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A bibliai csodák értelme 

 
A felvilágosodás óta a bibliai csodákat tartják a modern, kritikusan gondolkodó 

emberek számára legnehezebben befogadható és elfogadható dolgoknak. A hit 

nélküli emberek a csodákban való hitet 

gúnyolják, míg a hívők azon 

botránkoznak meg, hogy valaki a 

csodák tagadása által egyszersmind 

Istennek a mindenhatóságát kérdőjelezi 

meg. Eme évszázados szembenállás 

mögött az a téves feltételezés rejlik, 

hogy a csodák lényege a természet 

törvényeinek felfüggesztése. Pedig a 

bibliai csodáknak egyáltalán nem ez a 

lényege. Ha részét is képezi a csodatörténeteknek a természet rendjének 

megváltozása (például Józsué megállítja a napot az égen, amíg a zsidók 

harcolnak, vagy Mózes kettéválasztja a Vörös-tengert, amíg a nép átvonul rajta, 

Jézus borrá változtatja a vizet Kánában), a lényeget soha nem ez jelenti, hanem 

az, amire a csoda mutat: az ember tapasztalatainak és az ezekből levont 

törvényszerűségeknek a megcáfolása. Hogy az előbbi példáknál maradjunk: 

normál esetben, mindennapi tapasztalataink törvényszerűségei alapján a 

zsidóknak veszíteniük kellett volna az emóriak öt királya ellen, a fáraó 

seregének be kellett volna érnie és lekaszabolnia a tengernél a menekülő 

zsidókat, és a kánai esküvőn az ifjú párnak meg kellett volna szégyenülnie a bor 

hiánya miatt. Hogy nem így történt, az volt a csoda, és nem a Nap-Föld 

viszonyrendszerének a megváltozása, a falként tornyosuló víz vagy a víz kémiai 

összetételének a felborulása.  
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Jézus csodáinak is a legtöbbször nem a látványos, varázserőt felvonultató 

trükkös „kunszt” bemutatása volt az értelme, hanem egyrészt az eléje került 

ember felszabadítása az ördög vagy a démonok megszálló ereje alól, másrészt 

a környezet belenyugvásának felkavarása. A legtöbb esetben ugyanis a jézusi 

csodákat szemlélő emberek mintha annak drukkoltak volna, hogy minden 

maradjon úgy, ahogy van, és szinte felháborodtak azon, hogy a beteg vagy 

megszállott ember meggyógyult és megszabadult az őt megnyomorító 

betegségből vagy démoni megszállottságból. A bénának nem kellett volna 

felvennie a nyoszolyáját és 

csak úgy elsétálnia. A 

„tisztátalanság fiának”, 

Bartimeusnak vakon kellett 

volna leélnie az életét, mert 

a korabeli gondolkodás 

szerint biztosan valami bűne 

miatt büntette ezzel Isten. 

Jézus csodái tehát 

egyáltalán nem a csodatévő 

erő fitogtatásáról szóltak, 

hanem Jézus szabadító, az 

embert a Sátán béklyói alól 

felszabadító hatalmáról. 

Arról, hogy a dolgoknak nem mindig kell úgy maradniuk, ahogyan megszoktuk 

őket. Mai példával élve: a lélegeztetőgépről sok nap után már nem illik senkinek 

„lejönnie”. Ha mégis felépül, az a csoda. Ezért olvashatjuk azt, hogy amikor a 

saját falujában, vagy éppen Heródes udvartartásában arra szólítják fel, hogy 

mutasson valami csodát, Jézus nem akar csodát tenni. Nem azért, mert elhagyta 

isteni ereje, hanem azért, mert az így bemutatott csoda értelme már nem az 

lenne, ami miatt ő bármikor is csodát tett. Az ilyen csoda csak egy trükk, egy 

„kunszt” lett volna, nem pedig a szabadítás, a megváltás és az üdvösségre 

segítés eszköze.  
 

A bibliai, és különösen is a jézusi csodák elválaszthatatlan alkotóeleme a hit és 

a hitre segítés. Valaki csodát él át, mert hisz abban, hogy Isten 

megszabadíthatja. Van, aki pedig akkor sem éli át, ismeri fel ugyanazt a csodát, 

ha megszabadult valamilyen nagy bajból, mert hiányzik belőle a hit. Bibliai 

értelemben tehát a legnagyobb csoda maga a hit, minden „kisebb” csoda csak 

ebből fakad. Erre mondta Jézus a hitetlen Tamásnak: „Boldogok, akik nem 

látnak, és hisznek.”       

                                                                                        Dr. Pecsuk Ottó 

Kisztus a Bethesda tónál 
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Csodák pedig vannak 

 
Amikor elgondolkoztam azon, mi is legyen a 2021-es első Kettőspont fő témája, 

nem kellett nagy fantázia ahhoz, hogy a csodák jussanak eszembe. Ebben a mai, 

Coviddal sújtott világunkban nap mint nap milliók fohászkodnak csodáért, hogy 

szeretteik élve ússzák meg a járványt, hogy legyen elegendő víz és élelem a 

világ nyomorúságosabb részein is a szűkölködő helyzetek átvészelésére, hogy 

találjanak ki a tudósok vakcinát és gyógyszert a hét és fél milliárd ember 

megmentésére.  

 

Azt kértem gyülekezetünk tagjaitól, erről írjanak, hátha azok is erőt meríthetnek 

a történetekből, akik maguk még nem éltek át csodát személyesen, vagy 

legalább is nem tudatosult bennük, hogy csodák ma is körbevesznek bennünket.  

 

Hittudós testvérünk Pecsuk Ottó fenti cikkéből máris megtanulhattuk, hogy a 

legfőbb csoda, amiből valamennyien kivehetjük a részünket, maga a hit.  

 

Erről szól Janiné Sándor Kincső adventi, népmesei szépségű igehirdetése, 

amely a gyerekekkel közösen adott szolgálatban hangzott el. 

 

A szerk. 

 

 

Kezdetben nem volt semmi. 
 

Nem lehetett hallani. Nem lehetett érezni. Nem lehetett látni semmit. Csak 

üresség volt. Meg a sötétség. És semmi más… csak a semmi. 

 

De Isten ott volt. És Istennek volt egy csodálatos terve, hogy fogja az ürességet 

és megtölti.  

 

Isten azt mondta: Legyen világosság! És lett világosság. És a semmiből… 

MINDEN! 

 

Isten megteremtette a világot, benne egy kertet ültetett sok-sok fával, köztük az 

élet fájával. A kertben folyó szaladt és állatok ugrándoztak a dombokon. Már 

majdnem minden megvolt a teremtésből, de Isten a legjobbat a végére 
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tartogatta. Kezdettől fogva az volt a szíve vágya, hogy embereket teremtsen. 

Akik majd osztoznak vele végtelen örömében, akik a saját gyermekei lesznek. 

Ezért Isten életet lehelt Ádámba és Évába. Amikor kinyitották a szemüket, 

legelőször Isten arcát pillantották meg. És amikor Isten meglátta őket, úgy 

viselkedett, mint egy újdonsült apuka.  

 

– Olyanok vagytok, mint én. Ti vagytok a legcsodálatosabb dolgok, amit valaha 

teremtettem! – mondta. Isten teljes szívéből szerette őket. 

 

Ádám és Éva boldogan éltek a 

csodaszép kertben, az új otthonukban. 

Minden jól ment… legalábbis egy 

darabig. Mert Istennek volt egy 

szörnyű ellensége, a Sátán. Sátán 

forrongott a haragtól, és azon 

gondolkodott, hogyan okozhatna 

fájdalmat Istennek. Tönkre akarta 

tenni a tervét, mielőbb el akarta 

rontani a történetet. Ezért megkereste 

Ádámot és Évát a kertben és rávette 

őket, hogy megszegjék Isten egyetlen 

szabályát. A szabály az volt, hogy a jó 

és rossz tudásának fájáról nem 

ehetnek, mert akkor többé nem 

fognak bízni Istenben és megismerik 

a halált, a szomorúságot és a sírást. 

 

A Sátán azt suttogta Éva fülébe: Vajon Isten valóban szeret titeket? Ha igen, 

miért nem engedi, hogy megegyétek azt a szép, zamatos gyümölcsöt? Talán 

Isten nem is akarja igazán, hogy boldogok legyetek. … Csak egy kis harapás és 

boldogok lesztek. 

 

Sátán szavai mérgezőek voltak, Éva már nem is tudta, mit gondoljon. … És 

végül leszakította a gyümölcsöt és beleharapott. Ádám is így tett.  

 

Egyből tudták, hogy rosszat tettek. Szégyellték magukat, el akartak rejtőzni. 

Isten szíve nagyon megfájdult. Gyermekei nem csak egy szabályt szegtek meg, 

hanem a szívét is összetörték. És vége a csodálatos kapcsolatnak, ami Isten és a 

gyermekei között volt. Tudta, hogy minden másnak is vége. Isten egész alkotása 

ezzel romlásnak-bomlásnak indul. Ettől kezdve minden pusztulni fog, noha ő 

Jean Effel rajza 
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úgy teremtette, hogy örökké létezzen. A bűn belépett Isten tökéletes világába és 

a sötétség szolgasága alá került minden. Az embereknek el kellett hagynia a 

csodálatos kertet, mert fellázadtak Isten ellen és a sötétség szolgái lettek. Az 

ember elindult egy nagyon hosszú útra otthonától távol és megfeledkezett 

Istenről. 

 

De Isten jobban szerette gyermekeit annál, hogy ennyiben hagyja. Kigondolt 

egy Titkos Megmentési Tervet. Tudta, hogy ezzel fájdalmat fog okozni 

magának, de egy napon visszaszerzi gyermekeit. Egy napon újra otthonuk lesz 

a kert és minden könnyet letöröl az arcukról. 

 

Teltek-múltak az évek. Ádám és Éva gyermekei a sötétség szolgái lettek, a 

gonoszság terjedt a földön, egymásnak keresztbe tettek, hazudtak, loptak, 

csaltak, még gyilkoltak is. Nem vigyáztak a földre, az élőlényekre, amiket Isten 

rájuk bízott. Az egész világ sóvárogva várta, hogy Isten emberei megjelenjenek.  

 

Egyszer eljött az idő és Isten megtette az első lépést a Titkos Megmentési 

Tervben. Kiválasztott egy férfit és egy nőt, név szerint Ábrahámot és Sárát, 

akiket elhívott, hogy bízzanak benne, hagyják ott eddigi otthonukat és egy 

csodálatos ígéretet tett nekik. Azt ígérte Isten, hogy nagy néppé teszi őket és 

utódjaikat. Sokat kellett várniuk, de Isten teljesítette az ígéretét és valóban nagy 

nép származott ettől az emberpártól. Ők lettek Isten népe, az Izráel. Őket 

választotta ki Isten arra, hogy rajtuk keresztül hajtsa végre a Titkos Megmentési 

Tervet, hogy rajtuk keresztül szabadítja meg a gyermekeit. Habár Izráel Isten 

népe volt, még mindig a sötétség uralma alatt éltek, így néha hátat fordítottak 

Istennek, engedetlenek voltak, nem figyeltek a szavára, morogtak és lázadoztak. 

De Isten nem adta fel még ennek ellenére sem, mert nagyon szerette őket. Újabb 

ígéretet adott Isten, azt mondta, hogy elküldi a szabadító Királyt, aki legyőzi a 

gonoszt és Isten uralma alá visszahozza az elveszetteket. Izráel népe pedig várta 

és várta és várta és csak várta és várta a Királyt, akit Isten megígért. Évszázadok 

teltek el generációk sora váltotta egymást, de Isten nem feledkezett meg a Titkos 

Megmentési Tervről. 

 

Minden készen állt. Eljött a pillanat, amelyre Isten várt. Eljött az idő a Titkos 

Megmentési Terv legfontosabb hadműveletéhez. Viszont ehhez nem kellettek 

fegyverek vagy óriási sereg. Mint egy apró fény gyúlt a sötétségben, úgy jelent 

meg a szabadító Király. A hegyek hajlonghatnának előtte, a tenger 

hozsannázhatna, a fák tapsolhatnának. De a Föld visszatartotta a lélegzetét. 

Olyan csendben érkezett, ahogy egy hópehely a földre száll. És amikor a 

sötétben senki sem figyelt, megérkezett. 
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Egy istállóban, a csirkék, szamarak és tehenek közt, az éjszaka csendjében, Isten 

a legszebb ajándékot adta a világnak. Egy kisbabát, aki megváltoztatja majd a 

világot. A saját kisbabáját. Isten egy aprócska gyermeket adott a világnak, de 

ez a gyermek nem akárki volt. Isten a saját Fiát küldte el a sötét világba. A 

Királyt Jézusnak hívják. 

 

Jézus nem maradt baba, hanem 

felnőtt és elkezdte a Nagy 

Megmentést. Hozzálátott 

visszaszerezni Isten népét. 

Amerre csak járt az emberek 

szomorúságát, fájdalmát 

vidámságra fordította és 

begyógyította a sebeket. Szavára a 

vakok láttak, sánták jártak, és 

süketek hallottak. Megjavította 

Isten megtépázott, elromlott 

világát. Megmutatta az 

embereknek, hogy Isten mindig 

szeretni fogja őket és gondoskodik róluk.  

Csodákat tett és tanította az embereket. Beszélt az élet vizéről, amiből, ha ő inni 

ad az embernek, akkor soha többé nem szomjazik meg. Megmutatta a 

barátainak, hogyan tudnak megint beszélgetni Istennel. Azt is elmondta a 

barátainak, hogy nem maradhat mindig velük. A Király nem olyan volt, mint 

Ádám. Hanem egy új ember volt. Nem hitt az ellenség hazugságainak. Tudta, 

hogy Isten szereti őt. Megküzdött a sötétséggel, hogy eltörölje a bűnt, a sírást 

és a fájdalmat.  

 

Azért, hogy Isten gyermekei megmenekülhessenek a Királynak meg kellett 

halnia. Nem volt más lehetőség. Így vállalta az összes büntetést minden rosszért, 

amit valaki valaha elkövetett, vagy el fog követni ezután. Istennek az ő szívébe 

kellett töltenie az összes ember szomorúságát, összetörtségét, betegségét. Őt 

fogja hibáztatni minden rosszért, ami történt. Jézust elfogták, megverték, 

megkínozták és keresztre feszítették. Átkozott lett a mi bűneinkért. Még a nap 

is elbújt, elsötétült az ég, már-már úgy tűnt az egész teremtett világ darabokra 

hullik. Isten borzasztó haragja lesújtott a földre. A saját Fiára, a saját népe 

helyett. Ez volt az egyetlen módja annak, hogy Isten elpusztítsa a bűnt, a 

sötétséget anélkül, hogy elpusztítsa a gyermekeket is, akiknek a szíve tele volt 

sötétséggel. A Király meghalt. 
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A barátai kétségbe estek, azt hitték, ő volt az, aki megmenti őket, de most egy 

sírban hever a teste. Már semmit sem értettek. Csak azt, hogy a szívük meghasad 

a fájdalomtól.  

 

A Királynak szenvednie kellett, de végül győzött. Nem maradt a sírban, 

legyőzte a halált is. Isten feltámasztotta és olyan nevet ajándékozott neki, 

melyre minden tért meghajol, földieké és mennyeiké. 

 

A Király ezek után megkereste 

barátait és megnyugtatta őket, 

hogy valóban ő a megígért 

szabadító. És nagy volt az öröm, 

a barátok újra együtt voltak. De 

azt is elmondta nekik, hogy nem 

maradhat velük, mert el kell 

mennie, hogy helyet készítsen 

nekik Istennél, de elküldi 

hozzájuk a Segítőtársát, aki 

jelként lesz velük, bárhova is 

mennek egészen addig, amíg újra 

eljön értük. Ez fontos volt, mert 

feladatot is adott nekik, azt, hogy 

menjenek el és mondják el mindenkinek, hogy ki ő. Beszéljék el mindenhol 

Isten Titkos Megmentési Tervét. Miután a Király elment Istenhez, a Segítőtárs 

valóban eljött hozzájuk és fényességet gyújtott a szívükben. Ezt a fényt vitték a 

világban mindenfelé a barátok, de nem tartották meg maguknak, hanem 

továbbadták, így egyre több emberhez eljutott a fény és a sötétség uralma egyre 

inkább visszahúzódott. Elmentek a világ minden tájára, minden népnek hirdetni 

kezdték Isten Titkos Megmentési Tervének történetét és egyre többen lettek. 

Így jutott el hozzám is a Titkos Megmentési Terv és most továbbadom nektek, 

hogy vigyétek a hírt Jézusról, a Királyról és hozzatok fényt a sötétségbe. A 

Segítőtárs pedig mindenhova elkísérte őket, emlékeztette őket a Király szavaira, 

támogatta őket nehéz helyzetekben és megmutatta nekik, merre menjenek 

tovább.  

 

Nem sokkal miután a Király elment, megüzente az egyik barátjának, hogy 

milyen lesz, mikor majd újra eljön a földre. Isten mindent újjá fog teremteni, 

lesz új ég és új föld. Olyan tökéletes és jó lesz, mint a történet elején abban a 

csodaszép kertben. Az élet vize folyik majd át a városon, ahol az emberek 

laknak és mindenki ihat belőle, mert a Király mindenkinek ad inni az élet 

Sipos Krisztián 2. oszt. Szt Ágoston Ált. Isk. 
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ragyogó vizéből. Ez a folyó Isten és a Király trónjából ered és eljut 

mindenkihez, mind megmártózhatunk benne. Ott lesz mindenki, aki elhiszi, 

hogy a Király a szabadító és befogadja a Segítőtárs fényét a szívébe.  

 

Az élet fája is a folyó 

partján áll majd és az 

emberek szakíthatnak a 

gyümölcséből, mert minden 

hónapban teremni fog új 

gyümölcsöt. A fa levelei 

pedig úgy gyógyítják a 

betegségeink, fájdalmaink, 

ahogy a Király tette, amíg a 

földön járt. Ott már nem 

lesz halál, betegség, sírás, 

sem fájdalom.  

 

Szemben állhatunk majd Istennel, láthatjuk az arcát, ahogy örömét leli bennünk 

és szeretete árad mindenkire. Épp ahogy Ádámra és Évára, mikor megpillantotta 

őket. A nevünkön szólít minket és átölel, mert örül nekünk. Egészen egyértelmű 

lesz, hogy az Isten szent tulajdona leszünk ott mind, akik neki lettünk 

elkülönítve és a sötétség nem is érinthet minket, mert a Király már kiváltott 

minket a gonosz rabszolgaságból és legyőzte a Sátánt. Isten jelenléte és 

dicsősége pedig betölti a világot, nem kell majd lámpát gyújtani, de még csak a 

napfelkeltét sem kell várnunk, mert az Isten fénylik majd fölöttünk és 

mindenhol világosság lesz. Mi mind, akik elfogadjuk a Király hívását együtt 

fogunk vele uralkodni örökkön örökké. 

 

Ámen 

 

Janiné Sándor Kincső  
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Csodára várva 

 
Ha nyitott szemmel járunk, észrevesszük, hogy teli vagyunk csodákkal. 

Rácsodálkozhatunk a természet, az állatvilág és az emberi test csodálatos 

felépítésére, működésére. 

 

Átélhetjük a mindennapok csodáját, amikor váratlan helyzetekben Isten odaáll 

mellénk és megsegít, olyan gondolatokat ad, amelyek nem tőlünk jönnek. 

Átélhetjük a mennyei békességet olyan esetben, amikor ez nem természetes és 

a legnagyobb csodát, hogy Isten bennünket, bűnös embereket is szeret és értünk 

képes volt Jézus meghalni, hogy bűnbocsánatunk legyen. 

 

Néha vannak olyan csodák az életünkben, amelyek nem mindennapiak, amikre 

jó visszaemlékezni. Egy ilyen csodát szeretnék megosztani a testvérekkel, ami 

számomra csodálatos élmény és egyben nagyon tanulságos volt. 

 

Körülbelül öt évvel ezelőtt egy emberileg reménytelen vágyakozásban egy nap 

azt a határozott bátorítást, buzdítást kaptam Istentől, hogy kérjem, imádkozzam 

érte és megkapom, Istennél nincs lehetetlen. Egy 

számomra nagyon fontos ember egészségének 

reménytelennek látszó javulása volt imáim 

tárgya. Jerikó bevételét olvastam a Bibliában, 

amikor a nép Isten buzdítására körbejárja a 

bevehetetlen várost, Jerikót és a hetedik körnél 

magától leomlanak a várfalak. Ezt olvasva, 

mintha Isten szólt volna hozzám: kérjed és 

megkapod, bármennyire is lehetetlennek látszik. 

Isten bíztatását értettem meg, hogy azok a 

várfalak is leomolhatnak, amelyeket évek óta 

reménytelennek látok. Ez arra indított, hogy 

többeket bevonjak az együttes könyörgésbe, 

lépjünk egyszerre, ahogy annak idején Jerikónál 

tette a nép. Minden nap, ugyanabban az időpontban együtt imádkoztunk és 

kértük a csodát és vártuk a várfalak leomlását. Több, mint egy év telt el és 

semmi nem történt. Az imatársaim lehet, hogy már rég feladták – ezt sohasem 

kérdeztem tőlük. Én sok kétség között tovább kértem Istent és kissé csalódottan 

kérdeztem, hogy „félreértettem Isten buzdítását? Csak a saját kívánságomat 

próbáltam belemagyarázni? De hiszen olyan határozott volt a késztetés!”. 

Jerikó ostroma 
Biblia illusztráció 
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Több, mint egy év után, váratlanul, emberileg megmagyarázhatatlanul 

megtörtént a csoda. 

 

Hogy miért kellett erre ennyit várni? Talán Isten engem akart valamire tanítani: 

hogy a csodák nem járnak, nem automatikus válaszok az imádságainkra, a 

csodák Isten különleges ajándékai, amik megmutatják hatalmát, 

szuverenitását. Fontos az imádság értük, de azzal az alázattal, ahogy a három 

zsidó férfiú tette, amikor a tüzes kemence várt rájuk: 

 

”Íme a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő, tüzes 

kemencéből, és a te kezedből is , óh király, kiszabadít minket. De ha nem tenné 

is, legyen tudtodra, óh király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk…” 

(Dániel 3:17-18 ) 

 

Szabados Ádámné 

 

 

Megannyi apró csoda 
 

Tanítsd a gyermeket az ö útjának módja szerint  

még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól. 

 (Példabeszédek 22,6) 

 

Csodák sorozatát élhettük meg... És valahogy megszólított és a szívemre 

helyezte; csináld, légy részese! Adok melléd embereket, akikkel együtt készen 

álltok rá. Megcsináljuk, mert hát sokan vagyunk és az Úr hadd gyönyörködjön 

benne. 

 

Virágpiac. Megbeszélt reggelen találka a templom előtt Jánossal, aztán Melit 

fel kell venni. … De jó, nyitva a kapu, de egy idegen férfi jön kifelé: hát persze, 

mert nem itt laknak, másik ház előtt álltunk meg. Aztán irány a piac. 

 

Sokféle virágot kaptunk nagyon jó áron. Sövénynek való is kell. Az egyik 

helyen megtaláltuk, ami kell, jó áron, csak kevés van belőle... Kiderül, hogy a 

kerületből való egyik kertészettől vannak kint. Úgyhogy meg is van, megyünk 

piac után hozzájuk… Ami a legszebb, nem akartuk elhinni, mennyi az ára. Hát 

baráti ár alatt kaptuk meg. 
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Egy másik helyen találtunk virágpalántát, de féltünk, hogy összetörik, mert már 

tele a kocsi és a fiatalember felajánlotta, hogy elhozza nekünk a templomhoz, 

mivel mellette lakik. Igen-igen a mi Urunk ismét segített megoldani ezt a 

helyzetet is. A virágládára is véletlenül bukkantam rá egy másik kertészetnél 

bepakolva a többi mögé. 

 

Nagyon sok mindent vettünk több mint jó áron. A templomkertben lepakoltunk 

és csak néztük, hogy mennyi mindent adott az Úr. 

A testvérekkel összejöttünk és nekiálltunk a nagy munkának. Elterveztük mit 

szeretnénk és hogyan. Kálmán és Laci bácsi munkáját folytatni kell, csak 

reménykedhetünk abban, hogy olyan szívből és alázatosan folytathatjuk a két 

kezük munkáját, ahogyan azt ők tették. 
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A játszóteret megcsinálni, 

ülőhelyet a fák alá, egy 

felnőtt hintát, egy tűzrakó 

helyet, egy másik 

beszélgető sarkot, 

lefesteni a kerítést és a 

szaletlit. Csak az van 

előttünk, hogy sok időt 

töltsünk a gyerekekkel itt. 

Úgy jöjjenek ide, hogy az 

Úrral akarnak időt tölteni. 

Hogy ne kopjanak el 

konfirmálás után, hisz ők 

viszik tovább az építést 

rájuk kell majd hagyni és 

bíznunk bennük, hogy ők 

is tovább adják, de az 

alapokat meg kell adni 

nekik, ahogy mi is mindig segítséget kapunk idősebb testvéreinktől. 

 

A végső ecsetvonások még hátra vannak, de hisszük, hogy az Úr megtart minket 

egységben és szeretetben. Megújít minket és olyanná válhat a hitünk, amely 

magot szór és beteríti a földet. 

 

Ti is atyák ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr 

tanítása és intése szerint. (Efézus 6,4) 

 

 

Szűcs Zsuzsa 
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Isten formál 
 

Van-e annál nagyobb csoda, mint amikor Isten titkon formál, aztán egyszer 

rádöbbenünk? 

 

12 éves lehettem, amikor „muszáj" volt megtanulnom ezt a verset. Akkor 

persze fogalmam sem volt, hogy miért vonz ilyen ellenállhatatlanul. 45 éves 

voltam, amikor végre válaszoltam Isten hívására. Akkor jött fel lelkem 

sötétkamrájából. 

Szekrényesi Ági 

 

Victor Hugo 

 

A vetés évszaka. Este 
 

Ez már az alkonyati óra. 

Nézem a kapu küszöbén: 

a végső munkafordulóra 

hogy hull a végső, esti fény. 

  

Az árnyék-mosta nagy mezőben 

vén embert látok, rongy-ruhást, 

barázda-hosszat hinti bőven 

az eljövendő aratást. 

  

Hatalmas, fekete alakja 

a földeknek fölébe nő, 

s a bizonyosság átitatja, 

hogy hasznosan fut az idő. 

  

Lép, lép a tág síkon keresztül, 

nagy, széles ívben szór magot, 

keze nyílik, majd újralendül – 

titkos tanú, én hallgatok, 

 amíg az est, fátylát kibontva, 

a felmorajló árnyon át 

beleírja a csillagokba 

a magvető mozdulatát.  

ford.: Nemes Nagy Ágnes 

https://www.magyarulbabelben.net/works/fr-hu/Nemes_Nagy_%C3%81gnes-1922
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Véletlen, csoda, vagy valami több… 
 

 

„Hol kezdődik a csoda?  

Sokkal több történik életünkben, mint gondolnánk. 

 Amit mások véletlennek, sorsnak neveznek,  

az számomra Isten munkája” 

(777 Blog) 

 

Olyan jó lenne elrakni, megőrizni azokat a csodákat, amiket átéltünk, amikor az 

Úr kimentett bennünket egy helyzetből, ami akkor úgy tűnt számunkra, hogy 

végzetes lehet… Eltenni, mint egy szép fotót, amit azért készítettünk, hogy 

megörökítsünk egy szép pillanatot, vagy egy életeseményt, vagy egy szép tájnak 

a látványát, ahova már valószínűleg nem tudunk ismét odautazni, látni, főleg 

most a járvány idején, s egyéb más okok miatt sem. 

 

Olyan jó lenne, ha a csodaként megélt eseményt is így rögzíthetnénk, hogy 

amikor jól fut életünk szekere, akkor jusson eszünkbe, hogy „véletlenek 

nincsenek”, hanem Istentől eredő „csodadolgok”! Emlékeztetve bennünket arra, 

hogy kegyelmet kaptunk kegyelemért, azért, hogy életünket másképpen 

folytassuk a megtapasztalt csodák után, mint annak előtte!  
 

Egy esemény jutott eszembe, miért nem a véletlennek tulajdonítom mindazt, 

ami velünk történt: 

 

Körülbelül 20 éve volt ez, autónkkal az Albertirsai úton közlekedtünk – ez a 

BNV utcája, ha valaki nem ismerné, hogy hol van. Délutáni csúcsforgalom, 

mögöttünk és a szemben lévő sávban dugó. S valaki egy Skodával a szemközti 

sávból előzni akart, s rosszul mérte fel a helyzetet, már nem tudott visszasorolni 

a saját sávjába. Döbbenve tapasztaltuk, hogy nem tudunk lehúzódni, mert 

mellettünk lámpaoszlopok, fák voltak, s így elkerülhetetlennek látszott a 

frontális összeütközésünk ezzel az előző autóval! 

 

Az Úr kegyelme folytán úgy kerülhettük mi ezt el, hogy ez az autó a 

lámpaoszlopot súrolva, eltért egy picit az eredeti iránytól, és a közvetlenül 

mellettünk levő kis csemetefának ütközve megperdült, és a BNV egyik vas 

kapujára vágódott! Nekünk csak a lökhárítónkat súrolta.., és nem lett bajunk! 
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A felelőtlenül előző autó vezetője súlyosan megsérült, nem tudjuk mi lett a 

sorsa… 

 

Sokszor végiggondoltuk 

ezt az eseményt, és 

tudatosult bennünk, hogy 

tulajdonképpen az a kis fa 

mentett meg bennünket 

attól, hogy frontálisan 

ütközzünk!  

 

Mondhatnák sokan azt, 

hogy a véletlen műve, de 

én azt gondolom, hogy 

Isten egy kicsi fán keresztül is meg tudja mutatni hatalmát és csodáját! 

 

Mózesnek ezt mondja az Úr: „Könyörülök, akin könyörülök, és kegyelmezek, 

akinek kegyelmezek…” (Róm. 9;15) 

 

Mindannyiunkat a könyörülő, a bennünket szerető Isten kegyelme tart életben! 

Ő tudja, mit ad meg nékünk, és mitől ment meg bennünket! Hiszem, hogy célja 

van velünk, és formál bennünket próbatételeinkben is, ezen a járványon 

keresztül is.  

 

Imádkozom azért, hogy továbbra is; 

 

Legyen velünk kegyelem, irgalom, békesség az Atya istentől, és Jézus 

Krisztustól! (2 Ján. 3.) 

 

Ámen 

 

Kovácsné Kornélia 
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Csodálatos világ 
 

Hiszel a csodákban, vagy alapból kételkedsz bennük? Milyen eseményeket 

tartasz valódi csodának? A szkeptikusok mondják, hogy csodák nem 

történhetnek, mert Isten nem létezik. Vagy ha Isten létezik, akkor nem tud 

beavatkozni az emberek életébe. Minden a véletlen műve. A hívő ember szerint 

a csodák folyamatosan zajlanak, ahogy Isten működik a világban a teremtés óta.  

Ha hiszed, hogy létezik egy természetfeletti erő, bármely megmagyarázhatatlan 

rendkívüli esemény, amely isteni beavatkozásra utal az ember életében és 

kíváncsiságot, esetleg félelmet kelt, csodálatos lehet.  

 

Akik a keleti vallásokat gyakorolják (buddhizmus, hinduizmus) úgy hiszik, 

hogy misztikus cselekmények, rítusok végzésével csodákat élhetnek meg.  

Mi keresztények, hiszünk abban, hogy ha Őt választjuk, egy személyes Isten 

csodákat képes tenni az emberek életében.  

 
Először a hittanórán találkozunk a Biblia igazi „nagy csodáival”. Ilyen az 

Ószövetségben a Vörös-tenger kettéválasztása, Dániel megmenekülése az 

oroszlánok verméből, vagy az Újszövetségben Jézus által tett számtalan csoda, 

az 5000 ember megvendégelése, Lázár feltámasztása és csodálatos gyógyulások 

sora. Valaki megszámolta, hogy Jézus életében 35 különféle alkalommal vitt 

véghez olyan tettet, amely csodának tűnt a szemtanúk szerint. Azután magának, 

Jézusnak az egész földi élete születésétől kezdve feltámadásáig a nagy csodák 

közé tartozik. Jézus csodáinak jelentősége nem is annyira csodatevő erejében 

rejlik, hanem az általuk hozott bizonyságban, hogy Istennek mindenható 

hatalma van, képes meggyógyítani és megváltani bennünket. 

 

A korai egyházakban, az őskeresztények között is számos csodálatos gyógyulást 

jegyeztek fel. A katolikus egyház szentjeit a mártíromsággal, vagy valamilyen 

csodával kötik össze, avatják szentté (kanonizáció). Számtalan, különleges 

erővel rendelkező hely van a világon, ahol ma is csodálatos gyógyulások és más, 

nehezen magyarázható események történnek. Több ismerősöm is van, akik a 

Lourdes-i Szent Szűznek, illetve a forrás vizének tulajdonítják gyermeküket. 

A hitetlen, de tájékozott ember ismeretei a csodákról ezzel véget is érnek, illetve 

azt mondja, „manapság nincsenek csodák”, a tudomány ma már minden, 

korábban csodának vélt eseményt meg tud magyarázni?! 

 

Életem során gyakran éreztem azt, hogy most csoda történt velem, vagy a 

környezetemben. Ahogy visszaemlékszem, először vizsgáim előtt 
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fohászkodtam igazán az Úrhoz, és többször valódi csodaként éltem meg, hogy 

minden vizsgám sikerült. Azóta még inkább eszembe jut, hogy hálát adjak az 

Úrnak, ha kérve, vagy kéretlenül is valami váratlan jó dolog történik velem, 

vagy éppen egy veszélyhelyzetet élek át sértetlenül. Ne menjünk el a 

mindennapok csodái mellett, vegyük ezeket észre és adjunk hálát érte 

Teremtőnknek. 

 

Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének! 

Hirdessétek dicséretét és minden jótéteményét! 

Beszéljétek a nép előtt nagy csudáit, melyeket tett! (105. Zsoltár) 

 

Böjte Csaba nemrég megjelent Füveskönyvét olvasom (ajánlom mindenkinek), 

aki rövid elmélkedésekben, végtelen egyszerűséggel, szinte gyermeki lélekkel 

tesz bizonyságot a mindennapok csodáiról, a mintegy 6000 árva gyerek 

szárnyra bocsátásának nehézségeiről, a szolgálatról. Leírja, hogy csodák közt 

élt meg mindent elhívatásától kezdve a rábízott gyerekek sok nehézséget jelentő 

lelki és testi táplálásáig. Mikor a kassza már csaknem kiürült, csodálatos módon 

jött meg midig a segítség. 

 

„Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és 

igazak a te útjaid, óh szentek Királya!” (Jel. 15,3) 

 

Einstein, a forradalmár fizikus szerint: „Kétféleképpen élheted az életed, vagy 

abban hiszel, hogy nincsenek csodák, vagy hiszel abban, hogy a világon minden 

egy csoda.” 

 

Mi hívő keresztények ez utóbbit hisszük és valljuk. Hálatelt szívvel éljük meg 

a mindennapok csodáit, az életet, a szeretet hatalmát a világban és szűkebb 

környezetünkben. Hisszük, hogy nem véletlenül születtünk erre a világra, 

amelyet Isten teremtett a maga tökéletességében, és amit az embernek nem fog 

sikerülni lerombolni, ha ehhez csodákra is szükség van. Ne csak a fejünkkel 

gondolkodva éljük az életünket, hanem hívő szívvel érezzük nap, mint nap a 

Teremtő gondoskodó kegyelmét és várjuk országának eljövetelét, az örök élet 

csodájának beteljesülését. 

 

Louis Armstrong felejthetetlen száma a Wonderful world, vagy a korán 

eltávozott énekes zeneszerzőnk Bódi László (Cipő) dalának néhány sora így 

fogalmazza meg csodákkal tele világunkat: 
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„Csodálatos világ, semmit sem hall, semmit sem lát.  

Csodálatos világ elárulja mindig önmagát. 

Hogy mi lesz a vége nem tudhatom. 

Sötétben élek a fényről álmodom.” 

 

Hiszem, hogy számunkra az égi fény a hit erejével már itt, ebben a világban 

jelen van, hogy majd azután a feltámadt Krisztussal együtt, az örök fény 

birodalmában legyen részünk.  

 

Dr. Békési László 

 

 

 

 

 

A csodáról 
 

Hiszem és vallom, hogy a létért küzdeni kell. Egy nagyon okos statisztikussal 

vitáztam nemrégiben. Ő azt mondta, hogy egy házról tavaly leesett öt cserép, 

idén is leesik öt cserép, jövőre le fog esni tíz, ebből ki lehet számolni, hogy 

mikor dől össze a ház. Mondtam, hogy nem fog összedőlni. 

 

– Miért? – kérdezte. 

– Mert felmegyek a tetőre, és 

visszateszem azokat a cserepeket. 

 

Míg élet van bennünk, ne 

statisztikusan szemléljük a világot. 

 

 

 

 

Márton Árontól, miután letartóztatták, megkérdezték, hogy a Vatikánnak hány 

tankhadosztálya van. 

– Egy sincs, válaszolta. 

Elmondták neki az elvtársak, hogy a szovjet hadseregnek hány ezer 

páncéloshadosztálya van, és megkérdezték, hogy – tekintve az erőviszonyokat 

– miben bízik. 

Az írás szerzője, Böjte csaba 
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Az évek elteltek és a sok páncélos hadosztályt megette a rozsba, a Vatikánból 

Ferenc pápa még mindig irgalmas szeretetre tanítja a világot. A Vörös 

Hadsereg, a hatalmas birodalom összeomlott, a fegyverarzenálból jórészt 

ócskavas lett. Nem hiszem, hogy a holnaphoz meg lenne írva a forgatókönyv. 

Jézus Krisztus sírva mondja Jeruzsálem falai előtt: „Hányszor próbáltalak 

összegyűjteni, mint kotló a csibéit. Nem akartátok.” Jézus ebből nem azt a 

következtetést vonja le, hogy ha nem megy, akkor hagyjuk. Újra nekifut. 

Nagycsütörtökön, Nagypénteken nem jön össze, de húsvét hajnalán mégis azzal 

kezdi, hogy küldi Mária Magdalénát, szóljon a tanítványoknak, hogy 

találkozzanak a Galileai-tenger partján. 

Isten nem adja fel álmát, Ő velünk szeretne egy asztalhoz ülni. Van a 

Teremtőnknek egy terve, amely először Ádámmal és Évával fulladt kudarcba, 

aztán Mózes idejében is az emberek inkább az aranyborjút választották, és még 

folytathatnánk a sort azzal, hogy mi, emberek hol rontottuk el. Isten újból és 

újból hív, de a szabad akarattal rendelkező ember sokszor rosszul dönt, Barabást 

választja Jézus helyett, de a Megváltónk nem mondja azt, hogy ennyi volt, 

hazaköltözöm. A Jóisten biztosan látja a mi gyengeségeinket, gyarlóságainkat, 

hibáinkat. 

Sokszor egyetlen gyufaszál képes lángba borítani egy erdőt. Biztos vagyok 

abban, hogy van esélyünk az európai kultúrát szeretettel az élvezetek 

habzsolásából a remény felé fordítani. Nem tudom, hogy a gondviselés mire 

készül, de az én életemben már számtalan csoda történt, ezért biztos vagyok 

benne, hogy létharcunkban is vár még ránk néhány csoda. A meccs nincs 

lejátszva. Míg él az ember, addig nem temetünk. 

Az erdélyi magyarság életében 

Márton Áron is egy ilyen csoda. 

Amikor oly sokan tomboltak a 

vörös zászló alatt, mások meg 

kétségbeesve feladták a reményt, ő 

nem adta fel, nem engedte el a 

gyeplőt. Többször kiütötték, a 

földön feküdt, és nem adta fel, de 

ma neki áll szobra Csíkszereda 

főterén, nem azoknak, akik 

elítélték és csúfot űztek belőle. Márton Áront elítélő hatalmasok közül 

tudtommal egynek sem állítottak szobrot, nem hogy a főtéren, de még az istálló 

melletti ganéjdombon sem. 

 

Böjte Csaba: Füveskönyv 

 (Helikon Kiadó, 2020) 
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Csodák pedig vannak! 
- egy nagymama visszaemlékezései -  

 

Család, amiről mostanában sok szó esik és barátok az Igazi barátok, akikről 

ritkán esik szó. 

 

Ebben az időben, amit még nem éltem meg soha, ebben a járványos időben 

zajlott le 24 nap alatt a betegségünk. Párom 80. születésnapjától 20 napon 

keresztül lázas betegek voltunk. 71 éves vagyok és nem voltam tisztában a 

tényleges veszélyhelyzettel. Párom lázas megfázásos tünettel, én pedig íz- és 

szaglásvesztéssel gondolhattuk, hogy elkaptuk a járványos betegséget. 

 

Unokáim elzárva tőlünk üvegajtón keresztül kérdezgették, hogy mikor 

gyógyulunk meg. 13 éves fiú, 8 éves kislány 3 éves kisfiú közvetlenül, a 4 éves 

kislány és 17 éves fiú telefonon érdeklődtek. Párom 53 éves lánya később 

betegedett meg, de eleinte amit tudott segített. Később aggódva érdeklődött, 

mivel Ő maga is segítsége szorult. 51 éves fiam naponta két-háromszor üveg 

ajtón keresztül beszélt velünk. 

 

Református Lelkészünk és Családja is velünk érzett a bajban. Nagyon jól esett 

és erőt adott. 

 

Párom a betegség előtt 2 nappal egy háztetőt javított munkatársával, a bádogos 

munkát magasban végezte, szombatra belázasodott, az orvosi ügyeletes 4x2 

Algopyrint ajánlott gyógymódnak. Hétfőn a Házi orvos nem írta ki tesztre, de 

telefonon tartottuk a kapcsolatot. Magas láza volt és köhögött. Egy hét múlva 

Antibiotikum receptet írt. Engem a Házi orvosom tesztre kiírt, 8 nap múlva 

kijöttek levenni a mintát. Pozitív lett az eredmény. 

 

 Amint megtudták a Barátaink, gyümölcslevet, házi készítésűt, befőttet, 

vitamindús ételeket, savanyú káposztát, mézet, gyümölcsöket hoztak. Szinte 

minden kívánságunkat teljesítették. Enni tudtunk, de nekem az ízek nem voltak 

élvezhetők. A banán és a zsíros kenyér gyógyszer volt számomra. Nagy fiam 

párja 2-3 napra való komplett ebédet küldött. 

 

Ami elsősorban az óriási segítségnek és Isteni gondoskodásnak köszönhető, 

hogy otthonunkban párommal együtt kényelmes körülmények és gondos ápolás 

mellett gyógyulhattunk. Menyem diplomás nővér, kórházi felettesével 

konzultálva fáradtságot nem kímélve ápolt. Segéd ápolónk, aki 2 óránként lázat 
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mért, az oxigén adagolást ellenőrizte a kisebbik 44 éves fiam volt. A 

Tüdőgyógyász orvos a vérleletünk (amit Menyem vett le és vitte laborba) 

alapján oxigént írt ki és ágyunk melletti palackok biztosították a megfelelő 

légzést. 

 

Menyem 3 gyerekes anyuka, a kórházi munkája előtt és után folyamatosan 

gondoskodott gyógyszerezésről, vérhígító injekció beadásáról. Lelkiismereti 

kérdés és vívódás volt benne, hogy jót tesz-e ha nem küld kórházba minket. 

Végül családi döntés alapján otthonunkban kényelmes hálószobánkban 

gyógyulhattunk.  

 

Gyógyulásunk után tudtuk csak meg, hogy súlyos állapotban voltunk! 

 

Hála Istennek! 

Hála a családunknak! 

Hála az igaz barátoknak! 

 

Jó, hogy tovább élhetünk! Köszönjük! 

 

„Szeressétek az öregeket”, ahogy minket szerettek! 

 

Mi is minden szeretetünkkel feléjük fordulunk ameddig csak élünk 

 

  

Imre Zsuzsi 
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A csodákon gondolkozva 

 
A csodákról azt vallom, hogy voltak, vannak és lesznek is mindig. Pedig a 

csodák emberileg lehetetlenek, de ISTENNEK semmi nem lehetetlen. Általa, 

Vele szoros kapcsolatban lehet hinni és megtapasztalni a csodákat. 

Érdekes, hogy a csodákat sokszor észre sem vesszük, vagy csak később jövünk 

rá, hogy ez, ami most „tény”, tényleg „csoda” volt. Így próbálok elgondolkodni 

a csodákról... 

 

Először is a Bibliát vettem elő és a Bibliai Szógyűjteményt, ahol a CSODA 

szóból 52 bibliai Igehelyet találtam. Elcsodálkoztam ezen a nagy számon, és 

valószínű, hogy a világban még több, főleg természeti csodák történnek.  

 

Vannak jó csodák, ezek Isten áldásai, és vannak rossz csodák is szerintem, de 

ez a „Mágia" fogalomkörébe tartozó varázslás, szemfényvesztés, csalás, jóslás 

a jövőről, bármely módon. Ezek Isten előtt bűnnek számítanak, mert sajnos a 

Sátán „művei”!  

 

A lényeg, hogy hiszek a csodákban, mert a magam és nagy családom: szüleink, 

testvéreink, gyermekeink életében sokszor megtapasztaltuk azokat. 

Mindezekből kiemelve idézek néhányat. 

 

Először is a Bibliából, amely csodák mindegyike nagyon tanulságos, de  

„csak” hét igeverset válogattam belőlük: 

 

1. Mózes a Hóreb hegyén állva vett észre egy égő csipkebokrot, amely csak ég-

ég, de nem válik egy kupac hamuvá. Kíváncsian közelebb ment, ekkor hallotta 

Isten hangját az égő bokorból, Aki onnan bízta meg őt egy nagy feladattal: 

Vezesse ki Izráel népét Egyiptomból, a Fáraó fogságából, ahol nagy 

nyomorúságban voltak. Éjt nappallá téve dolgoztatták őket. Mózes mellé 

rendeli öccsét, Áront is és megígéri, hogy velük lesz a nehezen teljesíthető 

próbák során, mivel a Fáraó nem akarja elengedni a népet. Megparancsolta, 

hogy ne hallgassanak más „istenekre”, a bálványokra, ha erre is készteti őket a 

Fáraó. Csakis Istent kövessék! 

Így majd meglátja Mózes és a nép a csodákat és jeleket, amelyeket Ő cselekszik 

a Fáraó előtt. Tényleg, nehéz idők következnek be az egyiptomi 10 csapás által. 

Erről a bibliai történetről  a jelenbe kapcsoltam: most, bár bőven egy éve az 

egész világ a vírus-járvány fogságában van, és e rabságból a szabadulást már 
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nagyon várja. Egyenlőre bizonytalan reményekkel. De Isten népe vallja, és mi 

is, Dániellel együtt Istenről:  

Mily nagyok az ő jelei, mily hatalmasak csodái! Az ő királysága örök királyság, 

és uralma megmarad nemzedékről nemzedékre! (Dán 3,33) 

 

Visszatérve az Ószövetség csodáihoz: 

 

2.Később Józsué is mondta a népnek: „Tisztítsátok meg magatokat, a papokkal 

együtt, mert holnap az Úr csodákat tesz köztetek.” Így lett. (Manapság is milyen 

jó lenne, ha minden nemzet egybehangzóan belátná, hogy megtisztulásra, 

„Megtisztító-Megváltóra” van szüksége! A vírusból kimenekülésre nemcsak a 

védőoltásoktól kellene várni a szabadulást, hanem a Megtartó Istenhez fordulva, 

bűnbocsánatot kérve! 

3. A próbákban szenvedő Jóbot egyik „jó barátja” feddi, és figyelmezteti, hogy 

„bízza ügyét Istenre”, egyedül csakis Ő tehet csodákat! (mert az ember 

nyomorúságra született). Micsoda hozzáállás ez az előző mondat ?! 

Mi, Isten gyermekei hisszük, hogy „megvédi az Úr azokat, akik az Övéi”! 

 

4.Dávid király a Zsoltárok könyvében szintén így imádkozik : „Sokat 

cselekedtél Uram, Istenem, csodáiddal és terveiddel értünk”.. 

 

5. Dánielnek megjelent két angyal, mindkettő „emberi módon fehér gyolcs 

ruhában”, akiktől Dániel megkérdezte: „mikor lesz vége népe 

nyomorúságának” és „Vajjon lesz-e még csoda a nép maradékának is (a fogság 

után)” 

 

6.Dánielnek Isten különleges tulajdonságot adott: az álom értelmének a 

megfejtését, megmagyarázását. Megtudta ezt a csodát Nabukodonozor király, 

és amikor különös, furcsa álmot látott, amit senki nem tudott megfejteni, Dánielt 

hívatta, és miután megfejtette az álmát, nagy méltóságra emelte: az ország 

kormányzójává nevezte ki. Majd megvallotta: „A jeleket és csodákat, amelyeket 

cselekedett velem a felséges Isten, illendő dolognak tartom megjelenteni.” Mily 

nagyok, hatalmasak az Ő jelei és csodái! Országa örökkévaló ország és 

uralkodása nemzedékről, nemzedékre száll. 

 

7.Végül előttem vannak Dániel barátai, szintén e pogány király szolgálatában. 

Amikor a király egy aranybálványt állíttatott fel, és követelte, hogy mindenki 

boruljon le a bálványa előtt. De ezt három fiatal nem tette meg! Megvallották, 

hogy ők „egyedül az egy igaz Istent szolgálják”, ezért a király a nagy tűzzel égő 

kemencébe dobatta be őket. Benézve oda a király nagy haraggal látta, hogy 
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négyen vannak ott, és egyikük sem égett meg, nem fogott rajtuk a láng, még a 

füst szaga sem. Ám 4 személyt látott ott, a negyedik egy angyal volt velük, a 

kemence tüzében mellettük sétálva. 

Isten így megoltalmazta őket, épségben jöhettek ki a kemencéből. A Király 

ezután elismerte, hogy egyedül Ő az „igaz Isten”, és elrendelte, hogy Őt kell 

imádni!  

 

Az Újszövetségben, legnagyobb részben Jézus csodatetteit találjuk, amelyek 

hihetetlen gyógyulásokról beszélnek (ördögtől, démontól, elmebajból), 

melyekkel „Isten-voltát” mutatta meg. Ezzel az Atyától kapott üdvözítő 

hatalmával még a kereszten is élt, a bűnvalló Latornak tett gyönyörű Ígéretében: 

„Még ma velem leszel a Paradicsomban”. De ugyanakkor a másik gonosz csak 

csúfolásra, szidásra volt képes! 

 

A másik ismert csodatörténet Lázárnak, két Jézusnak szolgáló nő testvérének 

föltámasztása, akit már 4 napja halott állapotából keltett életre. Otthonukban 

több rokona, ismerőse is ott volt, Lázárt sirató nővéreit vígasztalva. Ők le 

akarták beszélni Jézust a feltámasztásról, mert lehetetlennek tartották, de Jézus 

biztatta őket, hogy higgyenek! 

Manapság is sokszor hallottunk már olyan gyógyulásokról, amelyekben az 

orvosok már lemondtak a betegekről, mégis Isten terve más volt, a 

megmaradásukat akarta. 

 

Előbbiek bizonyságára most rátérek a családom és az én életem csodáinak 

néhány példájára, időrendi sorrendben: 

 

a./ Csoda, hogy élve születtem 7 hónapra másfél 

kilósan,a Bethesda Kórházban, Isten-hívő orvos 

és diakonissza-nővér kezei között. Édesanyám 

húga is diakonissza volt ott. De nem rögtön 

sírtam fel, hanem hideg-melegvízbe mártogatva, 

végre! Napokig cseppenként tápláltak pipettával 

adva a teát, majd az anyatejet. Mivel az 

étvágyam jónak bizonyult, már jó két hónap 

múlva dunnák közé bugyolálva hoztak haza. 

 

b./ A háború után 6 évesen egy magas lázzal járó, 

valószínűleg influenza-következmény: 

sokizületi gyulladás lett belőle. Akkor a 
Az írás szerzője 

Zoller Gabika néni 
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házunkba befogadott svájci orvos szerezte be és adta be az életmentő penicillin-

injekciókat. Fél év múlva tudtam újra járni. 

 

c./ Édesapám csodás gyógyulása: egy elfertőződött sebből vérmérgezés lett, ami 

szintén penicillinnel gyógyult meg, ugyancsak a svájci orvos segítségével. 

 

d./ Az '56-os' forradalom utáni napok alatt Debrecenben voltam 

Nagymamámnál, mert a Kollégium bezárt, de a kijárási tilalom tartott, egyik 

késő este érkezett meg értem Édesapám, tehervonattal utazva, megfázva, mert 

személyvonat nem járt. Az állomástól jó félórát gyalogolt a Mester utcai házig, 

hozzánk. Csak a nagybátyám mert kimenni, a kaput kinyitni a váratlanul 

érkezőnek! Nagy örömmel, én is betegen, fogadtuk Apukámat! 

Elmondta, hogy útközben orosz katonák állították meg, puskát szegezve rá 

igazoltatták, de szerencsére Apám elég jól tudott oroszul ahhoz, hogy megértsék 

a „gyévocska” szó hallatán, hová megy, és elengedték, de még további 

puskagolyó-süvöltést hallott, végig az egész út alatt. 

 

Gyermekeink életében is mindhárom lányunk esetében történt csodálatos 

szabadulás: betegségből életmentő műtéttel, másik esetben erőszakot elkövetni 

akaró támadásból, majd a harmadik egy vonaton támadó férfi karmaiból 

megmenekülés volt.. Mindegyikben Isten szeretete vált nyilvánvalóvá. 

 

Középső lányunk esetét tömörítve leírom: 

Pesterzsébeten laktunk, itt lányunk népitánc-csoportba járt, és egy főpróba után 

este jött hazafelé, mikor észlelte, hogy valaki közeledve követi. Egy részeg férfi 

volt, kezében épp a feje fölött tartott sörösüveggel akarta leütni lányunkat, ő 

gyors mozdulattal kicsavarta a tántorgó férfi kezéből az üveget és nagy erővel 

a szembelévő SZTK bejárati üvegajtóba hajította. Az ajtóüveg eltört, erre a zajra 

jött ki az épületet egyedül őrző portás, ő azonnal hívta a Rendőrséget, mikor 

látta lányom megtépázott ruháját, vérző ajkát, a Mentőket is hívta. A rendőrök 

jöttek először, de addígra a támadó elrohant, bár üldözték villogó száguldással 

a bűnöst, de csak a 2 km.-re lévő Dunaparton fogták el. Kislányunkat sokáig 

faggatták a rendőrök, mire a Rendelőben a sérüléseit ellátták a mentők és 

hazahozták! Ezután a Bírósági tárgyalásra fél év múlva került sor, ahol a 

támadót 6 hónap börtönre ítélték.  

Mire ez idő elérkezett, mi már ide, Keresztúrra költöztünk. Velem kapcsolatos 

csodákról vallom, hogy mindből Isten hatalma mentett meg, mert emberileg alig 

lett volna rá esély. 
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Rendszeres gyógyulások következtek be, főleg műtétek után. Csak egy ilyen 

eseményt idéznék, mert fantasztikusnak tartom: 

Hosszúra nyúlt gerinctörés-műtétem volt 49 éves koromban, és valami 

szívritmuszavar következett be altatás alatt. Ezalatt a következőket érzékeltem: 

kiabálva pattogó orvosi hangokat, egy injekció szúrását a karomba , majd 

semmit sem, de éreztem, hogy könnyű vagyok , semmi nem fáj. Majd nehéz 

zuhanás után nagy súlyom lett, miközben az orvos ébresztgetett, biztatva, hogy 

már nincs semmi baj. Az Intenzíven a következő mondatot mondta az operáló 

orvos. „Áruljam el, miért akartam a műtét alatt meghalni, akkor ,amikor már a 

műtét végén voltunk”. De hát ezt szépen megúsztuk! „Én... meghalni...?” 

Kérdeztem vissza. 

Utólag is, erre emlékezve hálás vagyok Istennek, hogy megmentett a haláltól! 

Megáldott azóta is sokféleképpen. 

 

„Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok” (I. Korintus 15,10) 

 

Szíves emlékezéssel, szeretettel közvetítem Testvéreim részére: 

 

Zoller Gabi 

 

 

  

Kedves Testvérek! 

 

Ahogy már többször elhangzott az 

Istentiszteleteken, 2021-ben szeretnénk a 

mindenkori beosztott lelkész számára lakást 

vásárolni. Akit Isten arra indít, hogy ehhez 

hozzájáruljon, az a gyülekezet alábbi 

bankszámlaszámára tud utalni: 

OTP 11784009-22222820. 

A megjegyzésbe kérjük feltüntetni: lelkészlakásra. 
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Gyülekezetünkben sok család szenvedte meg a világjárványt. Többüknek 

gyásza is van. A távozók és a hazaköltözők emlékére álljon itt az egyik 

legszebb búcsúvers: 

 

 

Kosztolányi Dezső 

 

HALOTTI BESZÉD 

  
Látjátok feleim, egyszerre meghalt 

és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt. 

Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló, 

csak szív, a mi szívünkhöz közel álló. 

De nincs már. 

Akár a föld. 

Jaj, összedőlt 

a kincstár. 

  
Okuljatok mindannyian e példán. 

Ilyen az ember. Egyedüli példány. 

Nem élt belőle több és most sem él 

s mint fán se nő egyforma-két levél, 

a nagy időn se lesz hozzá hasonló. 

Nézzétek e főt, ez összeomló, 

kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz, 

mely a kimondhatatlan ködbe vész 

kővé meredve, 

mint egy ereklye 

s rá ékírással van karcolva ritka, 

egyetlen életének ősi titka. 

  
Akárki is volt ő, de fény, de hő volt. 

Mindenki tudta és hirdette: ő volt. 

Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt 

s szólt ajka, melyet mostan lepecsételt 

a csönd s ahogy zengett fülünkbe hangja, 

mint vízbe süllyedt templomok harangja 

a mélybe lenn s ahogy azt mondta nemrég: 
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"Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék", 

vagy bort ivott és boldogan meredt a 

kezében égő, olcsó cigaretta 

füstjére és futott, telefonált 

és szőtte álmát, mint színes fonált: 

a homlokán feltündökölt a jegy, 

hogy milliók közt az egyetlenegy. 

  
Keresheted őt, nem leled, hiába, 

se itt, se Fokföldön, se Ázsiába, 

a múltba sem és a gazdag jövőben 

akárki megszülethet már, csak ő nem. 

Többé soha 

nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya. 

Szegény a forgandó, tündér szerencse, 

hogy e csodát újólag megteremtse. 

  
Édes barátaim, olyan ez épen, 

mint az az ember ottan a mesében. 

Az élet egyszer csak őrája gondolt, 

mi meg mesélni kezdtünk róla: "Hol volt...", 

majd rázuhant a mázsás, szörnyű mennybolt 

s mi ezt meséljük róla sírva: "Nem volt..." 

  
Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, 

mint önmagának dermedt-néma szobra. 

Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. 

Hol volt, hol nem volt a világon, egyszer. 

  
 

 

 

 

 

Kosztolányi Dezső 
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A bölcs szív 

 
Néhány évvel ezelőtt hallottam egy középiskolai tanárnőről, aki a táblára felírta 

mindenki nevét, majd megkérte a diákokat, hogy másolják le a listát. 

Az óra hátralévő részében az volt a feladat, hogy mindenki neve mellé írják oda, 

hogy mi az, amit a legjobban szeretnek vagy csodálnak benne. Az óra végén a 

tanárnő beszedte az írásokat. 

 

Hetekkel később mindenkinek a kezébe nyomott egy lapot. Mindegyik lapon 

egy diák neve szerepelt, alatta pedig az a huszonhat jó dolog, amit az 

osztálytársai írtak róla. Annyira sok szépet és jót fedeztek fel egymásban, hogy 

csak mosolyogtak, és szóhoz sem tudtak jutni az örömtől. 

 

Három évvel később a tanárnőt felhívta az egyik volt diákjának, Robertnek az 

édesanyja. Robert nem volt jó magaviseletű gyerek, mégis egyike volt a tanárnő 

legkedvesebb diákjainak. Az anya rettenetes hírt közölt: Robert elesett az 

öbölháborúban. A tanárnő elment a temetésre, ahol Robert barátai és volt 

középiskolai osztálytársai is beszédet mondtak. A szertartás végén Robert anyja 

odalépett a tanárnőhöz, elővett egy viharvert papírlapot, amelyet a tulajdonosa 

láthatólag sokszor szétnyitott, majd újra összehajtott. Elmondta, hogy ez volt az 

egyike azoknak a tárgyaknak, amit Robert zsebében a halála után találtak. Az a 

lista volt, amelyet a tanárnő olyan nagy alapossággal állított össze. 

A papírlap láttán a tanárnő szemét elfutotta a könny. 

 

Ekkor egy másik volt diák, egy lány, aki ott állt a közelben, elővette a saját 

gondosan összehajtogatott lapját, és elmondta, hogy mindig magánál tartja. 

Egy harmadik diák bevallotta, hogy az ő listája bekeretezve függ a konyhában, 

egy következő pedig azt, hogy a felsorolást az esküvői fogadalmába is 

beépítette. 

 

Ez a tanárnő annak idején arra kérte a gyerekeket, hogy vegyék észre a jót 

egymásban, és álmában sem gondolta volna, hogy ezzel valósággal átalakítja a 

belső világukat. 

 

(Jack Kornfield: A bölcs szív) 
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Szeretett Gyülekezet! 

Kedves Testvéreim! 

 

 

Lassan egy hónap telt el 

szombatfélévemből.  

Sokat gondolok rátok. 

Hiányoztok is - bár 

igyekszem tartani a 

határokat magamért és 

értetek is; és ti is ezt 

teszitek (köszönöm!). 

Sok mindenről írhatnék: a 

családommal átélt 

szépséges pillanatokról; 

szépirodalmi- vagy teológiai olvasmányaimról; megírt és elkészített dalokról; 

készülő regényemről; jóízű beszélgetésekről régi ismerősökkel; általam 

készített ételekről (hol sikerültek, hol nem...) vagy éppen nagy sétákról. 

Mégis arra gondoltam, pár sort megosztok veletek lelki naplómból, amit 

folyamatosan írok, reflektálva mindarra, amit olvasok, ami ér, amiket 

felismerek. Valószínűleg, mire az újság megjelenik, már sok új impulzussal 

leszek tele, sok új bejegyzéssel gazdagodik a naplóm, remélem - de a megélt 

dolgok akkor is már enyémek, és szeretnék ebből átadni egy keveset most, 

kiemelve csupán három hangsúlyosabb részletét... Íme: 

 

* 

 

Arról olvasok, (egy külföldi lelkész írása a szombatévéről), hogy a közösség 

gyülekezetté válása és az író lelkipásztorrá formálódása egy nagy közös munka, 

egymást megtermékenyítő, erősítő folyamat volt. Igen. Esetemben is ezt 

elmondhatom. (Más lennék, másfajta lelkipásztor lennék, ha nem 

Rákoskeresztúron váltam volna igazán azzá - és ha nem Külső-Kelenföldön 

kezdődik minden.) És ez nagyon szép rádöbbenés, felismerés. Ha erre 

gondolok, ez eltölt hálával, örömmel, ragaszkodással. (...) 

 

Ugyanakkor tükörbe is néztem: mennyire nem így tekintek én erre a tizenhárom 

és fél évre! Inkább látom benne az én utamat, az én egyéni nekifeszülésem, és 

kevésbé látom még benne, értelmezem úgy, hogy aki vagyok, azt együtt 

formáltuk ki, hogy az egy közös munka volt (amint ez viszont is igaz, igen, fel 

lehet vállalni azt, hogy a gyülekezetünk mostani szépsége - és gyöngéi is! - 

Sóskuti Zoltán lelkipásztor 
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közös munkánk eredménye, hogy ebben vastagon benne vagyok én is). 

Valamiféle szimbiózis ez. (...) Isten formáló keze alatt mi együtt! Vagyis ez 

valami ilyen: „amit együtt megéltünk". 

 

(Arról is ír a szerző, hogy van veszélye is annak, ha egy lelkész sokáig egy 

helyen szolgál: kialakulhat egyfajta kölcsönös egészségtelen függőség.) Egy új 

cél, szempont lehet ebben az is, hogy a gyülekezet és én is szabaduljunk a 

neurotikus egymástól való függéstől, hogy felnőjünk. (Ebben jótékony hatása 

lehet a távolságnak is, ebben is segíthet most a szombatfélév.)" 

 

* 

 

Ma, Biblia vasárnapján, egy amerikai igehirdetőt hallgattam (egyik itthoni 

magyar református gyülekezetből közvetítve). Megragadott az a mondata, hogy 

ő mennyire szereti a Szentírást. (Bennem is felgyújtotta újra ennek a szeretetnek 

a lángját!) Nemrégen mondtam ki, hogy szeretem az egyházamat. Abban az 

értelemben is mint időt és teret átölelő Anyaszentegyházat - de mostanában 

felerősödött bennem, hogy református egyházunkat nagyon szeretem. Ebben 

nőttem fel, itt kaptam minden lelki jót, ide tartozom, ezt ismerem, itt voltak és 

vannak még régi testvérek... 

 

Úgyhogy a mai mondattal együtt ezt mondhatom: szeretem Istent, szeretem az 

egyházamat, és szeretem a Szentírást. Ebben a háromban sok minden benne 

van! 

 

* 

 

Egyre inkább azt látom, hogy a lelki lejtő önhittséggel kezdődik, vagyis ott, ahol 

megszűnik az alázat, ott, ahol már nem éli meg az ember mélységes Istenre 

szorultságát, így az Isten-előttiség legfőbb realitásából kiesik - az nem 

fegyelmezi, nem gátolja, nem segíti, nem abból veszi az erőt, nem az a forrása. 

De jó lenne nekem is ebben egészen helyrezökkennem. 

 

Megrendített Zofóniás könyve és annak háttere, ahogy erről alaposan olvastam! 

Rettenetes idők... Isten engedte. Sokáig. Manassé több mint ötven évig 

uralkodott. Bár a 2Krón szerint van egy megtérése élete vége felé (lehet, hogy 

ezért engedte olyan sokáig élni és pusztítani őt az Úr?), de az a szellemi-lelki 

rombolás már megtette a hatását! 

Bele tudtam helyezkedni most ebbe a prófétai könyvbe is. Hiszen annyira állnak 

a mi időnkre is ezek...! Azt hiszem, nem is nagyon kéne más textus napjainkban, 



 

32 

csak a próféták! Erről kéne szolgálni, hogy lásson és megtérjen az Egyház népe, 

vagyis hogy komolyan rászakadjon az, ami van - és aztán ezt tovább harsogja, 

hogy megtérjen a világ, és lekerüljön rólunk ez a rettenetes és ránk szabottan 

megérdemelt ítélet! Ma a hívőknek kiáltani kellene! Hangosan, kitartóan! 

Megdöbbentett az is, hogy Ezékiás vagy Jósiás után milyen hamar minden a 

visszájára fordult, milyen gyorsan megváltozott a nép és vele a világ - mintha 

Ezékiás vagy Jósiás sosem lettek volna, sem reformjaik. Milyen Isten-felejtő az 

ember, milyen állhatatlan Isten népe...! És benne én is... 

 

* 

 

Ezekkel a sorokkal szeretném kifejezni, hogy mennyire jó most nekem 

(mennyire hálás vagyok ezért Istennek, az Egyházmegyénknek és NEKTEK, 

Testvéreim!), hogy Isten előtt hordozom közösségünket, és azt is, hogy 

keressétek Istent ezekben a nehéz időkben, térjetek meg Hozzá újra meg újra, 

mert csak így lehet ezt megélni, és csak így érdemes egyáltalán élni! Ápoljátok 

a vágyat magatokban a templomi találkozásra - várjátok és készüljetek rá! 

 

„Ti tehát, szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az 

elvetemültek tévelygései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el 

ne veszítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő 

Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban!” 

(2Pt 3,17-18) 

 

 

Szeretettel, 

Sóskuti Zoltán lelkipásztor 

2021. március 29. 
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