

1 Simon Iluska, Türe 1 1,5-6
2 Jancsó Erik, Szászfenes (1. rész) 2 5-7
3 Fejes Lajos, Bánffyhunyad 3 4-6
4 Szallós Erzsébet, Magyarvista 4 4-5
5 Szakács Miklós, Bogártelke 5 7-9
6 Mezei Áron, Magyarkiskapus, Nagyszalonta 7 4-6

6a. A hála szavai: Mezei Erika műtéte 8 19
7 Lukács Ilonka, Györgyfalva 8 7-10
8 Tárkányi Tibor, Sztána, Kissebes 9 15-17
9 Jancsó Erik (2. rész) 12 6-12

10 Bakos Marika, Magyarvista 17 12-17
11 Simon László, Türe 18 12-15
12 Isten folyója tele van vizekkel (Mezei Áron, 2. rész) 19 6-10
13 Berki Adrien, Méra 19 11-14
14 Enyedi Brigitta, Méra 21 19-21
15 Gyurka Attila és Melinda, Bogártelke 22 19-22
16 Filep Márton 25 7-8
17 Lőrincz István, Magyarókereke 41 15-23
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Igemorzsák

Nr. Cím Alapige Szerző Lapszám Oldalak

1 „Atyám, bocsásd meg nekik...” Lukács 23:34 Szallós Erzsébet 1 7
2 A bűn melegágya Jakab 1:14-15 – ll – 2 7-8
3 Falak Józsué 6:1 – ll – 3 6-7
4 Félelem 1 Mózes 3:10 – ll – 6 7-8
5 Mit is adhatnánk Őneki? Lukács 18:1o-13 – ll – 7 7-8
6 Mi az igazság? János 18:37-38 – ll – 8 17-19
7 A királyi szék 1 Királyok 10:18 – ll – 10 9-11
8 Aki jobban szeret János 8:4-11 – ll – 12 13-14
9 A te néped 2 Mózes 33:12-16 – ll – 13 6-8

10 Mennyi az értékünk? Ésajás 43:1-4 Jancsó Erik 16 2-7
11 Félelem nélkül élni (1. rész) 1 János 4:18 Mezei Áron 17 8-12
12 Félelem nélkül élni (2. rész) – ll – – ll – 26-27 6-10
13 Isten szeretete és a nélkülözhete-

telen megbocsátás (1. rész)
1 Korintus 13:4,7 Fejes Lajos 20 29-30

14 Isten szeretete és a nélkülözhete-
telen megbocsátás (2. rész)

Jakab 2:8 – ll – 21 12-14

15 A vidám elme (1. rész) Példabeszédek 17:22 Simon Iluska 22 8-9
16 A vidám elme (2. rész) – ll – – ll – 23-24 1-3
17 Ki az én felebarátom? Lukács 10:25-29 Szallós Erzsébet 3o-31 7-9
18 Az Istenbe vetett hit Zsoltár 139:3-7 Jancsó Erik 33-34 12-16
19 Ahol a pénznek helye van 1 Timóteus 6:10 Szallós Erzsébet 33-34 16-18
20 Szeretet János 15:12 Jancsó Erik 36 1o-13
21 Adni vagy kapni? Cselekedetek 20:35 Lukács Ilona 37-38 13-16
22 Kié vagy? János 10:27 Lőrincz István 39-40 9-12
23 Az éjszaka negyedik részében Máté 14: 24-33 Szallós Erzsébet 42-43 11-13
24 Tudásvágy 2 Mózes 3:1-3 Jancsó Erik 44-45 37-39
25 Mennyből származó... János 17:17 Szallós Erzsébet 47-48 19-21

Figyelő

Szerző: Jancsó Erik

Nr. Cím Lapszám Oldalak

1 A megtévesztés és ennek gyógyszere 1 8-9
2 Brexit 6 14-17
3 Hova tűnnek a kalotaszegi iskolák? 9 1-9
4 Robotok – és ami mögöttük van 15 2-13
5 Gyomirtó: támadás az Élet ellen 21 1-12
6 A trójai faló 22 25-31
7 Se nem látunk, se nem hallunk 26-27 10-21
8 A Drakula-szindróma - plusz Történelmi szótár: III. (Karóbahúzó) Vlad 44-45 14-27
9 Mint derült égből villámcsapás 47-48 43-55
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A Tízparancsolat
Szerző: Jancsó Erik

Nr. Cím Igehely Lapszám Oldalszám

1 Bevezető: A Tízparancsolat örökérvényűsége Jakab 1:17, 
2:10-11, stb.

1 9-10

2 Az első parancsolat: „Én, az Úr vagyok a te Istened...” 2 Mózes 20:2-3 2 8-10
3 A második parancsolat: „Ne csinálj magadnak...” 2 Mózes 20:4-6 3 12-14
4 A harmadik parancsolat: „Az Úrnak, a te Istenednek 

nevét ...”
7. vers 4 8-9

5 A negyedik parancsolat: „Megemlékezz a szombat-
napról...”

8-11. vers 5 10-16

6 Az ötödik parancsolat: „Tiszteld...” 12. vers 6 11-13
7 A hatodik parancsolat: „Ne ölj!” 13. vers 7 8-14
8 A hetedik parancsolat: „Ne paráználkodj!” 14. vers 8 1,11-16
9 A nyolcadik parancsolat: „Ne lopj!” 15. vers 9 10-15

10 A kilencedik parancsolat: „Ne tégy a te felebarátod 
ellen...” 

16. vers 10 11-16

11 A tízedik parancsolat: „Ne kívánd...” 17. vers 11 1,10-13
12 Befejezés: Mi változott, és mi maradt meg? Jeremiás 31:31,33, stb. 12 15-18

Egészségünk 

Nr. Cím Szerző Lapszám Oldalak

1 A rost Jancsó Erik 1 1,11-13
2 Az indián bosszúja – ll – 2 1,10-12
3 Az alkohol: áldás vagy átok? – ll – 4 9-14
4 Amit a rákbetegségről tudni kell (1. rész) Rupárcsics Arnold 6 9-11
5 Amit a rákbetegségről tudni kell (2. rész) – ll – 7 14-16
6 A víz, mint az egészség forrása Gergely Szabolcs 9 18-20
7 Táplálkozás és Biblia Jancsó Erik 10 11-16

7b. Látszólagos ellentmondások: a tiszta és 
tisztátalan állatok közötti különbségek

– ll – 10 24-27

8 A prosztata megbetegedése Rupárcsics Arnold 11 14-17
9 Táplálkozási alapismeretek (1. rész) Jancsó Erik 12 19-21

10 Táplálkozási alapismeretek (2. rész) – ll – 13 1,9-11
11 Az emlőrák Rupárcsics-Illyés Zsuzsanna 14 12-17
12 Ízületi betegségek Rupárcsics Arnold 15 1, 14-19
13 Szájhigiéniai alapismeretek Filep-Lukács Zsuzsa 16 1,8-13
14 Félek! Fogorvos! Hasznos tudnivalók Jancsó Erik 16 14-16
15 Tanácsok: a kenyér tárolása – ll – 17 23-24
16 Tanácsok: a tojáshoz kötődő higiéniai  

szabályok
– ll – 18 20-23

17 A kolitiszek diétája Szőcs Ottó 19 1-6
18 Fehérjeszegény-e a vegetáriánus étrend? – ll – 20 12-15
19 A magas vérnyomás (1. rész) Rupárcsics-Illyés Zsuzsanna 21 14-18
20 A magas vérnyomás (2. rész) – ll – 22 1-7
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Nr. Cím Szerző Lapszám Oldalak

21 Tudományos és tudománytalan vegetaria-
nizmus

Szőcs Ottó 23 4-7

22 Mit tehetünk a hátfájdalmak elkerülése 
végett?

Rupárcsics Arnold 25 1-6

23 A rák, az más: szike vagy muroklé? Szőcs Ottó 26-27 1-5
24 Fejfájások Rupárcsics Arnold 29 1-6
25 Az egészségért folytatott küzdelem: hol is 

kezdődik?
– ll – 32 1-6

26 Tanácsok: Az ideális testsúly Jancsó Erik 32 7-15
27 A cukorbeteg láb Rupárcsics Arnold 33-34 1-4
28 Méhnyakrák Papdán Timea 35 1-6
29 A pajzsmirigy gyakoribb betegségei és 

kezelésük
Kádár Orsolya 36 1-6

30 Támad a por Rupárcsics Arnold 37-38 1-5
31 A gyomorrák Papdán Timea 39-40 1-5
32 A szív- és érrendszeri betegségek (1. rész) Rupárcsics Arnold 41 1-7
33 A szív- és érrendszeri betegségek (2. rész) – ll – 42-43 1-5
34 A B12-vitamin: az élet vitaminja Ősz Tibor 42-43 6-10
35 Adalékanyagok: mik is az E-számok? Szőcs Ottó 44-45 1-5
36 Lassan járj, tovább érsz – ll – 44-45 6-9
39 Fertőző betegségekről és a koronavírusról Rupárcsics Arnold 46 1-7
40 Biblia és vegetarianizmus Szabó Attila 47-48 1-10

40.a Tiszta és tisztátalan hús fogyasztása az első 
századi egyházban

Jancsó Erik 47-48 10-15

40.b Az aktív emberek táplálkozása Szőcs Ottó 47-48 16-18

A hónap receptje(i)

Nr. Cím Szerző/Forrás Lapszám Oldalak

1 Szójakrokett paradicsomos szósszal
Őszibarackos desszert

Mezőménesi szakácskönyv 1 14

2 Babsaláta
Gyermekláncfű saláta
Salátakeverékek

Jancsó Erik 2 12-13

3 Rablónyárs Mezőménesi szakácskönyv 3 15
4 Vegetáriánus egybesült fasírt

Kaporszósz
Mezőménesi szakácskönyv
Gál Gy. Erzsébet

4 15

5 Újburgonya paradicsomos, tejfölös uborka-
salátával

Nagy Andrea 7 21

6 Köménymagos, fokhagymás burgonyaleves 
szójagranulátummal

Jancsó Erik 9 21

7 Tehéntúrós gombóc – ll – 15 23
8 Sóskaleves szójagranulátummal – ll – 16 25
9 Paradicsomos tökfőzelék sárgarépás szója-

szelettel
– ll – 17 24

10 Paradicsomleves szójagranulátummal – ll – 18 23
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Nr. Cím Szerző/Forrás Lapszám Oldalak

11 Gyümölcsös zabkása – ll – 19 28
12 Savanyúkáposzta leves vegetáriánus  

kolbásszal
– ll – 20 15

13 Szezámkrém (Tahini) – ll – 21 19
14 Lencsekrém – ll – 23 7
15 Vegtáriánus pacalleves

Vegetáriánus tejföl
Sófalvi Lajos 26-27 6

16 Hummusz (Csicseriborsó pástétom) – ll – 28 22
17 Vegetáriánus húsgombóc-leves – ll – 29 6
18 Négerkocka

Zabpelyhes sóskeksz
– ll – 30-31 55-56

19 Lencsesaláta
Vegetáriánus Sztroganoff-szelet

– ll – 32 31-32

20 Sárgaborsó leves Tésik Melinda 33-34 12
21 Bazsalikomos rántott szójaszelet – ll – 35 14
22 Napraforgó pástétom

Vegetáriánus pacalleves
Csicseriborsó mártás
Keksztorta

Pap Márta 37-38 10-12

23 Lencsekrémleves Tésik Melinda 39-40 9
24 Kukorica desszert Jancsó Erik 46 8

Szó-kincs

Nr. Cím Szerző Lapszám Oldalak

1 Mózeskosár László Jenő 1 14-15
2 Matuzsálemi életkor – ll – 2 15
3 Bábeli zűrzavar László Jenő és J.E. 3 16-17
4 Utánam az özönvíz – ll – 4 15-16
5 Pálfordulás – ll – 7 17-19
6 Eszik, mint egy bélpoklos Jancsó Erik 16 16-19
7 Áll, mint Bálám szamara – ll – 32 18-25
8 Bűnbak – ll – 37-38 24-34

9 Apokaliptikus állapotok (1. rész) – ll – 39-40 50-51
10 Apokaliptikus állapotok (2. rész) – ll – 41 28-31
11 Apokaliptikus állapotok (3. rész) – ll – 42-43 43-57

11a. Szombatünneplés a kereszténység  
évszázadaiban

László Jenő és J.E. 42-43 57-59

13 Apokaliptikus állapotok (4. rész) Jancsó Erik 44-45 44-53
14 Heten mint a gonoszok – ll – 44-45 39-43
15 Apokaliptikus állapotok (5. rész) – ll – 46 14-23
16 Apokaliptikus állapotok (6-ik, befejező rész) – ll – 47-48 33-43
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Tudtad-e?

Nr. Cím Szerző Lapszám Oldalak

1 Mit jelent a Jézus név? Jancsó Erik 1 15-16
2 Mit jelent a Krisztus szó? – ll – 2 15-16
3 Mit jelent a keresztény megnevezés? László Jenő 3 17-18
4 Mit jelent a keresztség fogalma? Jancsó Erik 4 16-19
5 Melyek a gyülekezeti tisztségek a Bibliában? László Jenő és J.E. 20 20-25
6 Hogyan – és mikor – jön vissza az Úr Jézus? Jancsó Erik 23-24 32-40
7 Mit jelent az Egyház szó? László Jenő 35 15-17
8 Ámen, Halleluja, Hozsánna Jancsó Erik 44-45 28-31

Alternatív medicína: valódi vagy hamis?

Nr. Cím Szerző Lapszám Oldalak

1 Bioenergia Jancsó Erik, Szőcs Ottó 2 1-4
2 Homeopátia Jancsó Erik 5 1-6

A színfalak mögött

Nr. Cím Szerző Lapszám Oldalak

1 A szabadkőművesség (1. rész) Jancsó Erik 3 19-20
2 A szabadkőművesség (2. rész) Opris Dan és J.E. 4 1,6-7

Tönkrement házasságok kézikönyve

Szerző: Jancsó Erik

Nr. Cím Lapszám Oldalak

1 Első rész 13 13-23
2 Második rész 14 18-26
3 Harmadik rész 33-34 23-24

Történelmi szótár

Nr. Cím Szerző Lapszám Oldalak

1 Protestantizmus
 • Vajon mit jelent és honnan ered a protestáns szó?
 • Melyek a lutheri és a kálvini vonal fő jellemvonásai?
 • Mit értünk a Német-Római Birodalom alatt?

Jancsó Erik 6 4-7

2 Püspök, érsek, pontifex maximus, pápa – ll – 23 17-22
3 III. (Karóbahúzó) Vlad  (lásd ott a Drakula cikk keretében) – ll – 44-45 19-23
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rovaton kívüli cikkek

Nr. Cím Szerző Lapszám Oldalak

1 Miért éppen Isten?
Miért éppen a Biblia?

Jancsó Erik 3 7-11

2 Szombat vagy vasárnap? (1. rész) László Jenő 5 17-19

3 Szombat vagy vasárnap? (2. rész) – ll – 6 18-19

4 Séta a Fenes-patak völgyén Jancsó Erik 7 22-23

5 Barangolás Györgyfalván – ll – 8 20-22

6 Apokrifák: Az Akhábhoz írott levél – ll – 11 25-27

7 Kós Károly élete (1. rész) – ll – 13 2-6

8 Kós Károly élete (2. rész) – ll – 14 7-11

9 Közösségben Istennel Fejes Lajos 13 12-13

10 A bábonyi nyári tábor Bíró Lajos 15 2-3

11 Jegenye Jancsó Erik 17 1-7

12 A szeretet ünnepe – ll – 2o 17-25

12a. Hibakiigazítás – ll – 22 31

13 A káté kincsestára – ll – 26-27 22-28

14 A kétségbeesés lépése – ll – 28 1-14

15 Kalotaszentkirály – ll – 28 29-31

16 Bűnrendezésről a Biblia szerint Pongrácz Róbert 29 7-11

17 Szodoma Jancsó Erik 30-31 12-23

18 Romániai népszavazás – ll – 30-31 48-54

19 A legfőbb jó Mezei Áron 33-34 38-41

20 Tisztaság Jancsó Erik 35 20-25

21 Arckép Jancsó Erik és Grama Ioan 35 26-33

22 Prédikáció Jancsó Erik 36 14-19

23 Mezítelenség – ll – 37-38 35-45

23a. Függelék: A női divat változásai a XIX-XX. 
század folyamán

– ll – 37-38 46-51

24 A családlátogatás mint gyülekezetépíté-
sünk alapköve

Lőrincz István 39-40 13-15

25 Egy hét a Duna-Deltában Jancsó Erik 39-40 21-23

26 Kalotaszegi Magyar Napok 2019 – ll – 39-40 27-31

27 Bálványimádás Pongrácz Róbert 41 7-14

28 Balatonfüredi kirándulás Jancsó Erik 42-43 14-24

29 A gonosz szőlőművesek Lőrincz István 42-43 24-27

30 Kaleidoszkóp: Mi történt nálunkfele? Jancsó Erik 42-43 27-30

31 A vak és a látó Bartimeus Mezei Áron 42-43 30-34

32 Milyennek látjuk a másik embert? Szabó Attila 42-43 42

33 Ünnepek egyedül Nagy Anikó 44-45 10-12

34 Édes anyanyelvünk Jancsó Erik 46 8-10

35 Imaiskola Hites Gábor 46 11-13
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Krisztus iskolája

Szerző: Fejes Lajos

Nr. Cím Lapszám Oldalak

1 A Mester iskolájában 29 12-13
2 Az új parancsolat 30-31 5-6
3 A szeretet gyakorlati módja 32 16-18
4 Bűnvallomás 33-34 19-22
5 A bűn kezelése 35 17-18
6 Amilyen az Istenképem, olyan az imádatom 37-38 17-19
7 Imádatunk és Istentiszteletünk az Istenképünk kifejezője 39-40 24-27

Kalotaszegi Istenes vers

Nr. Cím Szerző Lapszám Oldalak

1 Te vagy a minden Simon Iluska, Türe 3 14
2 Egy nagy jutalom Gál. Gy. Erzsébet, Mákó 7 20
3 A búzaszem Vajas Gergely, Györgyfalva 7 20-21
4 Kérdések László György, Türe 7 21
5 Teremtőm Ismeretlen szerző 8 24
6 Szenvedő ember éneke Ismeretlen szerző 9 23-24
7 Semmi vagyok Jancsó Erik, Szászfenes 12 12
8 Falusi szülők – ll – 13 23-24
9 A bábonyi harang szava Id. Bíró Lajos, Bábony 17 25

10 Reformáció Ismeretlen szerző 18 11
11 Karácsony Moldován Vilmos 20 25-26
12 Mennyit ér az életünk? Péter Árpád, Bánffyhunyad 22 25
13 A két testvér Jancsó Erik 23-24 23-31
14 Zörgetek Ismeretlen szerző 25 24
15 Csak Te Jancsó Erik 26-27 41
16 Két énem szólító

Ő jött el hozzám
Felemel engem

László György 29 11

17 Az öreg pásztor Jászoly Ferenc, Magyarkiskapus 30-31 10-11
18 Afrikában, hol éjjel a vadak Jancsó Erik 33-34 34-37
19 Haza-hívás – ll – 37-38 19-20
20 Szalmaláng – ll – 39-40 16
21 Lélekharang Rozsnyai László 39-40 17
22 A vesztes Jancsó Erik 42-43 34-35
23 Vízcseppből néz reám

Isten képei között
László György 47-48 22-23
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A Biblia válaszol
Szerző: Jancsó Erik

Nr. Kérdés Válasz Lapszám Oldalak

1 Nyújt-e a bűn gyönyörűséget? Zsidók 11:25
– Igen, de csak ideig-óráig.

8 16

2 Üdvözülhet-e az egész Kalotaszeg? 2 Péter 3:9
– Igen.

8 16-17

3 Létezett-e kőkorszak? 1 Mózes 4:22
– Nem.

9 21

4 Hány éves a Föld? – Kb. 6 ezer. 9 21-23
5 Mi lehet az általunk elkövethető leg-

nagyobb bűn?
– A legnagyobb parancsolat 
áthágása.

11 18-19

6 Élnek-e a halottak? Prédikátor 9:7-8,12
– Nem.

12 22-27

7 Bűn-e az, ha elhagyom a vallásom? –Attól függ. 15 2o-23
8 Sátán: valódi lény, avagy csupán a 

gonoszság jelképes alakja? (1. rész)
... 25 9-14

9 Sátán: valódi lény, avagy csupán a 
gonoszság jelképes alakja? (2. rész)

... 30-31 24-30

10 Miként viszonyult az Úr Jézus a Biblia 
első fejezeteihez, és az Ószövetségben 
leírt csodákhoz?

... 47-48 29-32

Bibliai eredetű magyar nevek – és ezek üzenete

Szerző: Jancsó Erik

Nr. Cím Lapszám Oldalak

1 János 16 26-27

2 Mária 17 26-28

3 Ádám és Éva 19 23-27

4 Anna (Hanna) 37-38 58-60

A nagy küzdelem
A kereszténység története

Szerző: Jancsó Erik

Nr. Cím Lapszám Oldalak

1 Az üldözés kezdetei 17 18-22

2 Jeruzsálem bukása 18 16-19
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Nr. Cím Lapszám Oldalak

3 Az első századok üldözései Nagy Konstantinig 21 25-28

4 Belső veszélyek: az első századok tévtanításai 22 10-18

5 A Nyugat-Római Birodalom hanyatlása és a kora középkor 23 8-16

6 A pápaság megszületése és megerősödése 36 21-30

7 Szerzetesrendek, Skócia, valdensek 39-40 42-49

8 A XIV. és a XV. század 42-43 36-41

Kalotaszegi Mese
Szerző: Jancsó Erik

Nr. Cím Lapszám Oldalak

1 Az ötödik 23-24 41

2 A japán apa meg a lánya 25 15-19

3 A két tavirózsa 26-27 36-39

4 A sziget (1. rész) 28 22-26

5 A sziget (2. rész) 29 14-23

6 Okos Negró 32 25-27

7 A barátság ára 33-34 41-56

8 Az erősebb – és a kölcsön kapott lány 39-40 32-38

8a. Függelék: A kolera 39-40 38-41

9 Minden javára válik az Istent szeretőnek 41 24-27

10 A busz 42-43 59

11 Az órásmester és a lányai 46 30-31

12 A Teremtés 47-48 23-29

Isten emberei
Szerző: Jancsó Erik

Nr. Cím Lapszám Oldalak

1 Ravasz László 26-27 29-35

2 Gladys Aylward 30-31 31-48

3 Patrick – az írek apostola 35 34-36

4 Szenczi Molnár Albert 37-38 52-58

5 Lórántffy Zsuzsanna (1. rész) 44-45 54-56

6 Lórántffy Zsuzsanna (2. rész) 46 23-30

7 Árva Bethlen Kata (1. rész) 47-48 55-56
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Ifisarok

Szerző: Szabó Attila

Nr. Cím Lap-szám Oldalak

1 Mobil-mánia 39-40 41-42
2 A csúzli 41 27-28
3 Mi az élet célja? 44-45 12-13

4 Hogyan tanultam meg? 46 13-14

A testi-lelki egészség és gyógyulás nyolc alapelve

Szerző: Szabó Attila

Nr. Cím Lapszám Oldalak

1 Létünk alapelvei
Táplálkozás (1. rész)

28 14-21

2 Táplálkozás (2. rész) 29 24-29

3 A vitaminok 30-31 1-4

4 A napfény
A levegő

33-34 5-11

5 A víz
A mozgás

35 6-13

6 Pihenés-csend-elmélyedés 36 6-10

7 Mértékletesség, önuralom 37-38 6-10

8 Bizalom Istenben 39-40 5-8

A magyar irodalom arcképcsarnoka

Szerző: Jancsó Erik

Nr. Cím Lapszám Oldalak

1 József Attila 39-40 17-20

2 Arany János 44-45 31-37
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A Kalotaszeg Reménye  
1-48 lapszámainak címlapfotói

Lapszám Hónap Fotó

1 2016 március Kalotaszentkirály látképe

2 április Körösfő látképe

3 május Zsobok látképe

4 június Szászfenes – római katolikus templom

5 július Szucság látképe

6 augusztus Kalotadámos – református templom

7 szeptember Tordaszentlászló – református templom

8 október Ketesd – református templom

9 november Kalotaszentkirály – őszi látkép

10 december Bánffyhunyad – református templom

11 2017 január Magyarvalkó –református templom

12 február Magyarókereke – református templom

13 április Zsobok – református templom

14 május Magyarléta – református templom

15 június Magyarkapus – református templom

16 július Egeres-falu: református templom

17 szeptember Jegenye – római katolikus templom

18 október Inaktelke – református templom

19 november Fiatal bánffyhunyadi lány kalotaszegi viseletben

20 december Sárvásár – református templom

21 2018 január Barangoló fiatalok Kalotaszeg peremén, Felsőroskán

22 február Gyerővásárhely – református templom

23-24 március-április Gyerőmonostor – református templom

25 május Középlak – református templom

26-27 június-július Nagypetri – református templom

28 augusztus Váralmás – református templom

29 szeptember Nyárszó – református templom

30-31 október-november Kispetri – református templom

32 december Jákótelke – református templom

33-34 2019 január-február Gyalu - római katolikus templom

35 március Gyalu – református templom

36 április Bánffyhunyad – római katolikus templom

37-38 május-június Kisbács – református templom

39-40 augusztus-szeptember Kisbács – római katolikus templom

41 október Csucsa – református templom

42-43 november-december Mákófalva – református templom

44-45 2020 január-február Magyarbikal – református templom

46 március Szászfenes – református templom

47-48 április-május Györgyfalva – római katolikus templom
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2020

44-45 46 47-48

Ifisarok
Karantén

Bence – sok vele egykorú fiúhoz 
hasonlóan – nem szeretett iskolá-
ba járni. Úgyhogy nagyon meg-
örvendett a karanténnak. Végre 
egész nap otthon lehet, a kedvenc 
játékait játszhatja, s többé nem 
kell senkihez alkalmazkodnia. Ha-
mar elvégezi a kiszabott iskolai fel-
adatokat, de ugyanakkor nem kell 
hallgatnia a tanárokat, és az állan-
dó megfelelési kényszer is elma-
radt. A kényelmes fotelből nézheti 
a filmjeit, a kedvenc tévéműsorait. 
Sőt még számítógépezhet is nap-
hosszat – ez aztán a király! A házi 
feladatokat könnyen elkészíti, ha 
szükséges a szülei is segítenek, az 
új anyagot is meg tudja tanulni. 
Így ment naphosszat, sőt hetekig, 
nem is volt semmi baj. 

De teltek-múltak a hetek, s úgy 
érezte, valami nincs rendben. A 
barátok, az osztálytársak, a ta-
lálkozások, a közös nevetések, a 
programok, a társaság… Hmm… 
ezt nem hitte volna! A személyes 

kapcsolatok nagyon-nagyon hiá-
nyoztak. Kezdett az élete oly unal-
mas lenni a napi körforgásban, 
tennivalókban. Persze, a telefoná-
lások, az online csevegések vala-
mit enyhítettek ezen, de a filmek, 
a YouTube csatornák, a virtuális 
világ és az ebben a formában tör-
tént érintkezések nem pótolhat-
ták az emberi találkozásokat.

Ebben a különleges helyzet-
ben érezhetjük, hogy mi is az 
egyik legfontosabb szükségle-
tünk. A személyes emberi kap-
csolatok azok, amiknek most a 
legnagyobb hiányát érzékeljük. 
Több gyerek elmondta nekem, 
hogy igen, jó otthon a szüleivel, s 
az is, hogy most ő maga oszthatja 
be az idejét, de már annyira hiá-
nyoznak az osztálytársak, bará-
tok, a közös játékok. Ezt a hiányt 
a sok telefonbeszélgetés, online 
együttlét, messenger, Facebook, 
Zoom egyértelművé teszi, de 
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nem pótolhatja, csak némileg 
enyhítheti.

A személyesség azt jelenti, hogy 
közvetlenül kapcsolódhatok az 
emberekhez, beszélhetek hozzá-
juk, a szemükbe nézhetek, együtt 
tevékenykedhetünk, érezhetem 
a közvetlen befolyásukat rám, 
és én is befolyást gyakorolhatok 
rájuk. Ez most nagyon hiányzik. 
Te, mint ember, és mint személy, 
csak mások között, én-te kapcso-
latban tudod a személyiségedet 

kibontakoztatni. Egy 
huszadik századi filo-
zófus találóan így fo-
galmazta meg:

„Csak abban a 
mértékben létezem, 
amennyire mások 
számára létezem. 
Létezni tehát annyi, 
mint szeretni.” 

Ugyanezt a mi köl-
tőnk így tolmácsolta: 

„Hiába fürösztöd 
önmagadban, csak 
másban moshatod 
meg arcodat.” (Jó-
zsef Attila)

De van egy jó hír!
Az, hogy Istennel 

most is töretlen lehet 
a személyes kapcsola-
tunk. Isten, aki meny-
nyei Atyánk, mindig is 
közel akart lenni hoz-

zánk, azaz kapcsolatra vágyott ve-
lünk. A bűnbeesést megelőzően 
(lásd 1 Mózes 3. fejezetét) Ádám 
és Éva közelről és személyesen 
ismerték Istent. Vele jártak az 
Édenkertben, és közvetlenül be-
szélhettek vele, ám a bűn őket és 
végül mindnyájunkat elválasztott 
Istentől. Jézus által azonban na-
gyon közel kerültünk az Atyához. 
A személyes ismeretségen felül, 
Krisztus a barátunk, a királyunk, az 
Istenünk, a pásztorunk, az utunk, 

az életünk, a Megváltónk. Imád-
kozhatunk Hozzá, és a Szentlelke 
által szívünkben lakozhat.

 
Most ebben a helyzetben ugye 

te is érzékelted, mennyire értéke-
sek az emberi kapcsolatok. Talán 
ők eföldi életünk legfontosabb 
ajándékai. Mivel mi társas lények 
vagyunk. A személyes találkozá-
sok meghatározzák életünket. 
Csak az emberi (családi, rokoni, 
baráti, osztálytársi, munkatársi 
stb.) kapcsolatok által tudjuk 
megvalósítani életünk értelmét 
és célját. Egy szobában ülni, elzár-
kózva másoktól, csupán a legszű-
kebb családi körben mozogni – ez 
még nem az igazi élet. 

Kedves ifjú Barátom!

Ha kiszabadulunk a karan-
ténból, te is értékeld nagyon az 
emberi kapcsolataidat! 

Ápold, gondozd a másokkal 
való közösséget! Addig is ne fe-
lejts el minden nap elbeszélgetni 
Istennel, fenntartva Vele a szemé-
lyes kapcsolatodat! 

„Amit hallottunk és láttunk, hir-
detjük nektek, hogy nektek is közös-
ségetek legyen velünk, és pedig a mi 
közösségünk az Atyával és az ő Fiá-
val, a Jézus Krisztussal.” (1 János 1:3)

Szabó Attila, lelkész,  
Balatonfüred

„Legyetek pedig egymáshoz jó-
ságosak!” (Efézus 4:32)

 
Kisgyermekkoromban nagyon 

szerettük húgommal a palacsin-
tát. Édesanyám és nagymamám 
is gyakran sütöttek, hogy a ked-
vünkben járjanak. Alig vártuk, 
hogy kisüljön, megkenjék valami-

lyen töltelékkel, és együnk belőle. 
Amikor a sütés illata terjengeni 
kezdett a házban, már ott is ter-
mettünk a kályha mellett, kérdez-
getve:

– Nincs-e szakadt palacsinta?
Mert a szakadtakat sütés köz-

ben is megehettük, igen ám! 
Csakhogy mind Nagymama, mind 

Édesanya jó szakácsnők voltak, s 
így nemigen hibáztak a palacsin-
tasütésben. Mégis, ilyenkor vala-
hogy ügyetlenebbé váltak, és újra 
meg újra kaptunk szakadt pala-
csintát.

Csak felnőttként visszatekint-
ve jöttem rá, hogy miért is sza-
kadt el egy-egy palacsinta. Azért, 

A boldogság titka az egymásra való szerető 
odafigyelés

A boldogság titka
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Igemorzsák
Géházi:  

mi van a szívünk mélyén? 

hogy minekünk meglehessen ez 
az apró örömünk.

Mivel szerezhetünk örömet 
annak, akit szeretünk? Sokszor 
egészen kis dolgok elegendők 
ahhoz, hogy felvidítsuk, lelki-
leg-fizikailag megelégítsük a má-
sik embert.

A jóság, az öröm kis dolgokon 
múlhat. A boldogságunk végül 
is a megelégedettségből fakad. 
Mitől vagyunk elégedettek? Azt 
gondolom, leginkább attól, hogy 
a szeretet-tartályunk tele van.

A múlt héten egy családi ösz-
szejövetelen voltunk, és együtt 
elmentünk kirándulni. A társaság-
ban volt egy kisfiú, Beni, aki ha-
zafelé jövet a fülünk hallatára ezt 
mondta a nagypapájának: 

– Nagypapa, én olyan boldog 
vagyok…! 

A nagytatája erre megkérdezte: 
– Mitől vagy annyira boldog? 
– Nem tudom, de olyan meg-

elégedettséget érzek!
Elmagyarázta ezután azt is, 

hogy igen, máskor is boldog, de 
most különösképpen az...

Eltöprengtem: vajon mitől 
volt a kis Beni annyira boldog? 
Amikor később a családban el-
beszélgetve, tovább boncolgat-

tuk a problémát, a kisfiú jobban 
belegondolt, s íme, fény derült a 
titokra:

– Hát azt hiszem, attól vagyok 
boldog, hogy együtt voltunk, sze-
retetben beszélgettünk, olyan vi-
dámak voltunk, s figyeltünk egy-
másra. És közben a szép tájakat 
is csodálhattuk, és beszélgettünk 
róluk... 

Hát igen. Az, hogy mi felnőttek 
őrá is figyeltünk, és bevontuk a tár-
salgásba, felvidította a kis szívét. 
Az együttlét öröme, a békesség, az 
egymásra figyelés eltöltötte ezt a 
Jézus által olyannyira szeretett kis 
emberpalántát boldogsággal.

Kedves Szülők!  
Kedves Ifjak és Gyerekek!

Figyeljünk mindig arra, hogy 
mi mivel kedveskedhetnénk a 
másiknak, mivel tehetnénk bol-
doggá! Nem kell feltétlenül nagy 
dolgokra gondolnunk, hisz a 
csupán apró figyelmességekkel 
is, mint például egy-egy szakadt 
palacsintával is örömet szerezhe-
tünk egymásnak…!

„Legyetek pedig egymáshoz jó-
ságosak!” (Efézus 4:32)

Szabó Zsuzsa, pedagógus,  
Balatonfüred

„... veszedelemben hamis atyafi-
ak közt...” (2 Korintus 11:26)

„Tudniillik a belopózkodott ha-
mis atyafiakért, akik alattomban 
közénk jöttek...” (Galata 2:4)

„Közülünk váltak ki, de nem vol-
tak közülünk valók...” (1 János 2:19)

betekintünk bűnszerető, gyarló 
szívünk mélyére.

Egyszer az egyik híres igehir-
dető (ha jól emlékszem, Moody)1, 

1 Dwight Lyman Moody (1837-1899), 
amerikai evangelista és prédikátor. 
Egyetlen egyház alkalmazásában sem 
állt, önkéntes adományokból élt. Fő-
leg az Egyesült Államokban szolgált, 
de Angliába és Skóciába is kapott 
meghívást, s ezrek, sőt tízezrek előtt 
prédikált. Hatalmas, felekezetközi lelki 
ébredés eszköze volt az amerikai pol-
gárháború utáni évtizedekben. Mun-
kájában Ira. D. Sankey vak énekes segí-
tette. Kilencgyerekes, szegény unitári-
us családban született Massachussets 

Álruhában?
A magyar közmondást min-

denki ismeri: Nem mind arany, 
ami fénylik.

Milyenfajta keresztények va-
gyunk: valódiak, vagy hamisak? 
Rendkívül nehézzé válik e kérdés 
megválaszolása akkor, ha őszintén 
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egy Isten szeretetéről bizonyságot 
tevő, rendkívül felrázó prédikáció 
után lejött a szószékről, amikor is 
egy hallgató megállította:

– Uram, kérem hogy csak egy 
kérdésemre válaszoljon!

– Melyik lenne az?
– Mondja meg őszintén: ha 

most, ebben a percben meghalna, 
ön szerint üdvözülne-e vagy sem?

A prédikátor elgondolkodott, 
majd ezt mondta:

– Ha magamra nézek, semmi 
esélyt nem látok rá. De ha Krisz-
tusra nézek, semmi kétségem 
sincs felőle!

Kedves Olvasó!
Annyi éve rójuk e pusztulásra 

ítélt Földet, születésünktől kezd-
ve egyre jobban közeledve éle-
tünk végéhez. Mennyi esélyünk 
van arra, hogy a sok elbotlást és 
szenvedést követően végül ott le-
gyünk az örök élet kimondhatat-
lan boldogságában?

Moodyhoz hasonlóan mindez 
attól függ, kire nézünk – vagyis, 
ki a mi példaképünk, segítőnk és 
valódi urunk.

Önismeret
Egyszer, az Ő halálát közeledni 

érezve, az utolsó vacsorán az Úr 
hirtelen így szólt:

államban, és négy éves volt, amikor 
édesapja meghalt.1862-ben vette el 
Emma Revell-t, akivel három gyerekük 
született: Emma, William és Paul.

„Bizony mondom nektek, egy 
közületek elárul engem, aki velem 
eszik!” (Márk 14:18)

Milyen példaértékű a már há-
rom és fél éve a Mesterrel járó 
tanítványok reakciója: ahelyett, 
hogy a mai, ítélkezésre hajlamos 
keresztényekhez hasonlóan rög-
tön a másikra gondoltak volna, ők 
magukba tekintve, megdöbben-
tek:

„Ők pedig kezdének szomorkod-
ni és néki egyenként mondani: Csak 
nem én? A másik is: Csak nem én?” 
(19. vers)

Jeremiás próféta által Isten 
Szentlelke így jellemez minket:

„Csalárdabb az emberi szív min-
dennél, és gonosz az: kicsoda is-
merhetné azt?”

A válasz erre a következő vers-
ben található:

„Én, az Úr vagyok az, aki a szívet 
fürkészem...” (Jeremiás 17:9-10)

Isten az, Aki belelát szívünk-
be. Minden gondolatunk, indíté-
kunk, titkos cselekedetünk nyitott 
könyv előtte. Kérjük hát azt, hogy 
tisztítson meg, és ajándékozzon 
nekünk egy új, érző és érte dobo-
gó szívet.

Az e földi történelem lezárá-
sát megelőző, és Isten által meg-
engedett rendkívüli események 
révén az Ő célja az, hogy a valódi 
arany különváljon a hamisítvány-
tól – mind a saját életünkben, 
mind a bolygó összlakosságának 
két csoportra szakadását illetően. 

Az, aki ma – Isten erejét alá-
zatosan, és kitartóan igényelve – 
ellenáll a naponkénti kísértések-
nek, a négy szél megindulásakor, 
ahelyett, hogy könnyű polyva-
ként elsodortasson, érett, nehéz 
búzaszemként fog megmaradni 
Isten szérűjén.

„Ezután láttam négy angyalt áll-
ni a föld négy sarkán, amint féken 
tartották a föld négy szelét, hogy ne 
fújjon szél a földre, se a tengerre, se 
a fákra. Láttam egy másik angyalt 
is feljönni napkelet felől, akinél az 
élő Isten pecsétje volt, és hatalmas 
hangon odakiáltott a négy angyal-
nak, akiknek megadatott, hogy 
ártsanak a földnek és a tengernek, 
és így szólt: 

– Ne ártsatok a földnek, se a 
tengernek, se a fáknak addig, amíg 
homlokukon pecséttel meg nem 
jelöljük a mi Istenünk szolgáit.” (Je-

Dwight Moody

A Föld sorsa Jézus kezében van, s amikor népe visszatükrözi jellemét, 
Ő eljön érte.
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lenések 7:1-3 – Új Protestáns For-
dítás)

Miként szoktunk viselkedni ak-
kor, amikor Sátán kísértése egyre 
erősödik?

 
Az új Isten felfedezése
Géházi Isten emberének, Elize-

us prófétának volt a szolgája. Egy 
nap, a szíriai hadvezér, Naámán, 
aki leprában szenvedett, az egyik 
héber rabszolgalányától tudo-
mást szerez Elizeus prófétáról, és 
eldönti, hogy hozzá fordul gyó-
gyulásért.

Amikor kíséretével a próféta 
házához érkezik, Elizeus csupán 
azt kéri tőle, hogy merítkezzen 
meg hétszer a Jordánban. A had-
vezér kezdetben ezt értelmet-
lennek tartja, de végül emberei 
unszolására megteszi, és ekkor 
Isten csodálatos gyógyulásban 
részesíti. De most térjünk a Biblia 
szavaira:

„Azután visszatért egész kisére-
tével az Isten emberéhez, és bemen-
vén megálla előtte, és monda: Ímé, 
most tudom már, hogy nincsen az 
egész földön Isten, csak Izráelben! 
Azért most vedd el, kérlek, ez aján-
dékot a te szolgádtól.

Ő pedig monda: Él az Úr, aki 
előtt állok, hogy el nem veszem. 
Kényszeríti vala pedig őt, hogy el-
vegye; de ő nem akará.

És monda Naámán: Ha nem; 
adj kérlek a te szolgádnak e földből 
annyit, amennyit elbír két öszvér; 
mert a te szolgád többé égőáldo-
zattal, vagy egyéb áldozattal nem 
áldozik idegen isteneknek, hanem 
csak az Úrnak.” (2 Királyok 5:15-17)

Naámán, az akkori pogányok-
hoz hasonlóan, helyi istenségek-
ben hitt. Mivel az Izrael területén 
folyó Jordánban, Elizeus közbenjá-
rására gyógyult meg e rettenetes 
kórból,2 rájött arra, hogy az izrae-

2 A lepra kórokozóját, a Mycobacteri-

liták Istene az igazi, 
és egyedüli Isten 
– hisz valószínűleg 
már számos bál-
ványisten segítsé-
gét kérte azelőtt, de 
persze hasztalanul.

Amint a pogá-
nyoknál ez szokás-
ban volt, hatalmas 
ajándékkal készült 
meghálálni az új 
Isten kegyét: „vőn 
magával tíz tálen-
tom ezüstöt és hate-
zer aranyat, azon fe-
lül tíz öltöző ruhát.”3 
(2 Királyok 5:5) Isten 
kegyelme azonban 
valóban kegyelem: 
nem megvehető, 
nem is árusítható. 
Ezért is mondta ta-
nítványainak az Úr 
Jézus:

„Betegeket gyógyítsatok, pok-
losokat tisztítsatok, halottakat 
támasszatok, ördögöket űzzetek. 
Ingyen vettétek, ingyen adjátok. 
Ne szerezzetek aranyat, se ezüstöt, 
se rézpénzt a ti erszényetekbe…” 
(Máté 10:8-9)

Valóban, ha valakiért imád-
kozunk, és Isten csodát tesz érte 
– mi ebben a mi érdemünk, ami 
miatt jogos lenne az, hogy anyagi 
javakkal halmozzanak el minket?

Napjainkban is, minden olyan 
„csodagyógyító” – legyen az ke-
resztény, vagy bármilyen más val-
lású –, aki pénzt kér vagy fogad el 
a látszólagos (vagy akár megtör-

um leprae-t 1893-ban fedezte fel egy 
norvég tudós, Gerhard A. Hansen 
(1841-1912), ma pedig már hatékony 
gyógyszerek léteznek a betegség ke-
zelésére, és gyógyítására.
3 A tíz tálentum 10 x 43,6 kg = 436 kg 
ezüstöt jelentett. A hatezer arany ese-
tében valószínűleg hatezer sekelnyi 
tömegre gondolhatunk, ez pedig 6000 
x 14,5 gramm = 87 kg aranyat tett ki.

tént) gyógyulásért, nem cselek-
szik Isten akarata szerint.

Naámán egy Istenről alkotott 
megváltozott felfogással távozik 
el: milyen csodálatos lehet Izráel 

Istene, Aki őt, a pogányt is ingyen 
és méltatlanul ennyire szereti! 

Milyen nagy ellentétben állt 
e kép a pogány istenségekkel és 

Miután hétszer bemerült a Jordánba,  
Isten megtisztította Naámánt a leprától.

Gerhard Hansen,  
norvég patológus, a lepra  

baktériumának felfedezője
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azok papságával, akik számos 
ajándékot igényeltek szolgáltatá-
saikért – akkor és most is!

Hálával telt szívvel két öszvért 
rak meg izraeli földdel, hogy ezt 
otthon elterítve, az igazi szent 
Isten „szent földjén” imádkozhas-
son és áldozhasson ezentúl.

Ma is sokan igyekeznek, bár éle-
tükben egyszer eljutni a Szentföld-

re – ahol Jézus élt és munkálkodott 
–, és igyekeznek ott különleges 
érzésekre és lelki tapasztalatokra 
szert tenni. Ebben a felfogásban 
nincsen semmi bűn – ám mégis 
rejlik benne egy veszély: nem tud-
juk-e hogy Jézus, a Mindenható 
Istenség második személye, min-
denhol és minden pillanatban ve-
lünk és mellettünk van?

„… és ímé, én tiveletek vagyok 
minden napon a vi-
lág végezetéig.” (Máté 
28:20) 

És ez igaz akkor is, 
ha itt Erdélyben, de 
akár a Himalájában 
vagy Grönlandon va-
gyunk. Ha pedig – a 
pogányokhoz hason-
lóan – egy helyhez 
lennénk hajlamosak 
kötni Isten különleges 
jelenlétét, akkor az 
izraeli utazást követő-
en, a repülőről leszáll-
va elfelejthetjük, hogy 
Jézus már vár ottho-
nunk csendjében, és 
titkos figyelője – és 
majdan számonkérő-
je – mindennapi éle-
tünknek, szavainknak 
és cselekedeteinknek.

A csel
Naámán azonban alig egy 

mérföldre jut el, amikor Géházi 
utoléri. Idézzük hát újból a Szent-
írás szavait!

„Géházi, Elizeusnak, az Isten em-
berének szolgája azt gondolta: Ímé 
az én uram megkímélé ezt a Siriabe-
li Naámánt, és nem akará tőle elven-
ni, amit hozott volt; él az Úr, hogy 
utána futok, és valamit kérek tőle.

És utána futott Géházi Naá-
mánnak. Látván pedig Naámán őt, 
hogy utána fut, leugrott a szekérből 
és eleibe méne és monda: Rendben 
van minden?

És monda: Rendben. Az én uram 
küldött engem, ezt mondván: Ímé 
most csak ez órában jött hozzám két 
ifjú az Efraim hegyéről a próféták fiai 
közül: adj kérlek azoknak egy tálen-
tom ezüstöt és két öltöző ruhát.

És monda Naámán: Kérlek végy 
két tálentomot. És kényszeríté őt és 
egybeköte két tálentom ezüstöt két 
zsákba, és két öltöző ruhát, és azo-
kat két szolgájának adá, akik előtte 
vitték azokat.

De mikor a dombhoz ért, elvette 
tőlök azokat, és elrejté egy házban, 
és elbocsátá a férfiakat, és elmené-
nek.” (2 Királyok 5:20-24)

Naámán ezután továbbmegy 
Damaszkusz fele, azonban való-
színű, hogy Géházi hazugsága 
miatt egy Isten szolgáiról, népé-
ről, sőt magáról Istenről alkotott 
meghomályosodott kép alakul ki 
benne:

– Hmmm... hát látom hogy vé-
gül ők is szeretik a pénzt... Csak 
nem éppen úgy állnak a dolgok, 
ahogyan azt először hittem!

Hány embert hallottam már 
ezt mondani:

– Ismerem én a hívőket! Ők is 
csak olyanok, mint mi! Pénzsó-
várak, fösvények, önzők – mint 
például... – és ekkor sorolni kezdi 
egyik-másik „hívő” szomszédjá-

Jézus mindenhol ott van velünk – magányunkban, de a zsúfolt utcán is. 
Bevásárlóutca Stockholmban.

A mennybe szoros kapu és keskeny út vezet. 
Kertbejáró Jákótelkén.
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nak, falubelijének vélt 
vagy valóságos bűneit.

Azonban sem Naá-
mánnak, sem a hívőkre 
(végül is nem minden, 
magát kereszténynek 
valló ember hívő?!) pa-
naszkodóknak nem ju-
tott s nem jut eszükbe 
az, hogy esetleg itt csak 
ál-hívőkről, ál-testvé-
rekről van szó.

Én és te hogyan 
képviseljük Jézust, 
kedves olvasó?

Hányszor kellett és 
kell esténként súlyos 
lelkiismeretfurdalással 
Isten elé járulnunk, az-
napi mulasztásainkra, 
bűneinkre, durvasága-
inkra gondolva?

De mily csodálatos az, amikor 
a Szentírás bátorító ígéreteit feli-
dézve, Isten megbocsátó szerete-
tébe tudunk kapaszkodni, a Jézus 
vére érdeméért!

„Mert így szól a magasságos és 
felséges, aki örökké lakozik, és aki-
nek neve szent: Magasságban és 
szentségben lakom, de a megron-
tottal és alázatos szívűvel is, hogy 
megelevenítsem az alázatosok lel-
két, és megelevenítsem a megtör-
tek szívét.” (Ésajás 57:15)

„Mert meg vagyok győződve, 
hogy sem halál, sem élet, sem an-
gyalok, sem fejedelemségek, sem 
hatalmasságok, sem jelenvalók, 
sem következendők, sem magas-
ság, sem mélység, sem semmi más 
teremtmény nem szakaszthat el 
minket az Istennek szerelmétől, 
mely vagyon a mi Urunk Jézus 
Krisztusban.” (Róma 8:38-39)

Aki ezt nem érti meg és nem 
fogadja el, az kétségbeesik és vé-
gül eltávolodik Istentől.

 

A bűn ára
De lássuk csak mi történt Gé-

házival!
Jézus figyelmeztet minket arra, 

hogy mi vagyunk a világ világos-
sága, és „Nem rejtethetik el a he-
gyen épített város.” (Máté 5:14)

önmagunkban valóban nincsen 
semmi világosság, azonban ha az Ő 
követőivé váltunk, akkor hatalmas 
felelősségünk visszatükrözni azt a 
fényt, amely Tőle szüntelen árad – 
amint a különben sötét Hold is te-
szi ezt a Naptól jövő fénnyel.

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

Azonban ha a „hegyen épített 
várost”, vagyis azt a lelki épít-
ményt, melyet Isten bennem lét-
rehozott, elrejti az én szándéko-
san bűnös mivoltom, akkor ezért 
felelnem kell Őelőtte.

Géházi, miután valamely isme-
rősénél elrejti frissen szerzett kin-
cseit, bemegy és megáll Elizeus 
előtt:

„… és monda néki Elizeus: Hon-
nét, Géházi? Felele: Nem ment a te 
szolgád sehová.

Ő pedig monda néki: Nem 
ment-é el az én szívem veled, mi-
kor az a férfiú leszállott szekeréből 
elődbe? Most az ideje, hogy sze-
rezz ezüstöt, és hogy végy ruhákat, 
olajfákat, szőlőket, juhokat, bar-
mokat, szolgákat és szolgálóleá-
nyokat?!

Azért rád és a te magodra ragad 
a Naámán bélpoklossága mind-
örökké. És kiment ő előle megpok-
losodva, mint a hó.” (2 Királyok 
5:25-27)

Ma, amikor az állítólagos ke-
resztények körében az egymásnak 
való hazudozás, a munkahelyi lo-
pás, az adócsalás, az üzleti ügyek-
ben való félrevezetés és ravaszság 
megszokott dolognak számít, ta-
lán megdöbbenünk a Géházit érő 
büntetés súlyosságán.

Azonban a tiszta, szent, bűnt 
gyűlölő és kegyelmes Isten még 
ezzel is az üdvösségét próbál-
ta munkálni: először is, rá kellett 

Az igazi keresztények élete láthatóan visszatükrözi Mesterüket, és nem marad 
észrevétlen. Al-Hajjara, a sziklára épített város Jemenben. 
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döbbennie arra, hogy Istennel 
nem lehet játszani, másrészről pe-
dig az őt borító lepra valóságának 
nap mint nap az örök élet elvesz-
tésére kellett őt emlékeztetnie 
– bűnbánat gerjesztése és valódi 
megtérése érdekében.

Vajon minket miféle szörnyű 
büntetés kellene sújtson ahhoz, 
hogy felébredjünk?

„Az Úr kegyelmessége az, hogy 
még nincsen végünk: mert nem 
fogyatkozik el az Ő irgalmassága!” 
(Jeremiás Siralmai 3:22)

Géházi hitélete –  
és a miénk
És végül figyeljünk meg még 

valamit.
A jellembeli bukás – Kainhoz, 

Saul királyhoz, vagy Júdáshoz ha-
sonlóan – fokozatosan következik 
be. Mit tudunk még Géházi életé-
ről, a fenti eseményeket megelő-
zően?

Akkor olvasunk először róla, 
amikor Elizeus jót szeretne tenni a 
módos súnémita asszonnyal, ami-

ért az oly szeretettel befogadta 
őket:

„Ímé nagy szorgalmatossággal 
szolgálsz nékünk, mit kivánsz, hogy 
cselekedjem veled? Nincs-é valami 
mondani valód a király előtt, vagy 
a sereg fővezére előtt? És monda 
az: Én az én nemzetségem között 
békességgel lakom.

Monda Elizeus: Mit lehetne te-
hát érette tennünk? Felele Géházi: 
Nincs fia és a férje vén ember.

És monda: Hívd ide! És amikor oda 
hívta, megállott az ajtóban. És mon-
da Elizeus: Esztendő ilyenkorra fiút 
fogsz ölelni.” (2 Királyok 4:13-16)

Tehát, Géházi jó megfigyelőké-
pességgel bír, felfogja, mi az illető 
gazdag család legnagyobb szük-
séglete.

Rá egy évre a nő valóban fiút 
szül, azonban egy néhány eszten-
dő múlva, a gyermek aratás ide-
jén fejfájásra panaszkodik, majd 
még aznap meghal. 

A súnémi asszony tudja mit 
kell tennie: azonnal Elizeushoz 

siet, aki éppen a Kármel hegyen 
tartózkodik:

„De amikor odaért az Isten em-
beréhez a hegyre, átkarolta a lábát. 
Géhazi odalépett, hogy félretaszít-
sa, de az Isten embere így szólt: Ne 
bántsd, hiszen el van keseredve, és 
az Úr eltitkolta előlem, nem jelen-
tette ki ezt nekem. Az asszony ezt 
mondta: Uram, kértem-e én fiút? 
Nem azt mondtam-e, hogy ne hite-
gess engem?!” (27-28 versek – Új 
Protestáns Fordítás)

Ekkor Elizeus átadja botját Gé-
házinak, és felszólítja: menjen el, 
és a házhoz érve, tegye azt a fiú 
arcára. Géházi elsiet, azonban a 
súnémi asszony addig erősködik, 
amíg Elizeus is elindul vele. Ott-
honukhoz közeledve Géházi már 
eléjük is jön, mondván:

„Nem támadt fel a gyermek.” 
(31. vers)

Ekkor Elizeus bemegy a szo-
bába, könyörög az Úrhoz, kétszer 
is ráborul a halott gyerekre, míg 
végül az felmelegszik, majd hir-
telen magához tér – és visszaadja 
az anyjának. Az a próféta lábához 
esik, majd elviszi a gyermeket.

Mit értünk meg mindebből?
Úgy tűnik, Géházi nem érez 

együtt az asszonnyal, és el akarja 
lökni amikor az a próféta lábait át-
öleli – valószínűleg úgy értelmez-
ve, hogy nő létére illetlenül érinti 
az Isten szent emberét.

Másodszor, amikor Elizeus egy 
hitbeli cselekedetre szólítja fel, 
meglehet, hogy ezt mechaniku-
san teszi, nem könyörögve szívből 
gyermek feléledéséért, miközben 
a botot arcára fekteti.

Itt van például az ereklyék 
használatának, csókolgatásának 
problémája.

Valóban, Elizeus a mennybe 
felragadott Illés lehullott palástjá-
val csapott a Jordánra, és az ketté-
vált. De azelőtt, méltatlanságát és 

A jellembeli leromlás fokozatosan következik be, kezdetben talán 
egyetlen bűn megtűrésével. Magyarvistában nemrég egyetlen kő  

hullott ki eme híd boltívéből, s mivel senki sem javította meg,  
a híd végül összeomlott.
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A bővizű Elizeus-Forrás Jerikóban

tapasztalatlanságát átérezve, az 
Illésben munkálkodó Lélek két-
szeres mértékét kérte (2 Királyok 
2:9,14). Később, amikor meghalt 
és eltemették, egy halott ember 
ér a csontjaihoz, és az illető feltá-
mad (13:21). 

Még életében egy kis sót szór 
Jerikó keserű forrásába, és a víz 
megédesedik – és azóta is úgy-
maradt (2:21). Amikor egy tanít-
vány fejszevasa a Jordánba esik, 
egy darab fát dob oda, és a fej-
szevas feljön, úszva a víz színére 
(6:6). Egy másik prófétatanítvány 
özvegye nagy szegénységbe jut-
va, Elizeus megparancsolja neki, 
hogy minél több edényt kérjen 
szomszédaitól, majd egyetlen 
megmaradt korsó olajából töltse 
meg őket. Újból csoda történik 
– és a korsóban levő olaj nagyon 
megszaporodik (4:1-6).

Azonban fel kell ismernünk azt, 
hogy nem a bot, a palást, a cson-
tok, a csipet só, a fadarab vagy a 
korsó bírtak önmagukban egy ti-
tokzatos, úgymond varázserővel. 

Hanem, mindezeket jelképszerű 
eszközökként használta fel Isten 
a Benne bízó személy kezében 
arra, hogy csodatevő erejét be-
bizonyítsa az embereknek, s így 
elismerjék Őt, miként Naámán is 
tette, az egyedüli igaz és könyö-
rülő Istennek.

Ma is megtörténhet, hogy 
imáink elmondása, gyülekezé-
seink, éneklésünk, Bibliaolvasá-
sunk, mindenféle szolgálatunk 
és egész keresztényi életünk már 
csak gépiesen, lelketlenül zajlik 
le – anélkül, hogy igazán szeret-
nénk Istent és a körülöttünk le-
vőket.

Ez volt talán Géházi titkos 
bűne is: ő, teljes átadás nélkül, 
valahogy mestere, a szent ember 
közelségétől, és a puszta csele-
kedetektől várta megszentelődé-
sét – az Istennel való bensőséges 
szeretet-kapcsolat nélkül. Ennek 
következménye volt végül a va-
gyonéhség, majd a hazugság, a 
szélhámosság és Isten jellemének 
eltorzítása.

 A hamis kereszténység tragé-
diája ugyanez. Ott vagyunk vala-
hol az egyházban, de valójában, 
szívünk mélyén sosem tartoz-
tunk Isten hűségesei közé, s első 
szeretetünk lángja alábbhagyva, 
a bűn sötétje kapott helyett lel-
künkben.

Mindezektől mentsen meg 
minket az irgalmas és szerető Is-
ten.

Imádkozzunk ezért:

Drága Teremtő Atyánk, Szent 
Jézus Krisztus, Vigasztaló, Kegyel-
mes Szentlélek: könyörülj rajtunk, 
és segíts meg valódi, élő kapcso-
latra Teveled. Add, hogy naponta 
szigorú önvizsgálatot folytassunk, 
és gyűlöljünk meg és hagyjunk el 
minden bűnt, de ugyanakkor sze-
ressünk minden bűnöst, ekként vál-
va a Te valódi követőiddé.

A Jézus Krisztus vére érdeméért 
kértük mindezeket. Ámen.

Jancsó Erik
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Kalotaszegi Istenes vers

Szobám börtönné vált
Amit Isten kirendelt
Mely nékem menedékem volt
Csendes fészek a napi
Küzdelmek után

Ahol Vele közösségben
Lehettem
Megnyitva Igéjét és az Őt 
Dicsérő könyveket

Ahol ágyam és párnám
Ismeri
Bánatom s óhajom
S meg nem szűnő sóhajom

Ahonnan imáim fel-felszálltak
Oda, hova mindig millió
Szívek vágytak

E hely –most börtönné vált
Hetek s hónapok óta
Az egész Föld azzá vált

Ha beszélek embertársammal
Félelem, tanácstalanság

Vagy meddő vita
Csüggeszti szívünk

Hogy elménk – s szinte 
Egész lényünk
Beleroppan.
Mi következik?

Ránk vetül 
Egy sötét jövő árnyéka

Tehozzád jövünk most
E világ szent Ura
Te mindenek felett vagy
Mindenek óvó
Atyja

Te vagy ki szereted a háttérben
Megbújó gonoszt is
Te teremtetted
Az ártatlan kisgyereket
S a jóvá meg a hűtlenné
Válót is

Nálad nincs személyválogatás
Te ismered a jövőt
S bár mi a holnapot
Nem látjuk
Mint fényes út áll előtted az
Amitől ma olyannyira
Rettegünk

Te ígérted: velünk leszel
El nem hagysz
S ha e világ megfáraszt
S gonoszságával sírba roskaszt

Te már vársz
A feltámadás dicső hajnalán
Nyújtva mindünknek
Új test, elme és szív
Adományát

Add hogy ne féljünk
El ne csüggedjünk
A Te szolgálatod kívánjuk
Meglátva embertársunkban
A Te kezed munkáját

Támogatva egymást
A Te lelked által
Meglátni és elnyerni
Mit nyújtasz
A Bárány vére árán:
A mennyek dicső
örök koronáját.

(2020 május 16)

Jancsó Erik
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Isten emberei

Árva Bethlen Kata 
(2. rész)

Borsai Nagy Borbála, férje, 
Bethlen Sámuel főispán halá-
lát követően a katolikus vallású, 
Habsburg-párti, hallerkői Haller 
István grófhoz, Erdély akkori fő-
kormányzójához ment férjhez, 
és gyermekeivel együtt addigi 
otthonukból, a Küküllő megyei 
Bonyháról Szebenbe költöztek. 
Bethlen Kata nyolc éves volt ekkor. 
Az új édesapa, akinek ugyancsak 
voltak gyerekei előző, elhunyt fe-
leségétől, nem akadályozta a re-
formátus Bethlen-gyerekek saját 
hitükben való nevelését, és a csa-
lád így békességben élt – Haller 
István hamarosan, 1710-ben be-
következett halála után is.

A játszótársból fiatal felnőtté 
váló Haller László azonban bele-
szeretett mostohatestvérébe, a 
tizenhat éves Katába. Ebből bo-
nyodalmak támadtak, mivel az 
anya, Borbála nagyon szerette 
volna e frigyet, ám a hűséges re-
formátus Kata (az akkori, vallási 
háborúságokkal telt korban ért-
hető módon) félt a gazdag és jó 
megjelenésű, de katolikus fiúval 
egybekelni.

Szerencsére a Haller-rokonság 
sem nézte jó szemmel e házassá-
got, és Mártonfi György katolikus 
megyéspüspököt (püspökség: 
1713-21 között) rávették arra, 
hogy tiltsa meg papjainak a pár 
összeesketését. Csakhogy, a sze-
relmes László ebbe nem tudott 
belenyugodni. Az idő múlásával, 
anyja és mostohatestvére állandó 
ostromának köszönhetően, vé-

gül Kata is beadta a derekát, ám 
bátyjai először írásos szerződést 
kötöttek Lászlóval arról, hogy le-
endő feleségét hitében nem há-
borgatja, valamint arról is, hogy a 
születendő gyerekek nemük sze-
rint követik majd szüleik vallását.

Egy nap kolduló barát jelent 
meg a kapuban. László azonnal 
felismerte a kínálkozó alkalmat, 
és beinvitálta. Megvendégelték a 
püspöki tilalomról mit sem tudó, 
és az itallal is jóbarát szerzetest, 
majd megkérték, adja össze a fia-
tal párt. Így ütötték nyélbe, házi-
lag és titokban azt, amit a püspök 
megtiltott.

„Megesküdtetének három vagy 
négy szóból álló esketéssel, mint 
amely dolgok vallásom ellen vol-
tak, azokat én el nem mondtam”1 
– írja Kata később önéletírásában. 
Tizenhét éves volt ekkor.

1 György Antal: A hit példaképei, 314. 
oldal

Hazaköltöztek a bonyhai ud-
varházba, és elkezdődött az ifjú 
házasok élete – ám Kata sejtései 
végül beigazolódtak. A püspök 
nem nyugodott bele a helyzetbe, 
és elküldte a székelyudvarhelyi 
jezsuita rendház főnökét a Hal-
ler-kastélyba. E pap ékesszólóan 
ecsetelte a katolikus vallás szépsé-
gét a fiatalasszony előtt, ám hiába, 
így hát csalódottan kellett távoz-
nia. Rá egy évre meghalt édes-
anyja, Borbála asszony, és éppen a 
temetés napján Kata egy fiú-iker-
párnak adott életet: Sámuelnek és 
Pálnak. A nehéz szülés nagyon le-
gyengítette, s ekkor László rokon-
sága kedvező alkalmat látott arra, 
hogy a férj megtörje a nagybeteg 
fiatalasszony akaratát, áttérítve őt 
a katolikus hitre.

– Bánj keményen vele! Most 
már nincs, aki mellette álljon! Mu-
tasd meg, hogy te vagy az ura!

Későbbi önéletírásában Kata, 
ezen időkre gondolva, ekként írt 
házasságkötésük pillanatáról:

„Ó, szerencsétlen óra, mely má-
soknak nagy örömet szokott sze-
rezni, énnékem kimondhatatlan 
szomorúságot és keserűséget szer-
zett.”2

2 Ugyanott.

A bonyhai Bethlen-kastély ma
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Egy nap, a felingerelt László 
döngő léptekkel végigment a fo-
lyosón, és durván belökte a be-
tegszoba ajtaját:

– Elég legyen már a nyavaly-
gásból, az örökös betegeskedés-
ből!

Máskor pedig így fakadt ki:
– Ha áttérnél a katolikus vallás-

ra, a papom is azt mondta, bizto-
san meggyógyulnál!

– Nézze kegyelmed, a hitem 
nem eladó – még az egészsége-
mért sem, de a világ összes kin-
cséért sem...

– Úgy papolsz, mint az eretnek 
papjaid! Elég legyen ebből! – ri-
vallt rá a fiatalember.

A szenvedő nőt mintha szíven 
szúrták volna. Hirtelen, minden 
erejét összeszedve felült, és így 
kiáltott:

„– Az a nagy irgalmasságú Is-
ten cselekedje meg, hogy esztendő 
ilyenkorra legyünk elválva egy-

mástól! Vegyen el az 
Isten vagy engem, 
vagy kegyelmedet!”3 – 
s ezután ájultan hullt 
vissza párnájára. 

László megdöb-
bent, és ráébredt 
arra, hogy milyen 
gonoszul cselekedett 
ifjú feleségével. Térd-
re hullt az ágya mellé:

– Kérlek, bocsáss 
meg...

Isten könyörült 
rajtuk, és ezek után 
békesség költözött 
kapcsolatukba, majd 
néhány hét múlva 
Kata is felépült.

Csakhogy e világ-
ban a felhőtlen bol-
dogság legtöbbször 
csak ábránd marad. 
A következő évben 
szörnyű hírek érkez-

tek Bonyhára:

3 Csetriné Lingvay Klára: Nagyasszo-
nyaink. Árva Bethlen Kata önéletírása 
protestáns hűségének legszemélyesebb 
összegzése. Nagyvárad, 2001. 78. oldal.

– Kitört a pestis! Végünk van! – 
jajgattak az emberek.

– Az Ég büntetése ez rajtunk 
bűnös, Istent káromló életünkért! 
– mondták mások. 

László azonnal hintóba ültette 
feleségét s az ikreket, és mene-
külni próbált minél távolabb on-
nan, ahol már aratott a pestis. De 
hiába: nemsokára őt is ledöntöt-
te a kór. Felesége mellette volt, s 
szeretettel ápolta, ám férje egyre 
rosszabbul lett.

– Hívass orvost, kedves felesé-
gem, talán van még segedelem...

De a szolgák rossz hírt hoztak:
– Nincsen orvos sehol: vagy 

meghaltak, vagy elmenekültek!
– Imádkozzunk, édes uram! – 

mondta ekkor Kata, s odatérdelt a 
beteg ágya mellé. Megfogta férje 
lázas kezét, s buzgón fohászko-
dott érte Istenhez.

László megnyugodott, elcsen-
desedett, majd feleségére pillant-
va így szólt:

– Olyan vagy, mint egy menny- 
béli angyal... és én mily gono-
szul viselkedtem irántad... meg 
tudsz-e nékem bocsátani?

Haller László és Bethlen Kata  
a Haller család nemzetségkönyvében

A szebeni Haller-ház. A XV. századi épület 1537-1891 között volt  
a Haller család birtokában.
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A fiatal nő szelíden felel-
te:

– Én már régen elfeled-
tem mindent, csak az én 
Uram, Jézus Krisztus kö-
nyörüljön kegyelmeden...

A napok múltak, és Lász-
ló egyre rosszabbul lett. Pa-
pot pedig nem lehetett ta-
lálni. Ki adja fel hát az utolsó 
kenetet? Egyszer csak kol-
duló barát jelent meg a 
kastély kapuja előtt: talán 
újból egy ilyen szerzetes 
révén fognak boldogulni? 
Ám az, amikor meghallotta, 
hogy dögvészes haldok-
lót kellene meggyóntatni, 
több sem kellett neki, ha-
nem gyorsan kereket oldott.

Ettől kezdve Kata lett a férje 
papja és ápolója. A halálos ágy 
mellett virrasztva, bizonyságot 
tett bibliás hitéről:

– Ne félj, mert nem a pap, sem 
a szentek révén van bűnbocsána-
tunk, sem feloldozásunk, hanem 
Jézus Urunk egyedül szent és tö-
kéletes áldozata által.

László megértette, és rövid 
időre rá e boldog hitben tért nyu-
govóra. Az üdvözültek feltámadá-
sának dicső hajnala mutatja majd 
meg, hogy ott lesz-e ő is, meg az 
előttünk járó nemzedékek gyarló, 
de imádkozó és Őbelé kapaszko-
dó emberei.

De vajon mi ott leszünk-e, ked-
ves olvasók?

Kata tizenkilenc éves volt ekkor. 
Férje halála már áldott állapotban 
találta, és még azon évben meg-
szülte lányát, Borbálát. De a tragé-
diák sora még nem zárult le: nem-
sokára az egyik ikerfiát, Sámuelt 
kellett az apja mellé temetni.

A férje rokonsága ekkor elvette 
az özvegytől fiát, Pált, és így Kata 
csak Borbálát nevelhette.

Több mint három év telt el. 
Időközben megismerte a hozzá 
hasonlóan grófi rangú, de nála jó 
néhány évvel idősebb, reformá-
tus Teleki Józsefet, Fejér megye 
főispánját, és megszerették egy-
mást. 1722-ben keltek egybe.

„Végre egy igaz hitben, vallásban 
egy szívvel és szájjal tisztelhetem 
az én teremtő Istenemet az én édes 
Férjemmel.”4 – írja később erről.

Most már mindkét gyereke 
– Pál és Borbála is – náluk nevel-
4 Ugyanott, 79. oldal

kedett. Csakhogy ekkor a Haller 
rokonság rátámadt:

– Nincs jogod a Haller vagyont 
bitorolni! És add ki nekünk a Hal-
ler gyerekeket is, nem engedjük, 
hogy elneveld őket!

– A vagyont vigyétek, de gyer-
mekeimet nem adom! – válaszol-
ta Kata. Teleki József is mindent 
megtett felesége védelméért, 
ám a bécsi udvar a hozzájuk hű 
katolikus Hallereket támogatta – 
a református nemesek rovására. 
Végül Mária Terézia császárnőhöz 

A Kálnoky-Haller kastély Olthévízen

Az olthévízi református templom
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is eljutott az ügy, aki az Erdélyt 
megszálló osztrák katonaságot 
utasította arra, hogy ragadják el 
erővel a gyermekeket anyjuktól.

De Kata nem várta be a már 
úton levő katonai osztag meg-
érkezését, hanem befogatott, és 
saját kezűleg adta át Kolozsváron 
Pált és Borbálát a kemény szívű 
Hallereknek.

Ezután lassanként újból bekö-
szöntött a boldogság otthonuk-
ba: három további gyermeke szü-
letett második férjétől. Azonban 
nem sokáig örvendhettek nekik 
sem: a halál megint jelentkezett, 
és sorban elragadta őket, majd 
tíz évnyi házasság után, 1732-ben 
magát Teleki Józsefet is.

Íme hogyan írt Kata erről:
„Engemet az én Istenem úgy 

hagya, mint a megszedett szőlő-
ben a kunyhót: egyedül. Óh, drága 
kegyelem, mely erőt adtál énnékem 
az én súlyos keresztjeim elviselésé-

re, lakozzál ezután is énbennem, 
mind utolsó pihenésemig.” 5 

Harminckét éves volt ekkor. Et-
től fogva ekként írta alá a nevét:

Árva Bethlen Kata

De mintha ez nem volna elég, 
nemsokára a második férje rokon-
sága is perrel támadt rá:

– Add ki a Teleki vagyont!
Hiába volt érvényes végrende-

lete Józseftől, melyben mindent 
feleségére hagyott, a rokonok 
legfeljebb egynegyed részt akar-
tak neki juttatni. A rengeteg gyű-
lölködéstől és szidalomtól elbor-
zadva, 1737-ben megállapodást 
kötött a Telekiekkel, és önként 
lemondott a javukra a vagyonnak 

több mint feléről.
Nos, ezután 

a tisztelt olvasó 
döntse el: kik job-
bak, a katolikusok 
vagy a reformátu-
sok?

Az Úr Jézus 
így válaszolt erre: 
„Senki sem jó, csak 
egy, az Isten.” (Márk 
10:18)

Rólunk pedig 
mi mondható el?

„Miénk, oh 
Uram, orcánk piru-
lása (…), akik vét-
keztünk ellened.” 
(Dániel 9:8)

Eközben, 1734-
ben Kata súlyos 
mellhártyagyulla-
dásba esett. Ezu-
tán török meg ta-
tár hordák törtek 
Erdélyre, és mene-

külnie kellett. Majd ismét a pestis 
tizedelte a lakosságot.

És, mintha ez a baj és nyo-
morúság nem lett volna elég, az 

5 György Antal: A hit példaképei, 317. 
oldal

A fogarasi református templom

első házasságából született két 
gyermekét a jezsuita nevelők tel-
jesen anyjuk ellen ingerelték. Az 
ifjú Borbálát is áttérítették katoli-
kus vallásra, aki ezután anyjának 
szemtől-szembe hízelgett, de 
háta mögött áskálódott és rágal-
mazott.

Katát a szülések, a sok halál- 
eset, baj, és nehézség nagyon 
megviselték, s így már fiatalon 
betegessé lett. Többé nem ment 
férjhez, de ahelyett hogy megtört 
és megkeseredett volna, ezután 
következett élete – népe és egy-
háza számára – leggyümölcsö-
zőbb szakasza.

Árva Bethlen Kata rájött arra, 
hogy Isten teljesen az Ő szolgála-
tára rendelte el őt. Így imádkozott 
e cél betöltéséért:

„Uram, áldj meg engem jobb és 
bal kezed áldásával, hadd lehessek 
áldott, de ugyanakkor áldás má-
sok számára is.”6

Elveszített férjei, megholt vagy 
elidegenedett gyermekei he-
lyett a református egyházat kap-
ta azontúl családként Istentől. 
Olthévízre költözött, ahol udvar-
háza valóságos menedékhellyé 
vált. A falusi gyerekekkel gyógy-
füveket gyűjttetett, majd szárítot-
ta, és tárolta azokat. Ő, aki annyi 
betegségen ment át, most orvosi 
könyvekből és híres orvosoktól ki-
tanulta az akkori orvoslást, és így 
valóban sokaknak, kik bajaikkal 
felkeresték, segítségére és áldásá-
ra lehetett. 

Urunk, add hogy mi is életbe 
léptethessük e hatalmas elvet 
életünkben, önző, csupán ma-
gunknak élő emberekből áldás-
sá válva környezetünk számára! 

Az Olt partján vendégfoga-
dót építtetett, ahol ingyen meg-
szállhattak a vándorok, utazók. 

6 Ugyanott, 318. oldal
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Hímzőműhelyt, üveghutát, pa-
pírmalmot létesített, ahova híres 
mestereket hívott meg, és egy-
szerű jobbágyfiúkat taníttatott ki 
hasznos mesterségekre. Iskolá-
kat, templomokat építtetett – pl. 
1748-ban kőtemplomot Olthéví-
zen, s rá tíz évre Fogarason, me-
lyek ma is állnak.

Árváknak vált anyjává az ak-
kori nehéz időkben, s ugyanak-
kor szegény diákokat taníttatott 
itteni kollégiumokban, vagy akár 
külhoni egyetemeken. Gazdag 
könyvtárat gyűjtött, azonfelül 
maga is írt könyveket. 

Kata korán kelt, későn feküdt, 
s házatája csak úgy pezsgett a 
munkától. Bőséges jövedelmei 
alighogy befolytak, már tovább 
is mentek a számos, különböző 
célra.

„… ami kezemhez jött is, bi-
zony soha azon nem igyekeztem, 
hogy világi kincset gyűjtsek – min-
den kívánságom csak a jövendő és 
örökké megmaradó kincs lévén – 
elköltöttem.”7 

A sok betegség miatt lefogyott, 
erőtelen asszony erőssé vált a 

7 Uo. 319 old.

Krisztusban, s amint lelkésze, Bod 
Péter is vallotta, élete “mások előtt 
példa és világító tükör” volt.

E földön alig van olyan szenve-
dés, melyet Kata az ő élete folya-
mán meg ne ízlelt volna, de mind-
ezt példamutató alázattal fogadta:

„Üss, verj, csak kegyelmedből ki 
ne vess. Nincs ínség, nincsen kese-
rűség, nincsen szükség, mely is a 
Te kegyelmed által énnékem meg 
ne édesednék.”8 

Bethlen Kata ötvenkilenc éves 
volt, amikor egy nap csendesen 
elaludt. 

Kedves Olvasók!
Ha egyszer Fogaras városában 

járunk, ne mulasszuk el megláto-
gatni az általa emelt református 
templomot, ahol sírja is található. 
A kő emléklapon Bod Péter versét 
olvashatjuk. E néhány sorral bú-
csúzunk, az örök találkozás remé-
nyében, Isten e nemes és hűséges 
erdélyi leányától.

„Teste e kő alatt Gróf Bethlen  
Katának,
Lelke szent kezében vagyon  
Jézusának,

8 Uo.

A Bethlen Kata által írt imakönyv

Bethlen Kata (második férjéhez, Teleki Józsefhez hasonlóan) teljes 
könyvtárát a nagyenyedi kollégiumra hagyta. A kollégium főépülete.

Kiben hitt s kit tartott Megváltó 
Urának,
Magát alázatos,  
hív szolgálójának.”

Vége.

Bethlen Kata művei,  
és a megjelenés éve 

 Bujdosásnak emlékezetköve – 
Lőcse, 1726, Debrecen, 1733

 Védelmező, erős pais (ima-
könyv) – Szeben, 1759

 Gróf Bethleni Bethlen Kata éle-
tének maga által való rövid leí-
rása, Kolozsvár (?), 1762 (?)

 Bethlen Kata orvosló könyve, 
1737

 Bethlen Kata grófnő írásai és le-
velezése, Budapest, 1922 

Bibliográfia
 • György Antal: A hit példaképei. 

Kálvin János Kiadó, Budapest, 
2011. Árva Bethlen Kata című 
fejezet, 310-319. oldalak.

 • erdelyikronika.net – Bartha Zol-
tán: Árva Bethlen Kata élete

 • multkor.hu – Bethlen Kata. Ezen- 
kívül egyéb internetes források.

Jancsó Erik
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„Hírt adunk nektek, testvéreim, 
Istennek arról a kegyelméről, ame-
lyet Macedónia gyülekezeteinek 
adott. Mert a nyomorúság sok pró-
bája között bőséges az ő örömük, 
és nagy szegénységükből a tiszta-
szívűség gazdagsága lett. 

Tanúskodom arról, hogy erejük 
szerint, sőt erejükön felül is önként 
adakoztak, és erősen sürgetve kér-
ték tőlünk, hogy a szentek iránti 
szolgálatban adakozással részt 
vehessenek. És nem csak azt tették, 
amit reméltünk, hanem először 
önmagukat adták az Úrnak…” (2 
Korintus 8:1-5 – az Új Protestáns 
Fordítás szerint))

Az egyik nagy probléma a mai, 
névleges kereszténységben az 

adakozás örömének a hiánya. Az 
önzésünkből kifolyólag megpró-
bálunk minél kevesebbet adni Is-
tennek és az egyháznak, de úgy, 
hogy valahogy mégis becsúsz-
szunk a mennybe.

Az utóbbi években 
kialakult egy szokás: 
nem fizetjük többé az 
egyházi járulékot (de 
akkor nem temet el a 
pap! – figyelmeztet-
nek a jóakarók), azon-
ban, ha mégis meg-
hal „az öreg”, akkor 
visszamenőleg kifi-
zetjük azt három évre 
(a szegény tiszteletes 
úr elfogadja így is, 
mi mást tehetne), s a 
kecske is jóllakik, s a káposzta is 
megmarad.1 Vagyis: nem tudjuk, 
mikor halunk meg, s nehogy túl 
sok ideig fizessünk, értelmetlenül. 
Ezután lezajlik a formális temetés, 
s mehet az élet tovább. Hogy va-
lamilyen más célból meg okból is 
lehetne adakozni, s hogy az ada-
kozás milyen nagy örömet jelent-
het, arról sokan még csak nem is 
álmodnak.

Tehát: mennyit kell visszaad-
nom az Istennek?

És: amikor az egyháznak, azaz 
a „papoknak” adok, akkor valójá-
ban Istennek adok? 

De mit is jelent Istennek adni?
Három nehéz kérdés, amely 

minden vallásfelekezetben felme-
rül. Gyertek keressük meg hát a 
választ rájuk.

1 A kecske itt a mi önérzetünk, ami a 
világ előtt letudja a kötelességét, a ká-
poszta pedig a mi megtéretlen énünk, 
amely háborítatlanul tovább él.

Egy esetről hallottam, amikor 
az Istentiszteleten figyelmeztet-
ték a résztvevőket arra, hogy mi-
lyen nagy áldás az adakozás. A ko-
sár körbejárt, és mindenki dobott 
bele, amennyit tudott: ki többet, 
ki kevesebbet.

A teremben volt egy kislány, 
aki nagyon figyelt mindenre – 
csakhogy semmi pénze sem volt. 
Amikor az adománygyűjtő diakó-

nus mellette haladt el, így szólt 
hozzá:

– Álljon meg egy picit! Le tud-
ná-e tenni a kosarat a padlóra?

Az illető meglepődött, de vé-
gül elmosolyodott, és letette a 
pénzeskosarat a szőnyegre. A kis-
lány ekkor felállt, és a gyülekezet 
szeme láttára belelépett.

– Nincsen pénzem, s ezért 
mindenemet, vagyis magamat 
akarom odaadni Neki! – mondta 
sugárzó arccal.

Mit szólnánk egy ilyen ado-
mányhoz?

Egy időben sokat vergődtem 
amiatt, hogy adjak-e vagy sem 
egy nagyobb méretű adományt 
az egyháznak. Ez otthon is vitá-
kat meg békétlenséget eredmé-
nyezett. Egy nap ezen töprengve 
tettem-vettem a házban, amikor 
ötéves kislányom egy általunk 
jól ismert ének dallamát kezdte 
dúdolni, s én magamban rögtön 
csatlakoztam hozzá, feltűnve el-

Mennyivel tartozunk  

Istennek?

Aki valóban szereti Istent, az első-
sorban önmagát adja át Neki. 
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mémben a szövege is, melynek 
egyik részlete körülbelül így szólt:

„Nem a pénzed kell nekem, 
Hanem a szívedet add.”

Elszégyelltem magam, mert rá-
jöttem: valamiképpen érdemeket 
akarok önmagam előtt szerezni 
ezzel a nagyméretű adománnyal, 
de anélkül, hogy bizonyos felis-
mert bűneimet elhagynám, és tel-
jesen átadnám magam Őneki…

Milyen mélyen gyökerezik 
bennünk a bűn és az önáltatás!

Az első századi, szegénység-
ben élő makedón keresztények 
ráéreztek minderre, és, ahogy az 
alapigében is olvastuk, erejükön 
felül való adakozásuk mögött elő-
ször is önmaguk átadása állt. S ha 
ez megvan, akkor minden telje-
sen más értelmet nyer.

Amikor Jákób bátyja, Ézsau 
elől menekült (és valószínűleg 
nagyon gyorsan és észrevétlenül 
kellett ezt megtennie, hisz a nagy 
otthoni gazdagságból semmit 
– sem szolgát, sem hátasállatot – 
nem vitt magával), habár érezte 
bűnösségét (azelőtt csapta be, ál-
nok módon, édesapját, Izsákot, és 
a bátyját is), mégis, merte magát 
Isten oltalmába ajánlani.

„És ilyen fogadalmat tett Jákób: 
Ha velem lesz Isten, és megőriz ezen 
az úton, amelyen most járok, ha ad 
nekem ételül kenyeret és öltözetül 
ruhát, és békességben térek vissza 
apám házába, akkor az Úr lesz az 
én Istenem. (…) és bármit adsz ne-
kem, a tizedét neked adom.” (1 Mó-
zes 28:20-22 – Új Prot. Ford.)

Itt találkozunk a Bibliában má-
sodszor a tized fogalmával (elő-
ször Ábrahámot látjuk, amint tize-
det ad Melkisédeknek, aki Sálem 
királya és az Úr papja is volt – lásd 
1 Mózes 14:18-20 verseit2)

2 „Áldott a Magasságos Isten, aki kezed-
be adta ellenségeidet. És tizedet ada 
néki mindenből.” (1 Mózes 14:20)

Feltevődik a kérdés: ha betar-
totta fogadalmát, kinek adhatott 
tizedet Jákób? Még nem létezett 
akkoriban a szent sátor, sem a 
lévita papság. Ugyanakkor, Izra-
el népének megszervezése előtt 
is léteztek a földön az igaz Isten 
szolgái és papjai. Az egyik a már 
említett Melkisédek volt:

„Melkishédek pedig Sálem ki-
rálya, kenyeret és bort hoza. Ő pe-
dig a Magasságos Istennek papja 
vala.” (1 Mózes 14:18)

A másik ilyen pap Jetró, Mózes 
apósa volt:

„Mózes pedig őrzi vala az ő ipá-
nak, Jethrónak a Midián papjának 
a juhait, és hajtá a juhokat a pusz-
tán túl, és juta az Isten hegyéhez, a 
Hórebhez.” (2 Mózes 3:1)

Jetró másik neve, Reuél (2 Mó-
zes 2:18) mely héberül azt jelenti: 
“Isten barátja”, ugyanakkor az a 
tény is, hogy a Gondviselés ép-
pen az ő hét lányához vezette el 
a pusztában, melyek közül egyet, 
Cippórát el is vett, azt sugallja, 
hogy nem valamiféle pogány 

papról, hanem az élő Isten szolgá-
járól van szó.

De hát csupán ezt lehet tenni 
a tizeddel? Mi történne, ha egy 
olyan távoli kis szigeten laknánk, 
ahol semmiféle egyház, vagy  
egyházi szolgálat sem létezik?

Vagy: Ábrahám csak akkor egy-
szer nyújtotta át Melkisédeknek a 
tizedet, avagy szüntelen adott va-
lakinek tizedet mindenből?

Ezek mind nagyon nehéz kér-
dések lennének, ha nem értünk 
meg egy már eddig megemlített 
hatalmas alapelvet: függetle-
nül attól, hogy az idők folyamán 
mennyire volt megszervezve Is-
ten népe, és minden egyes, a Föld 
különböző pontjain élő nemze-
dék miként tudta Istent tisztelni, 
avagy milyen módon tudott ada-
kozni az Ő akarata szerint – a szív-
ből való adakozás az önátadásnak 
egy következménye, és lelki áldás 
származik belőle az adakozóra, az 
alábbi törvény szerint:

„Az ajándékozó bővelkedik, és aki 
mást felüdít, maga is felüdül.” (Pél-
dabeszédek 11:25 – Új Prot. Ford.)

Bétel Izraelben: ma úgy gondolják, ezen a helyen kapta Jákób az égig 
érő létra látomását, s itt tette meg fogadalmát is.
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Mennyivel tartozunk hát Isten-
nek?

Ő nem követel tőlünk erőszak-
kal semmit, hiszen övé a teljes vi-
lágegyetem, bolygónkkal együtt 
– mit is kaphatna az embertől?

„Az Úré a föld s annak teljessége; 
a föld kereksége s annak lakosai.” 
(Zsoltár 24:1)

„Mert enyém az erdőnek minden 
vadja, a barmok az ezernyi hegye-
ken. Ismerem a hegyeknek minden 
szárnyasát, és a mező állatai tudva 
vannak nálam.

Ha megéhezném, nem mon-
danám meg néked, mert enyém 
e világ és ennek mindene. Avagy 
eszem-é én a bikák húsát, és a ba-
koknak vérét iszom-é?

Hálával áldozzál az Istennek, 
és teljesítsd a felségesnek fogadá-
sidat! És hívj segítségül engem a 
nyomorúság idején, én megszaba-
dítlak téged és te dicsőítesz engem.” 
(Zsoltár 50:10-15)

Amikor Isten népe kijött Egyip-
tomból, az Úr megparancsolta ne-
kik azt, hogy a föld termése meg 
az állatok ellése tizedrészét félre 
kell tenni az Ő számára: 

„A földnek minden tizede, a föld 
vetéséből, a fa gyümölcséből az 
Úré; szentség az az Úrnak. (…) És 
minden tizede a baromnak és juh-
nak, mindabból, ami a vessző alatt 
átmegy, a tizedik az Úrnak legyen 
szentelve.” (3 Mózes 27:30,32)

Ugyanakkor, megalapította 
a szent sátornál lefolyó áldoza-
ti rendszert, és különválasztotta 
Lévi törzsét az Ő szolgálatára. 
Azt is elmondta, hogy Izráel min-
den tizede a lévitákat illeti. Tehát, 
amikor a nép a lévitáknak adta a 
tizedet, valójában Istennek adta. 
Sőt, a lévitáknak is félre kellett 
tenniök a kapott termékek tized-
részét mint az ők tized-felajánlá-
sukat. 

„De a léviták teljesítsék a gyüle-
kezet sátorának szolgálatát, és ők 

viseljék az ő bűnüket; örökkévaló 
rendelés legyen a ti nemzetségei-
teknél, hogy Izráel fiai között ne bir-
janak örökséget.

Mivelhogy Izráel fiainak tizedét, 
amit felemelt áldozatul visznek fel 
az Úrnak, adtam a lévitáknak örök-
ségül: azért végeztem ő felőlök, 
hogy Izráel fiai között ne birjanak 
örökséget. És szóla az Úr Mózesnek, 
mondván: 

A lévitáknak pedig szólj, és 
mondd meg nékik: Mikor beszedi-
tek Izráel fiaitól a tizedet, amelyet 
örökségtekül adtam néktek azok-
tól, akkor áldozzatok abból fele-
melt áldozatot az Úrnak; a tizedből 
tizedet.” (4 Mózes 18:23-26)

A tizedrendszer által Isten 
egyrészt azt szeretné, ha mun-
katársaivá, az Ő művét szívesen 
támogatókká válnánk. Másrészt, 
minden jövedelmünk tizedré-
szének visszaszolgáltatása révén, 
hétről-hétre és hónapról-hónap-
ra nem felejtjük el azt, hogy min-

dent (munkaerőnket, 
képességeinket, mun-
k alehetőségünket, 
javainkat) Istentől 
kaptunk, és végül is 
mindenünk az övé. 
Ő védett meg ma is 
minket és szerette-
inket Sátán gonosz 
fondorlataitól, Ő adja 
a növekedést a Ter-
mészetben, és Ő tartja 
fent annak mindenfé-
le körforgását.

Még szívünk dob-
banása is szüntelen 
Neki tulajdonítható.

„Mert őbenne 
élünk, mozgunk és va-
gyunk…” (Cselekede-
tek 17:28)

„… minden őbenne 
áll fenn.” (Kolossé 1:17)Ábrám pátriárka tizedet ad Melkisédeknek, Sálem királyának  

és a Magasságos Isten papjának.
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Az ember ezt hajla-
mos elfelejteni, ahogy 
a zsidó nép is tette. 
Íme hogyan dorgálta 
meg őket az Úr:

„Avagy az ember 
csalhatja-é az Istent? 
ti mégis csaltatok en-
gem. És azt mondjátok: 
Mivel csalunk téged? A 
tizeddel és az áldozni 
valóval. (…) Hozzátok 
be a tizedet mind az 
én tárházamba, hogy 
legyen ennivaló az én 
házamban, és ezzel 
próbáljatok meg en-
gem, azt mondja a Se-
regeknek Ura, ha nem 
nyitom meg néktek az egek csator-
náit, és ha nem árasztok reátok ál-
dást bőségesen. 

És megdorgálom érettetek a 
kártevőt, és nem veszti el földetek 
gyümölcsét, és nem lesz a szőlőtök 
meddő a mezőn, azt mondja a Se-
regeknek Ura. És boldognak mon-
danak titeket mind a nemzetek; 
mert kívánatos földdé lesztek ti, azt 
mondja a Seregeknek Ura.” (Mala-
kiás 3:8,10-12)

Ne féljünk tehát tizedet és 
adományokat adni az Úrnak, hisz 
amúgy is Őtőle függ minden ál-
dás, mely minket érhet. 

De hogyan adhatunk ma – 
amikor már nincsen a jeruzsálemi 
templom meg a léviták törzse – 
tizedet az Úrnak? Pontosan kinek 
kell azt átadni?

„Ekképpen rendelte az Úr is, 
hogy akik az evangyéliomot hirde-
tik, az evangyéliomból éljenek.” (1 
Korintus 9:14)

„… méltó a munkás a maga bé-
rére.” (Lukács 10:7)

Ezen igékből megérthetjük, 
hogy azok, akik napjainkban az 
evangélium terjesztésében fára-
doznak, méltók arra, hogy meg-

élhetésük biztosítva legyen. Ezért 
véleményem szerint jó dolog az, 
ha mindenki őszintén felteszi a 
kérdést Istennek: Uram, ki az, aki 
ma a Te munkádat végzi? – és az 
Ő válasza alapján adja át tizedét 
és adományait.

Olvasóink többsége bizonyára 
tartozik valamilyen egyházhoz. 
Ha őszintén hisszük, hogy ahova 
tartozunk, az Isten egyháza, akkor 
kötelesek vagyunk bőkezűen tá-
mogatni is azt.

Ezen kívül pedig, bármely ön-
zetlen jótékonyságot Isten úgy 
tekint, mintha Vele tettük volna:

„Mert éheztem, és ennem ad-
tatok, szomjaztam, és innom ad-
tatok, jövevény voltam, és befo-
gadtatok, mezítelen voltam, és 
felruháztatok, beteg voltam, és 
meglátogattatok, börtönben vol-
tam, és eljöttetek hozzám. Akkor 
így válaszolnak neki az igazak: 

Uram, mikor láttunk téged éhez-
ni, hogy enned adtunk volna, vagy 

„Mert enyém az erdő minden vadja, a barmok az ezernyi hegyeken.”

A léviták templomi dicsőítő szolgálata rendkívül szervezett  
és magasztos volt.
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szomjazni, hogy innod adtunk vol-
na? Mikor láttunk jövevénynek, 
hogy befogadtunk volna, vagy 
mezítelennek, hogy felruháztunk 
volna? Mikor láttunk betegen vagy 
börtönben, hogy elmentünk volna 
hozzád? A király így felel majd ne-
kik: Bizony, mondom néktek, amikor 
megtettétek ezeket akárcsak eggyel 
is a legkisebb atyámfiai közül, velem 
tettétek meg.” (Máté 25: 35-40)

Napjainkban, amikor a sze-
gény, és főként pogány orszá-
gokban levő keresztény misszi-
ók (iskolák, árvaházak, klinikák, 
orvosi rendelők, az élelem, ivó-
víz és gyógyszer biztosításáért 
küzdő szervezetek, stb.) a leg-
nagyobb szükségben vannak, 
kérdéses-e még az, hogy hova 
küldhetnénk imáinkat és anyagi 
támogatásunkat?

Természetesen csak akkor le-
szünk képesek e célokra félretenni, 
ha önmegtagadást gyakorolunk, 
és igényeinket (az ésszerűség ha-
tárain belül) visszafogjuk.

Isten letekint e szenvedő világ-
ra, és szeretné, ha minket is az Ő 
szerető lelkülete hatna át. Nem-
sokára a bűn történelme lezárul, 
hogy azután az örök békesség és 
boldogság korszaka vehesse kez-
detét. Ne halogassuk hát azt, amit 
ma megtehetünk Istenért és fele-
barátainkért.

„Azt mondom pedig: Aki szűken 
vet, szűken is arat; és aki bőven vet, 
bőven is arat.

Kiki amint eltökélte szívében, 
nem szomorúságból, vagy kényte-
lenségből; mert a jókedvű adako-
zót szereti az Isten.

Az Isten pedig hatalmas arra, 
hogy rátok árassza minden kegyel-
mét; hogy mindenben, mindenkor 
teljes elégségtek lévén, minden jó-
téteményre bőségben legyetek…” 
(2 Korintus 9:6-8)

Jancsó Erik

A nagy küzdelem
A kereszténység története 

(9. rész)

A XIV. és XV. század
(Folytatás a 42-43. lapszámból)

Mit tesz éppen most a kedves 
olvasó? Jó kérdés! Hát olvas...! 

Milyen nyelven? Természete-
sen magyarul – hisz melyik más 
nyelven olvassanak a kalotaszegi 
magyarok?

Miből? Egy keresztény szelle-
miségű, a Bibliát magyarázó új-
ságból.

Kevesen gondolunk már arra, 
hogy mindhárom, fent említett 
tény (vagyis, hogy képesek va-
gyunk írni és ovasni, mégpedig 
anyanyelvünkön, és szabadon 
lehet tanulmányozni a ma már 
bárki által beszerezhető Bibliát, s 
ugyanígy cenzúra, börtön és ha-
lálbüntetés terhe nélkül írni róla 
és magyarázni azt)  egy valóságos 
csoda – amely a XVI. századi Re-
formációnak köszönhető.

Isten maga volt az, aki a Re-
formáció rendkívüli mozgalmát 
vezette, egy olyan Európában, 
ahol az akkori uralkodó egyház 
a lakosság túlnyomó többségét 
írástudatlanságban tartotta. Ti-
los volt a Szentírást terjeszteni, 
nyomtatni, és az akkor használt, 
latin nyelvű változatát (a Vulgatát) 
az illető nép nyelvére lefordítani, 
sőt, még egyházi személynek is 
halálbüntetés terhe mellett tilt-
va volt annak bármely részletét a 
beszélt nyelvek valamelyikén bir-
tokolni. A templomokban a mise 
– csupán a kisszámú tanult ember 
által ismert – latin nyelven folyt.

Azért, hogy a klérus  (az arisz-
tokráciával együtt) uralkodhasson, 
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Európa népeit szegénységben, sö-
tétségben és írástudatlanságban 
kellett tartani. Rengeteg besúgó 
és az állami karhatalom segítette 
mindenhol Róma – ekkoriban már 
a krisztusi szeretet-elvektől telje-
sen eltávolodott – egyházának el-

nyomó tevékenységét. Másrészt, 
Kelet-Európa bizánci keresztény-
sége sem volt sokkal jobb hely-
zetben: a görögkeleti klérus itt is 
babonás félelemben és a Bibliától 
távol tartotta az egészen a modern 
időkig még analfabéta tömegeket.

Isten azonban megkönyörült 
őseinken, és a Reformáció révén 
a vallás- és lelkiismereti szabad-
ság szellője kezdett fújni, iskolák 
alapultak, s a népek anyanyelvére 
lefordított Szentírás által az Isten 
ismeretének világossága ragyog-
ta be a kereső szíveket. 

A múltkor John Wycliffe (1320-
1384) angol pap és professzor 
életét mutattuk be. Husz János 
(1369/1371-1415) cseh profesz-
szorral együtt az Előreformáció 
zászlóvivőinek tartjuk őket. Ma rö-
viden ez utóbbi hithősről szólunk.

Husz János (Ian Hus) Husinec 
faluban született, és szegény, de is-
tenfélő özvegy édesanyja buzdítá-
sára Prágába ment, ahol ingyenes 

tanulónak vették fel az egyetem-
re. Szorgalmával, bölcsességével 
annyira kitűnt, hogy nemsokára 
professzor, majd az egyetem rek-
tora lett. Ugyanakkor Vencel király 
(IV. Vencel, 1361-1419) is kegye-
ibe fogadta, aki rendelkezésére 
bocsátotta a prágai Betlehem-ká-
polnát, ahol azután – a király hall-
gatólagos beleegyezésével – Husz 
cseh nyelven hirdette az Igét egy-
re nagyobb tömegeknek, bátran 
felszólalva a minden társadalmi 
osztályt átható bűnök és erkölcs-
telen életmód ellen.

Eközben egy prágai polgár, 
Jeromos, Angliába utazott. Ott 
megismerkedett Wycliffe írásai-
val, s Prágába visszatérve átadta e 
műveket Husz Jánosnak, s azontúl 
a professzor leghűbb segítőtársá-
vá vált. Ezen írások hatására Husz 
egyre a pápaság egyre határozot-
tabban kezdett szólni a pápaság 
erőszakos uralma, a pénzért való 
bűnbocsánat, Róma pénzéhsége 
és a cseh nép kiszipolyozása el-
len. Másrészt, a Némethonba uta-
zó cseh diákok révén e tanítások 
ott is terjedni kezdtek.

Mindez nem maradt észre-
vétlen: Huszt a pápa elé idézték. 
A királyi család, a nemesség és 
a prágai egyetem professzorai 
azonban mellé álltak, s azt kérték 
a pápától, hogy Husz Prágából vé-
dekezhessen, egy képviselő útján. 

Válaszul Róma átokkal és kikö-
zösítéssel sújtotta Prágát. A ba-
bonás népet akkoriban arra taní-
tották, hogy Péter utódjának átka 
révén lelki üdvösségük is elve-
szett. Általános riadalom támadt, s 
Husz kénytelen volt elhagyni Prá-
gát. De egy idő múlva visszatért, 
s még határozottabban prédikált. 

Eközben a római mellett, Avig-
nonban és Pisában már két el-
lenpápa is fellépett, és hogy a 
szakadást megoldják, Zsigmond 
német-római császár zsinatot hí-

vott össze a németországi Kons-
tanzba, ahova, császári menle-
velet biztosítva neki, Huszt is 
beidézték. Barátai óvva intették 
attól, hogy a császár szavára vagy 
Róma jóindulatára hagyatkozzon, 
ám ő ezt válaszolta:

– Én a királyok királyában, Jé-
zus Krisztusban bízom!

A csehek sejtése beigazoló-
dott: Konstanzba érkezve, Huszt 
nemsokára egy egészségtelen 
börtöncellába vetették, majd lán-
cokba verve többször is a zsinat 
elé idézték, s végül, mint legve-
szélyesebb eretneket, máglyára 
küldték. Csúfondáros, megalázó 
szertartás előzte meg a tűz meg- 
gyújtását, s Husz fejére démoni 
alakokkal ékített süveget tettek.

– A legnagyobb örömmel vi-
selem e megalázó koronát érted, 
ó Jézus, ki értem a töviskoronát 
viselted! – szólt ekkor Husz János. 
Miközben a lángok fellobbantak, 
ő Jézust dicsőítő énekbe kezdett, 
mígnem hangja végleg elnémult. 
Hamvait a Rajnába szórták. Rá egy 
évre az eközben elfogott Jeromos 
is követte őt a máglyán.

Eme igazságtalanságok ha-
talmas felháborodást és rémü-
letet keltettek Csehországban. 
Gyilkossággal vádolták Rómát, 
majd előhozták Husz írásait, és 
tömegesen fogadták el a megre-
formált hitet. Ennek eredménye-

Husz János

Husz János megégetése  
(korabeli miniatúra).
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42-43. lapszám:
41. oldal – 11. lábjegyzet: 

„Ugyanott, 65. oldal” helyett: „Nagy 
Küzdelem, 65. oldal” a helyes.

46. lapszám:
30. oldal (Az órásmester és a lá-

nyai) – 1. lábjegyzet: „Az édesany-
juk (Carolina) eközben, 1921-ben, 
37 éves korban meghalt.” 37 éves 
korban: téves. Kb. húsz évvel idő-
sebb lehetett.

47-48. lapszám:
49. oldal (Figyelő) – 9. lábjegyzet: 

„1994-ben Oroszországban 48 ezer 
(torokgyík) miatti megbetegedést 
észleltek.” „Oroszországban” helyett: 
„az Orosz Föderációban” a helyes.

54-55. oldalak: (Hamis prófétai 
szerep alcím) – A római egyház az 

képpen az új pápa kereszteshá-
borút hirdetett a csehek ellen, és 
Zsigmond császár több ízben is 
hatalmas hadseregekkel támadt 
a kis országra. Ezek voltak a hu-
szita háborúk, amelyek hosszan 
elhúzódtak – 1419-36 között.

Ám Isten az ő hűségesei mellé 
állt, és a túlerőben levő betola-
kodók mindannyiszor vesztettek. 
Akkor Róma taktikát változtatott, 
és sikerült ravasz ígéretekkel két-
értelmű megállapodást kötnie a 
kimerült, békét óhajtó csehekkel. 
Ezt követően szabadságukat rövi-
desen elvesztették, az ellenállókat 
leverték, és így Róma szövetsége-
se, Zsigmond Csehországot is biro-
dalmához csatolhatta. A reformált 
hithez hű csehek – a cseh-morva 
atyafiak egyházának tagjai – az 
üldözés miatt más országokba is 
szétszóródtak, magukkal vive az 
evangélium világosságát.

Évtizedek teltek el. 1517-ben, 
amikor egy másik, Istenhez hű 
professzor Wittenbergben kisze-
gezte 95 vitatételét, az üldözése-
ket túlélő kétszáz testvérgyüleke-
zet várta Cseh-Morvaországban az 
igazság Napjának felragyogását.

Vége.

Kedves Olvasók! Ezennel elér-
keztünk témáink végére. Luther 
életét, az európai és a magyar re-
formáció kezdeti szakaszát már 
bemutattuk lapunk első tizenegy 
számában, a Reformáció című so-
rozatban. Ezen felül, további ál-
dott tanulmányozás végett szere-
tettel ajánljuk figyelmükbe Ellen 
G. White: A nagy küzdelem című 
könyvét, melyet a legutóbbi lap-
számmal együtt minden olvasónk 
megkapott.

Isten kegyelme legyen mind-
annyiunkkal, az Ő szent Fia dicső 
eljöveteléig! Ámen.

Jancsó Erik

1545-63 között lezajlott trentói 
(tridenti) zsinaton „végül kijelentet-
te: ha a Biblia ellentmond valahol 
a Szenthagyománynak, akkor az 
utóbbi a döntő.” (Az utóbbi szó a 
múltkor kimaradt.)

Szíves elnézésüket kérjük!


