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Láng Györgyi

Van szívem, és nem félek 
használni!

Mit is jelenthet az, hogy valaki használja a szívét?
Mi a helyzet olyankor, amikor a félelem miatt nem használom (ki) a szívem 

képességeit, nem engedem át rajta az életerõt, energiát, dinamizmust?  
Hogyan tudom fejleszteni az érzelmi intelligenciámat?  

Hogyan leszek kreatívabb, szellemesebb és bátrabb? Milyen helyzetek  
okozhatják a szív gyengülését, hogyan lehet helyreállítani?

Miben formálódik, vagy erõsödik másképpen a szív, mint a lélek vagy akár az 
emberi szellem? Gyengülhet a szellemem is? Mi is a szellem valójában?

Mi a különbség a szív, a lélek és a szellem között?
Ilyen, és ehhez hasonló kérdésekre találhatunk válaszokat a könyv lapjain, 

melyben végigkísérhetünk egy történetet sérülésekkel és gyógyulásokkal, hogy 
gyakorlatibb módon megérthessük a fent leírtakat.

Dr. David Gooding – Dr. John Lennox 

Kereszténység: 
Illúziók vagy tények?

Ennek a könyvnek az elsõ kiadása a beszámolók szerint segítséget jelentett 
annak a több mint fél millió embernek, akik kézhez kapták. Sokan írtak 

közülük, hogy beszámoljanak azokról a nehézségekrõl, amelyek akadályt 
jelentettek számukra a keresztyén üzenet elfogadásához vezetõ úton. Ez az 

átdolgozott és bõvített kiadás – amely David Gooding professzor és  
dr. John Lennox tollából származó írásokat tartalmaz -, arra hivatott, hogy 

õszintén szembenézzen ezekkel a kérdésekkel, megmutassa, hogy azok nem 
legyõzhetetlenek, és hogy létezik intellektuálisan elfogadható út, mely a 

Krisztusba vetett személyes hithez vezet.

Ára: 900,- Ft
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+postaköltség
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Norbert Lieth 
Az Éjféli Kiáltás kiadójának munkatársa 

Kedves Barátaim, ami most min-
den más témát háttérbe szorít, az 

a koronavírus. Úgy tûnik, az egész 
világ «korona-lázban» ég. A korona 
a görögbõl származtatott latin szó, 
és gyõzelmi koszorút vagy koronát 
jelent. Számos kommentár, vita, és 
szakemberekkel vagy politikusokkal 
készített interjú foglalkozik a «koro-
nával», de Istent és az Õ Szavát min-

denütt figyelmen kívül hagyják. 
Ez az Úr kijelentését juttatja 

eszembe:
«Íme, az ajtó elõtt állok, 

és zörgetek: ha valaki 
meghallja a hangomat, 
és kinyitja az ajtót, be-
megyek ahhoz, és vele 
vacsorálok, õ pedig én-
velem» (Jelenések 3,20). 

Napjaink eseményei 
vajon nem az Úr «zör-

getése-e» a világ ajtaján, 
vagy éppenséggel a szívünk 

ajtaján? A Bibliának mindenre 
van magyarázata, életünk min-

den aspektusát érinti, és elvezet az 
igazságra. Ezért szeretnék a Szentírás 
alapján három gondolatot kiragadni, 
hogy a koronavírussal kapcsolatban 
kialakult helyzetre rávilágítsak.

Elõször is az emberek tehetet-
lenségét látjuk. Az ember, aki úgy 
véli, mindent a kezében tart, most õ 
maga került kutyaszorítóba, ahol az 
események ide-oda dobálják.

Az országok elszigetelik magukat, 
az élelmiszerüzletek készleteit felvá-
sárolják, a fertõtlenítõszerek pedig 
hiánycikkekké váltak. A világ lakossá-
ga félelemmel reagál a koronavírusra. 

«Korona-láz»

Közben egyre inkább megmutatkozik 
az emberek gátlástalansága. Egyes te-
rületeken a fertõtlenítõ szereket elké-
pesztõen magas áron árulják. A szük-
ségbõl is személyes hasznot akarnak 
húzni. Nemrég olvastam ezt a találó 
mondatot: «Ha az emberek kapzsiságá-

nak véget vetnek, minden más problé-
ma is meg fog oldódni.»

A félelem jogos lehet, és a hatóságok 
intézkedése is a lakosság védelmében. 
A felelõsök példamutatóan kezelik a 
helyzetet. Fáradhatatlanul intézked-
nek, és nekünk is mindent meg kell 
tennünk munkájuk megkönnyítése 
érdekében – mindenki javára, és a 
még rosszabb elkerülésére. De az itt-
ott megjelenõ hisztéria társadalmunk 
tehetetlenségét mutatja.

Milyen hamar kifut a talaj a lábunk 
alól! Milyen hamar elveszítjük tartá-
sunkat! Hirtelen ráébredünk, hogy egy 
parányi állat, egy vírus az egész vilá-
got kihozhatja sodrából. Egyszerre csak 
meglátjuk korlátainkat, és rájövünk, 
hogy egész lényünk egy hajszálon függ, 
még koronavírus nélkül is. Az ember 
ingatag, erkölcsi tartás nélküli, mert 
nem Istenre hagyatkozik.

Jézus egyik példázatában nagy-
szerûen szemlélteti, milyen az az 
élet, amely nem Õrá épül – hasonló 
a homokra épített házhoz: És ömlött a 

zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak 
a szelek, és beleütköztek abba a házba; 
az összeomlott, és teljesen elpusztult 
(Máté 7,26-27).

Ez természetesen nem azt jelenti, 
hogy Istennel az oldalunkon ne kelle-
ne elõvigyázatosnak lennünk, és ko-
molyan vennünk saját felelõsségünket. 
Számunkra a Mindenható rendíthetet-
len «mellvédet» jelent, Jézus ezt ahhoz 
a házhoz hasonlítja, amely kõsziklára 
épült, és amelynek nem árthat a zápor, 
az árvíz, a szélvihar (Mt 7,24-25).

Azonban a mindenható Isten egyre 
jobban kiszorul a szívünkbõl, a csalá-
dokból, az iskolákból, a nyilvánosság-
ból. Nevetségessé teszik, és úgy gondol-
ják, Õrá nincs szükségük. Ezzel lerom-
bolják az alapot és homokra építenek. 
A Teremtõ nélkül, Aki Mindenható, és 
az egész világot kezében tartja, lelkünk 
elveszíti támaszát. Ezért tanácsolja a 
Biblia: «Folyamodjatok az ÚRhoz, az õ 
hatalmához, keressétek orcáját szünte-
len!» (Zsoltár 105,4).

Egy ismert keresztyénének így szól: 
«Isten nélkül sötétségben járunk, de 
Vele fényözönben élünk. Isten nélkül 
terjed a félelem, de Vele semmitõl sem 
félünk.»

Isten Szava kijelenti: «Jézus Krisztus 
tegnap, ma és mindörökké ugyanaz» 
(Zsidók 13,8). A Jelenések 1,8-ban pe-
dig ezt olvassuk: «Én vagyok az Alfa 
és az Ómega így szól az Úr Isten, aki 

A korona a görögbõl származtatott 
latin szó, és gyõzelmi koszorút 

vagy koronát jelent.
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van, és aki volt, és aki eljövendõ: a 
Mindenható».

Jézus minden idõben reménysége és 
megtartó ereje volt a Benne hívõknek. 
A világ nincs magára hagyatva, hanem 
az Úr annak az Ura, Aki örökké volt, 
van, és Aki eljövendõ. A változatlan 
Isten mindenható kezében tartja úgy 
a mikrokozmoszt, mint a makrokoz-
moszt.

Másodsorban Isten Szava betel-
jesedik. Az egész koronavírus-helyze-
ten azt látjuk, milyen aktuális Isten Szava. 
Az egyik igevers például ezt mondja: «Az 
emberek megdermednek a félelemtõl és 
annak sejtésétõl, ami az egész földre vár, 
mert az egek tartóerõi megrendülnek» 
(Lukács 21,26).

Isten Szava a legmegbízhatóbb a 
jövõt illetõen (2Péter 1,19-21). Jézus 
a jövõvel kapcsolatban megmondta, 
hogy röviddel visszajövetele elõtt fé-
lelem tölti el az embereket annak sej-
tésétõl, ami a földre vár. A koronavírus 
tekintetében is terjed a félelem attól, 
ami még jöhet. Hogyan fog kibontakoz-
ni? Milyen következményei lesznek? 
Általános járvánnyá szélesedhet-e? 
Elegendõ lesz-e az élelem?

Valaki megjegyezte: «A katasztrófák 
Isten szócsövei, és arra szolgálnak, 
hogy az alvó világot felébresszék.» 
– Isten azt akarja, hogy ne Õnélküle 
menjünk az örökkévalóságba, ne alud-

juk át a kegyelmi idõt, ezért felráz 
bennünket. Az Úr meg akarja mutatni, 
hogy Nélküle nem megy.

Hol van tehát a válasz?

Harmadsorban leszögezhetjük, hogy 
a válasz a kereszt koronájában van. 
Ugyanis ezek a szavak álltak a kereszt 
fölött: «A NÁZÁRETI JÉZUS, A ZSIDÓK 
KIRÁLYA» (János 19,19).

Jézus minden fájdalmat Magára vett, 
és gyõzött felette. Töviskoronát tettek 
a fejére. De ezzel gyõzött a pokol, a 
halál és az ördög felett. A Jelenések 
19,16 így mutatja be dicsõ Urunkat: 
«Ruhájára és derekára az a név van 
írva: Királyoknak Királya és uraknak 
Ura».

Van-e valami, ami nyugalmat adhat, 
biztonságot kínál és megtartást a jövõ-
re nézve? Nyugalmat a nyugtalan idõk-
ben? Lazítást a feszültségek között? 
Vigaszt a félelmekben? A bûnök bo-

csánatát? Segítséget életünk «korona-
vírusai» ellen? Nemcsak a koronavírus 
az, ami rettent, hanem a magányosság, 

adósságok, megterhelt lelkiismeret, 
kétségbeesés, szenvedélyek, fájdalmak 
vírusai is keserítik mindennapjainkat. 

Mint a legjobb gyógyszer, egy súlyos 
járvány elleni oltás, olyan gyógyír Jézus 
halála és feltámadása a felsorolt bajok 
ellen, de a bûn és a halál ellen is. Aki 
Jézusban hisz, biztonságra, örök életre 
lel. Számára megnyílik a menny kapu-
ja. Jézusnál meggyógyul a lélek. Aki 
Õbenne hisz, nem fél a jövõtõl, mert 
Jézus a jövõ Ura is. 

Jézus Krisztus így biztat: «A világon 
nyomorúságotok van, de bízzatok: én 
legyõztem a világot»  (János 16,33). 
«Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: 
higgyetek Istenben, és higgyetek én-
bennem» (János 14,1).

Tegyük ezt!  Imádkozzunk az 
Úr Jézushoz, bízzuk Rá életünket. 
Olvassuk a Bibliát, különösen az 
Újszövetséget. Isten Szava leírhatatlan 
erõt ad Isten kegyelmének megisme-
résére. Ugyanakkor kimondhatatlan 
vigaszt és biztonságot is nyújt. Jézus 
és ígéretei nyugalmat adnak ezekben 
a nyugtalan idõkben. Az Éjféli Kiáltás 
e húsvéti kiadása is erre akar figyel-
meztetni.

Norbert Lieth

«A katasztrófák Isten szócsövei, 
és arra szolgálnak, hogy az 
alvó világot felébresszék.»



HÚSVÉT
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A VILÁGTÖRTÉNELEM  
LEGJELENTÕSEBB SZAVA 
Urunk utolsó  
szava a kereszten  
– «Elvégeztetett!» –  
a világtörténelem 
legjelentõsebb sza-
va. De mit is jelent 
ez valójában?

A z «Elvégeztetett!» kijelentés 
több mondanivalót hordoz ma-
gában: 

Így teljesedett be a Törvény. Jézus 
betöltötte a Törvényt anélkül, hogy 
valamikor is vétkezett volna – a szülei 
iránti engedelmességtõl egészen élete 
utolsó pillanatáig. A Galata 4,4-ben az 
apostol azt írja, hogy Jézus «asszonytól 
született a törvénynek alávetve». Noha 
Õ a Törvény alkotójaként annak fölöt-
te állt, Önmagát mégis a Törvény alá 
helyezte. Noha Õ volt az egyedüli, Aki 
a teljes Törvényt betöltötte, mégis el 
kellett viselnie a Törvény büntetését, 
azaz a halált, mert Magára vette bûne-
inket. Õt, a bûntelent ítélték el, mint 
bûnöst, «hogy a törvény alatt levõket 

megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk» 
(Galata 4,5). 

Az egyetlen Igaz hordozta el minden 
ember bûneit, mivel egyetlen ember 
sem tudta a Törvényt betölteni, így Isten 
ítélete alatt álltak. Jézus eleget tett a 
Törvény követelményének, így tökéle-
tesen eleget tett az Isten igazságának. 
Isten elõtt igazakká lettünk, mert Jézus 
megfizette érte az árat. Senkinek sem 
kell távol lennie Istentõl, mert Jézus 
minden ember vétkéért egyszer s min-
denkorra megfizetett. Ha az ember ezt 
hitben elfogadja, Isten gyermekévé lesz, 
mert ez így «Elvégeztetett!»

Jézus a kereszten az ószövetségi pró-
féciákat is betöltötte. A János 19 ezzel 
kapcsolatban kétszer is említi: «… így 
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teljesedett be az Írás» (24.29. v). Tehát 
az Írás is az Úr életével és halálával tel-
jesedett be. Több mint 300 prófécia 
teljesedett be Jézus élete, halála, feltá-
madása és mennybemenetele által. Az 
egész világtörténelemben, de egyetlen 
vallásban sem találunk még csak megkö-
zelítõleg sem ehhez hasonlót. A Biblia 
egyedülálló, és könyveiben arról a sze-
mélyrõl beszél, Aki szintén egyedülálló.

Az Írás betöltése volt kezdettõl fogva 
az Úr feladata és akarata. A halála elõtti 
utolsó napokban mondta az Úr tanít-
ványainak: «Azután maga mellé vette 
a tizenkettõt, és így szólt hozzájuk: 
Most felmegyünk Jeruzsálembe, és az 
Emberfián beteljesedik mindaz, amit a 
próféták megírtak. A pogányok kezébe 
adják, kigúnyolják, meggyalázzák, le-
köpik, és miután megostorozták, meg-
ölik, de a harmadik napon feltámad» 
(Lk 18,31-33).

Az Úr Jézus számára mindig fontos 
volt az Írás betöltése. Csak gondoljunk a 
22. és 69. zsoltárra vagy az Ézsaiás 53-
ra, és látni fogjuk, milyen sok ószövet-
ségi prófécia teljesedett be, és milyen 
pontosan. Még az ingadozó Pilátus is 
királynak nevezte Jézust, hogy ezáltal 
is beteljesedjék az Írás, amely több he-
lyen is megjövendöli, hogy a Messiás 
Királyként fog eljönni.  

A «szomjazom» kijelentésével az Úr 
a Zsoltár 69,22 próféciáját töltötte be, 
ahol ezt olvassuk: «Ételembe mérget 
tettek, szomjúságomban ecettel itat-
tak.» Gondolhatnánk, hogy ez csupán 
egy apró részlet, azok után, ami már 
beteljesedett, ennek elmaradása semmit 
sem jelentene. Nem, az Úr utolsó perce-
iben még ezt a mondhatni jelentéktelen 
próféciát is betöltötte. 

Aztán feltámadása után, amikor az 
emmausi úton csatlakozott tanítványa-
ihoz, így szólt hozzájuk: «Ezt mondtam 
nektek, amikor még veletek voltam: be 
kell teljesednie mindannak, ami meg 
van írva rólam a Mózes törvényében, 
a próféták könyvében és a zsoltárok-
ban» (Lukács 24,44). Pál az Apostolok 
Cselekedete 13,29-ben mondja: 
«Amikor véghezvitték mindazt, ami 
meg van írva róla, levették a fáról, és 
sírba tették.»

Amikor azt látjuk, milyen pontosan 
teljesedtek be a Jézusról szóló több száz, 
sõt néha több ezer évvel azelõtt megírt 
próféciák, akkor nem tehetünk mást, 
minthogy az Írás Istenében, és abban 
hiszünk, akirõl a próféciák beszélnek. 
Jézusban beteljesedett az Ószövetség, 
mert: «Elvégeztetett!»

Azonban nemcsak közvetlen prófé-
ciák teljesedtek be, hanem profetikus 
képek, az Ószövetség ún. elõremutató 
tipikus eseményei, alakjai is, amelyek 
Jézus halálára utalnak. Így például a 
bárány, a botra tûzött kígyó felemelé-
se a pusztában, az összes bemutatott 
áldozat, Jónás története. stb. A Páska 
ünnepe különleges elõképét nyújtja 
annak, amit Jézus a kereszten véghez-
vitt – mégpedig a legapróbb részlete-
kig, mint amilyen az izsóp használata. 
Amikor Jézus így szólt: «Szomjazom», 
a katonák egy ecetbe mártott sziva-
csot izsópra tûzve nyújtottak oda 
neki. Ez a kép már a 2Mózes 12,22-
ben is megjelenik. Mózes így utasí-
totta Izráel fiait: «Vegyetek egy köteg 
izsópot, és mártsátok az edényben 
levõ vérbe, azután érintsétek meg az 
edényben levõ vérrel a szemöldökfát 
és a két ajtófélfát. Senki se menjen ki 
közületek reggelig a háza ajtaján», így 
a pusztító angyal elkerülte ajtajukat, 
és nem ölte meg a ház elsõszülöttjét. 
Nyilvánvaló a páskabáránnyal való 
párhuzam: Mert aki Jézusnak, Isten 
Bárányának vérét saját életére alkal-
mazza azáltal, hogy elfogadja Jézus 
kereszten véghezvitt megváltói mû-
vét, az nem kerül ítélet alá, amellett 
továbbhalad Isten igazságos ítélete, és 
megszabadul. 

Jézus önként vállalt áldozata minden 
további áldozatot fölöslegessé tesz, az 
Õ áldozata egyszer s mindenkorra ele-
gendõ a bûnök bocsánatára. 

Már az emberiség hajnalán utalást 
találunk Jézus mûvére. Amikor az Úr 
Ádámot és Évát felöltöztette, egy állat-
nak el kellett pusztulnia. Az igazságos-
ság öltözékének jelképe ez, amit Jézus 
által elnyerhetünk, vagy, ha hívõk va-
gyunk, már el is nyertünk. 

Ábel áldozata jóillat volt Isten elõtt 
éppúgy, mint a Jézusé. 

Az Ábrahám és utódai, valamint Isten 
közti Örök Szövetség is egy áldozat alap-
ján köttetett meg. Jézus halála pedig 
örökké érvényes ígéret azok számára, 
akik Vele szövetségre lépnek, hogy így 
örökre Isten tulajdonaivá váljanak. 

Már a páskabárány is elegendõ kel-
lene, legyen ahhoz, hogy a megváltást 
megértsük, mert éppen úgy, mint an-
nakidején az izráeliták közül csak azok 
menekültek meg a halálos ítélettõl, akik 
a bárány vérének védelme alatt álltak, 
ma is csak azok kerülhetik el a halálos 
ítéletet, és lehet örök életük, akik Jézus 
halálával azonosítják magukat.

Mózes ideje óta ezer és ezer ártat-
lan állat pusztult el. A papnak min-
dennap újabb és újabb állatot kellett 
levágnia. Képzeljük el ezt a jelenetet: 
Egy izraelita leverten közeledik a Szent 
Sátorhoz, késõbb a Templomhoz, a pap 
megkérdezi tõle: «Mi történt?» Õ így 
válaszol: «Vétkeztem, elhoztam ezt a 
bárányt, hogy Isten bocsássa meg a vét-
kemet.» Miközben az izraelita a kezét 
az állat fejére tette annak jeléül, hogy 
azonosul vele, a pap beledöfte a kést, 
és a bárány vére kifolyt … Az izraelita 
megkönnyebbülve ment útjára. Egy ár-
tatlan állat meghalt vétkéért. Azonban 
elképzelhetõ, hogy néhány nap után ez 
az izraelita ismét megjelenik a papnál 
egy másik állattal. Ugyanis megint vét-
kezett. A pap valószínûleg tehetetlenül 
kérdezi: «Soha nem lesz már ennek az 
öldöklésnek vége?»

Ezt az áldozatot Isten Maga rendelte 
így el, mert a bûnt csak vérrel lehetett 
jóvátenni. Így az izraeliták láthatták, 
milyen komolyan veszi Isten a bûnt, és 
hogy csak egy ártatlan lény halálával, 
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Láthatjuk tehát, milyen komolyan 
veszi Isten a bûnt. Belátjuk már, meny-
nyire szükséges volt, az Úrnak a ke-
reszten vérét ontania? János apostol 
írja: «… mert õ engesztelõ áldozat a 
mi bûneinkért; de nemcsak a mien-
kért, hanem az egész világ bûnéért is» 
(1János 2,2).

Így már megérthetjük a Zsidókhoz 
írott levél szerzõjét, amikor többször is 
megkönnyebbülten ismétli: «egyszer s 
mindenkorra». Például a Zsidók 9,12-
14-ben: «Nem is bakok és bikák véré-
vel, hanem a tulajdon vérével ment be 
egyszer s mindenkorra a szentélybe, és 
örök váltságot szerzett. Mert ha bakok 
és bikák vére és tehén hamva a tisz-
tátalanokra hintve megszentel, vagyis 
külsõleg tisztává tesz, akkor a Krisztus 
vére, aki örökkévaló Lélek által önma-
gát áldozta fel ártatlanul az Istennek, 
mennyivel inkább megtisztítja lelki-
ismeretünket a holt cselekedetektõl, 
hogy szolgáljunk az élõ Istennek!» 

Erre való tekintettel Péter apostolt is 
jobban megértjük, amikor Jézus vérének 
felbecsülhetetlen értékére mutat rá: «… 
tudván, hogy nem veszendõ dolgokon, 
ezüstön vagy aranyon váltattatok meg 
atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódo-
tokból, hanem drága véren, a hibátlan 
és szeplõtelen Báránynak, Krisztusnak a 
vérén» (1Péter 1,18.19). A vérontás ez-
zel befejezõdött, mert: «Elvégeztetett!» 
Isten Báránya elhordozta a mi vétke-
inket. Jézusnak meg kellett válnia az 
Atyától, hogy nekünk közösségünk 
legyen Vele. Meg kellett halnia, hogy 
nekünk örökéletünk legyen. A János 
19,30 egyértelmûen bizonyságot tesz 

prófécia 
teljesedett be 

Jézus élete, halála, 
feltámadása és 

mennybemenetele 
által.

Több mint 300

annak kiontott vérével lehet a bûnt el-
törölni, meg nem történtté nyilvánítani. 
Azóta ömlött szakadatlanul a vér. 

Egészen különleges volt az engesz-
telés napja. Ekkor az egész nép bûne-
iért a papnak egy kecskebakot kellett 
levágnia, és a vérét Isten elõtt a Szentek 
Szentjében a Szövetség Ládájának tete-
jére kellett hintenie. Így a nép meg-
békélt Istennel, és ezt évrõl évre meg 
kellett ismételni. A vérontásnak nem 
volt vége. Az egész iszonyatos volt. 

Ézsaiás Jézusról prófétált, mint Isten 
Bárányáról: «Pedig a mi betegségeinket 
viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi 
meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása 

sújtotta és kínozta. Pedig a mi vétkeink 
miatt kapott sebeket, bûneink miatt tör-
ték össze. Õ bûnhõdött, hogy nekünk 
békességünk legyen, az õ sebei árán gyó-
gyultunk meg. Mindnyájan tévelyegtünk, 
mint a juhok, mindenki a maga útját járta. 
De az ÚR õt sújtotta mindnyájunk bûné-
ért. Amikor kínozták, alázatos maradt, 
száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha 
vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely 
némán tûri, hogy nyírják, õ sem nyitotta 
ki száját» (Ézsaiás 53,4-7).

Amikor Keresztelõ János évszázadok-
kal késõbb meglátta Jézust, csodálattal 
telve kétszer is így kiáltott: «Íme, az 
Isten Báránya, aki hordozza a világ bû-
nét!» (János 1,29.36).
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haláláról: «És fejét lehajtva, kilehelte 
lelkét.» Az Õ halála által lehet nekünk 
életünk, mégpedig bõséges életünk, 
mert: «Elvégeztetett!» 

Az Úr Jézus azonban nemcsak betel-
jesítette Isten Igéjét, hanem Õ Maga 
volt az Ige, és eljött közénk (János 1,1). 
Õ az emberré vált Isten Igéje, Aki által 
a világ teremtetett, és Aki a megváltást 
véghezvitte. Ez az Ige Isten utolsó ki-
nyilatkoztatása az emberek számára: 
«Miután régen sokszor és sokfélekép-
pen szólt Isten az atyákhoz a próféták 
által, ezekben a végsõ idõkben a Fiú 
által szólt hozzánk, akit örökösévé tett 
mindennek, aki által a világot teremtet-
te» (Zsidók 1,1-2). 

Arra lehetne gondolni, hogy az 
Úr Jézus élete, tanítása és véghezvitt 
mûve után ezen a földön talán fölös-
leges volt az apostolok munkája, akik 
az Újszövetséget hagyományozták ránk. 
Azonban mindazt, amit õk leírtak és 
továbbadtak, szintén az Úrtól kapták. 
Az Úr Jézus már elõre megmondta: 
«… amikor azonban eljön õ, az Igazság 
Lelke, elvezet titeket a teljes igazság-
ra; mert nem önmagától szól, hanem 
azokat mondja, amiket hall, és az eljö-
vendõ dolgokat is kijelenti nektek. Õ 
engem fog dicsõíteni, mert az enyémbõl 
merít, és azt jelenti ki nektek» (János 
16,13.14). 

Ugyanez érvényes a Jelenések köny-
vére is. Gyakran gondolják úgy, hogy a 
Jelenések témája a jövõrõl szóló prófé-
cia. Ez részben igaz is, de már a könyv 
elején ezt olvassuk: «Ez Jézus Krisztus 
kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott 
neki, hogy közölje szolgáival mindazt, 
aminek hamarosan meg kell történnie, 
és amelyet angyalával elküldve kije-
lentett szolgájának, Jánosnak. Õ pedig 
bizonyságot tett Isten igéjérõl és Jézus 
Krisztus bizonyságtételérõl; mindenrõl, 
amit látott.» 

A Jelenések is az Úr Jézustól szár-
mazik, és Õróla szól, amint ki is jelenti: 
«Én vagyok az Alfa és az Ómega így szól 
az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki el-
jövendõ: a Mindenható» (Jelenések 1,8). 
És ezt a könyv végén az Úr ismét hangsú-
lyozza: «Így szól az, aki ezekrõl bizonysá-

got tesz: „Bizony, hamar eljövök”. Ámen. 
Jöjj, Uram Jézus!» (Jelenések 22,20).

Így elmondhatjuk, hogy a teljes 
Szentírás Jézus Krisztusban nyer betel-
jesedést, mert: «Elvégeztetett!»

Jézus a kereszten az Atya megbí-
zását is teljesítette. A János 17,4-ben 
így imádkozott: «Én megdicsõítettelek 
téged a földön azzal, hogy elvégeztem 
azt a munkát, amelyet rám bíztál, 
hogy elvégezzem.» Kereszthalálával 
tökéletesen teljesítette az Atya akara-
tát. A Máté 20,28 errõl a megbízásról 
beszél: «Mint ahogy az Emberfia sem 

azért jött, hogy neki szolgáljanak, ha-
nem hogy õ szolgáljon, és életét adja 
váltságul sokakért.» 

A Gecsemáné kertben vért izzadva 
imádkozott, amikor elközelgetett az 
az óra, amely elsõ alkalommal fogja az 
Atyától elválasztani, mert tudta, hogy 
Neki, Aki soha nem ismert bûnt, a 
kereszten Áldozati Bárányként a világ 
bûneit kell elhordoznia, és ez elsõ al-
kalommal el fogja az Atyától választani. 
Mégis így fejezi be imádságát: «Atyám, 
ha akarod, vedd el tõlem ezt a poharat, 
mindazáltal ne az én akaratom legyen 
meg, hanem a tied!» (Lukács 22,42). 
Jézus készen állt ezt a keserû poharat az 

utolsó cseppig kiinni, míg ezt kiálthatta: 
«Elvégeztetett!» Amikor fejét lehajtotta, 
és kilehelte lelkét, bevégezte a rábízott 
feladatot. Az út, amely Betlehemben 
kezdõdött, itt a kereszten ért véget. Az 
Úr megérkezett a célhoz. 

Krisztus az «Elvégeztetett!» kijelen-
tésével szeretetét is a végsõkig betelje-
sítette. A János 13,1-ben ezt olvassuk: 
«A húsvét ünnepe elõtt Jézus jól tudva, 
hogy eljött az õ órája, amelyben át kell 
mennie e világból az Atyához, jóllehet 
szerette övéit e világban, szerette õket 
mindvégig.» 

A kereszten Jézus szeretete is töké-
letes beteljesedést nyert. Azelõtt sem 
hagyta el ajkait egyetlen szeretetlen szó 
sem. Árulóját is «barátomként» szólította 
meg, Péterre, aki megtagadta, pedig szo-
morú, szeretetteljes pillantást vetett. A 
katonáknak, akik a keresztre feszítették, 
megbocsátott. Ez a szeretet élete utolsó 
pillanataiban is megmutatkozott. Noha 
elviselhetetlen testi, lelki, és fõleg szelle-
mi kínokat élt át, mégis anyjára gondolt, 
és a szeretett tanítvány gondjaira bízta. 
Meg vagyok gyõzõdve, hogy János, akinek 
neve ugyan nem jelenik itt meg, ezt a 
megbízást szívbéli szeretettel teljesítette, 
hisz itt éppen a világtörténelem legna-
gyobb szeretetbõl véghezvitt tettének 
volt tanúja. 

Csak az tud igazán szeretni, aki 
Krisztus szeretetét megtapasztalta. 
János örökítette meg Jézusnak ezeket a 
szavait: «Nincs senkiben nagyobb sze-
retet annál, mintha valaki életét adja 
barátaiért» (János 15,13). Szintén János 
az, aki lelkesedéssel felkiált: «Lássátok 
meg, milyen nagy szeretetet tanúsított 
irántunk az Atya: Isten gyermekeinek 
neveznek minket, és azok is vagyunk. 
Azért nem ismer minket a világ, mert 
nem ismerte meg õt» (1János 3,1). 

Noha Õ volt az egyedüli, Aki a 
teljes Törvényt betöltötte, mégis 

el kellett viselnie a Törvény 
büntetését, azaz a halált, mert 

Magára vette bûneinket.
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Hogyan is mutatkozik meg Isten sze-
retete a legvilágosabban? Erre is János 
felel: «Mert úgy szerette Isten a világot, 
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz 
õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen» (János 3,16). Urunkról elmond-
hatjuk, hogy úgy szeretett, ahogyan arra 
ember soha nem képes. Ez a szeretet is: 
«Elvégeztetett!» – Megismerted-e és el-
fogadtad-e már ezt a szeretetet? Ha igen, 
szeretsz-e másokat ezzel a szeretettel?

A kereszten a megváltás is tökélete-
sen beteljesedett. Azok után, amit ed-
dig láttunk, ezt talán meg sem kellene em-
lítenünk. Azonban fontos ezt még jobban 
kiemelni. Az ember természetétõl fogva 
elveszett, távol van Istentõl. De minden-
kinek, aki Jézusban hisz, kéri Õt, hogy 
bocsássa meg bûneit, és élete Uraként 
elfogadja, örökre megbocsáttatnak bûnei, 
megváltásban részesül. Ennek eléréséért 
nem kell semmi mást sem tenni. 

Nagyon  t anu l s ágos ,  ami t  a 
TETELESTAI – «Elvégeztetett!» – szóval 
kapcsolatban egy régészeti lelet igazol. 
Nem rég egy ókori adóhivatali iroda 
ásatásakor egy õsi pecsétet találtak az 
akkori számlákon, melyen nagybetûkkel 
ez a szó állt: TETELESTAI. A jelentése: 
«teljesen megfizetve». Így már jobban 
megértjük, mit jelent ez a szó az Úr 
Jézus által kijelentve. A bûnért járó bün-
tetés tökéletesen megfizettetett, leróva 
minden adósság. A bûn hatalma meg-
tört, bûneink örökre megbocsáttattak, 
ha Jézus a mi Urunk. Az áldozatok ezrei 
csekély részletfizetésnek számítanak, 

Amikor Jézus így szólt: 
«Szomjazom», a  

katonák egy ecetbe  
mártott szivacsot  

izsópra tûzve nyújtottak 
oda neki.

Mózes így utasította 
Izráel fiait: «Vegyetek 
egy köteg izsópot, és 

mártsátok az edényben 
levõ vérbe, azután 
érintsétek meg az 

edényben levõ vérrel a 
szemöldökfát és a két 

ajtófélfát. 

 Izsóp
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Jézus halálával azonban a mi adósság-
levelünkön ez áll: «Megfizetve.» Ezért 
mondhatjuk Pál apostollal: «Ki vádolná 
Isten választottait? Isten, aki megigazít. 
Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sõt 
feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten 
jobbján van, és esedezik is értünk?» 
(Róma 8,33-34).

A Zsidókhoz írott levél szerzõje 
szintén bizonyságot tesz Jézus egyszer 
s mindenkorra érvényes áldozatáról: 
«Most azonban egyszer jelent meg az 
idõk végén, hogy áldozatával eltörölje 
a bûnt» (Zsidók 9,26). Nekünk eh-
hez semmit sem kell hozzátennünk. 
Jócselekedetekkel, egy felekezet tagsá-
gával ezt nem érhetjük el, és nem kell 
többé üdvösségünkért sem aggódnunk. 
Ha elfogadjuk Jézus áldozatát, bûneink 
örökre megbocsáttatnak, megváltásunk 
és örök üdvösségünk biztosítva van, 
mert Jézus kijelentette: «Elvégeztetett!»

«Elvégeztetett» – gyõzelmet is jelent 
a bûn, a halál és az ördög felett. Pál írja: 
«De hála legyen Istennek, aki a Krisztus 
ereje által mindenkor diadalra vezet 
bennünket, és ismeretének illatát ter-
jeszti általunk mindenütt» (2Korinthus 
2,14). Nos, ezt a gyõzelmet mi is megél-
hetjük mindennapjainkban, és életünk 
végén bátran léphetünk az örökkévaló-
ság útjára, mert velünk van Urunk, Aki 
kijelentette: «Elvégeztetett!», és Aki 
aztán az Atyához ment.

Hogyan tudjuk ezt az «Elvégeztetett!» 
kijelentést mindennapjainkra alkalmaz-
ni? 

Elsõsorban az által, hogy a megvál-
tást elfogadjuk, ha még nem tettük 
meg. Az eddig elmondottak után már 
az maradt hátra, hogy egy meghívás-
sal és egy figyelmeztetéssel forduljak 
kedves Olvasóimhoz. A meghívás így 
hangzik: «Ma, ha az õ hangját halljá-
tok, ne keményítsétek meg a szíveteket, 
mint az elkeseredéskor» (Zsidók 3,15). 
– Milyen régóta hallod már Isten hang-

ját? Milyen gyakran hívott már, hogy 
közeledj Hozzá? Kérlek, ne keményítsd 
mg továbbra is a szívedet! – És a figyel-
meztetés: «… akkor hogyan menekü-
lünk meg mi, ha nem törõdünk ilyen 
nagy üdvösséggel?» (Zsidók 2,3). 

Egy beszámoló szerint a hatalmas 
Niagara-vízesés felsõ szakaszán egy 
halászcsónak motorja felmondta a szol-
gálatot. A csónakot magával ragadta az 
ár. A két halász a vízbe ugrott, és meg-
próbáltak a part irányába úszni, hogy 
életüket mentsék, de az erõs áradat-
tal szemben semmi esélyük sem volt. 
A parton álló emberek értesítették a 
mentõszolgálatot, és ez röviddel a ví-
zesés elõtt várta õket. Amint odaértek, 
a mentõk mentõövet dobtak a fuldoklók-
nak, melyet egy kötélhez erõsítettek. A 
mentõöv kettõjük közé esett. Az egyik 
halász elkapta, de a másik észrevett 
egy óriási fatuskót, amely felé úszott, 
és abba kapaszkodott bele. A történet 

vége az lett, hogy a mentõöves halász 
megmenekült, a másik viszont megful-
ladt. 

Szellemi téren sajnos hasonló a hely-
zet. Olyan sokan gondolják, hogy ma-
guktól is boldogulnak. Úgy vélik, hogy 
a biztonságot, a békességet, a reményt 
a jócselekedetekben, az ideológiákban, 
vagy akár a vallásokban találják meg, 
és nem kevesebben vannak olyanok, 
akik kilátástalanságukat az ünnepek, 
nyaralás, barátságok, sõt az alkohol 
vagy a drogok által próbálják elfelejteni, 
azonban csak egyetlen mentõöv létezik: 
Jézus Krisztus.

Õ Maga jelentette ki világosan: 
«Aki hisz a Fiúban, annak örök élete 
van, aki pedig nem engedelmeskedik a 
Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az 
Isten haragja marad rajta» (János 3,36). 
Ragadjuk meg tehát hitben Üdvözítõnk 

felénk nyújtott átszegzett kezét! Isten 
szeretettel hív bennünket: «Add ne-
kem a szívedet, fiam, és tartsd szemed 
elõtt utaimat!» (Példabeszédek 23,26). 
Krisztus a kereszten kinyújtott karjaival 
mintha néven szólítana bennünket, és 
hívna: «Jöjj az Atyához! Én szeretlek, és 
életemet adtam érted. Higgy bennem, 
és Isten gyermeke leszel!»

Az «Elvégeztetett!» örömhírt úgy is 
alkalmazhatjuk mindennapjainkra, ha 
emlékezünk a hozzá fûzõdõ esemény-
re. A megváltott ember csak hálatelt 
szívvel tud Urunk megváltói mûvére 
emlékezni. 

Egyszer egy égõ házhoz kihívták 
a tûzoltókat. Amint megérkeztek, 
azt látták, hogy a szomszédok erõvel 
tartják vissza a házaspárt, hogy be ne 
rohanjon az égõ házba. A csecsemõ 
bent maradt a szobájában. Az egyik 
tûzoltó életét kockáztatva kihozta a 
gyermeket, épp amikor mögötte be-
omlott a tetõ. Természetesen a tûzol-
tót a kislány minden születésnapjára 
meghívták. Amikor már nyugdíjas 
volt, meghívót kapott az immár ifjú 
hajadon diplomaosztó ünnepségére. 
Amikor a lány átvette a diplomáját, a 
mikrofonhoz lépett, és megmentõjét 
a színpadra hívta. Ott átnyújtotta neki 
diplomáját. Közben a hála könnyei ön-
tötték el arcát …

Ilyen hálásak kellene lennünk ne-
künk is, hívõknek. Az Úr örökre megvál-
tott bennünket. Ezért újra és újra köszö-
netet kellene mondanunk Urunknak, és 
dicsõítenünk nevét. Ezt tesszük akkor 
is, amikor úrvacsorát veszünk. Ekkor 
emlékezünk leginkább arra, amit az Úr 
értünk tett. Az Úr Maga rendelte el így: 
«Ezt cselekedjétek az én emlékezetem-
re» (1Korinthus 11,24). Imádattal járul-
junk az Úr Jézus elé mindazért, amit 
értünk tett!

Az «Elvégeztetett!» áldásait a gya-
korlatban úgy alkalmazhatjuk, ha enge-
delmeskedünk az Úr szavának. Amint 
Jézus célja az volt, hogy az Atya akaratát 
teljesítse, nekünk is hasonlóképpen kell 
eljárnunk. Ez a legjobb bizonyíték arra, 
hogy szeretjük Õt. Jézus maga mond-
ta: «Aki befogadja parancsolataimat, és 
megtartja azokat, az szeret engem, aki 

Jézus önként vállalt áldozata 
minden további áldozatot 

fölöslegessé tesz
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pedig szeret engem, azt szeretni fogja az 
én Atyám; én is szeretni fogom õt, és ki-
jelentem neki magamat» (János 14,21).

Az «Elvégeztetett!» kijelentést úgy 
is alkalmazhatjuk, ha abban a gyõze-
lemben élünk, amelyet Jézus kivívott. Ez 
gyõzelem a bûn, a halál és az ördög felett. 
Ezt mi is igénybe vehetjük, amint Pál 
mondta: «De hála az Istennek, aki a 
diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus 
Krisztus által!» (1Korinthus 15,57). 

Az «Elvégeztetett!» azáltal is éle-
tünk része lehet, ha az Úr Jézus sze-
retetét éljük meg. Jézus szeretete 
irántunk a legnehezebb körülmények 
között is védelmet nyújt. Pál apostol 
szinte ujjongva mondta, hogy sem 
magasság, sem mélység, sem sem-
miféle más teremtmény nem választ-
hat el minket az Isten szeretetétõl, 
amely megjelent Jézus Krisztusban, 
a mi Urunkban (Róma 8,39). Mivel 
ilyen hatalmas példáját kaptuk a sze-
retetnek, mindenképpen követnünk 
kell, amint a Jakab 2,8 biztat: «Ha 
ellenben betöltitek a királyi törvényt 
az Írás szerint: „Szeresd felebaráto-
dat, mint magadat!” - helyesen cse-
lekesztek.»

Az «Elvégeztetett!» jó hírét úgy is 
alkalmazhatjuk, ha teljesítjük az Úr 
megbízását. Pál apostol elmondhatta 
élete végén: Ama nemes harcot meg-
harcoltam, futásomat elvégeztem, a 
hitet megtartottam (2Timóteus 4,7). 
Vajon mi is elmondhatjuk ezt egykor? 
Törekszünk-e azokat a jócselekedete-
ket elvégezni, melyeket Isten készí-
tett számunkra (Efézus 2,10)? Csak 
akkor lesz beteljesedett életünk, ha 
azon a helyen vagyunk, 

és azt tesszük, amit az Úr számunkra 
eltervezett.

Az «Elvégeztetett!» üzenetét úgy 
is alkalmazhatjuk, ha a hirdetjük a 
Krisztusról szóló örömhírt. Ha Jézus 
megváltói mûvét elfogadtuk, akkor az 
apostolokkal együtt mi is valljuk: «… 
mert nem tehetjük, hogy ne mond-
juk el azt, amit láttunk és hallottunk» 
(Apostolok Cselekedete 4,20). El kell 
mondanunk családunknak, barátaink-
nak, ismerõseinknek, szomszédaink-
nak mit jelent számunkra Jézus, hogy 
Õ a Megváltónk és Üdvözítõnk, Aki 
mindnyájukat meg szeretné menteni. 
Pál példáját követve, ne szégyelljük a 
Jézus Krisztusról szóló evangéliumot 
(Róma 1,16). Az Úr sem szégyellte, 
hogy értem és érted szenvedjen és 
meghaljon!

Az «Elvégeztetett!» örömhírét úgy 
is alkalmazhatjuk, hogy az Úr visz-
szajövetelére várunk. A Zsidók 9:28 
szavai megváltásunk mellett még 
mást is eszünkbe juttatnak, még-
pedig boldog reménységünket: «… 
úgy Krisztus is egyszer áldoztatott 

fel, hogy sokak bûnét elvegye; má-
sodszor majd a bûn hordozása nélkül 
fog megjelenni azoknak, akik várják 
õt üdvösségükre.» 

Az Úr megváltásunkért áldozta fel 
életét. Hiszem, hogy Õ is várja azt a 
pillanatot, amikor az övéit az örök 
otthonba az Atyához viheti. Mert 
akkor teljesedik be tökéletesen a 
megváltás! Akkor az örökkévalóság-
ban hangzik fel Golgota gyõzelmi ki-
áltása: «Elvégeztetett!» Milyen lesz 
az, amikor elsõ alkalommal az Úr 
Jézus szemébe nézhetünk? Amikor 
meglátjuk a sebek nyomát kezein? 
Akkor örökké dicsõíteni fogjuk Õt, 
amint a Jelenésekben olvassuk: «És 
hallottam, hogy minden teremtmény, 
a mennyben és a földön, a föld alatt 
és a tengerben, és minden, ami ezek-
ben van, ezt mondta: A királyi szé-
ken ülõé és a Bárányé az áldás és a 
tisztesség, a dicsõség és a hatalom 
örökkön-örökké!» (Jelenések 5,13).

Az Úr gyõzelmi kiáltása: 
«Elvégeztetett!»

STEPHAN BEITZE

Csak egyetlen mentõöv 
létezik: Jézus Krisztus.
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BECSÜLÖM, SZERETEM  
AZ ÉLÕ HITÛEKET

S zíven üt az olasz pap áldozata, 
aki az elmúlt napokban egy fi-
atalabbnak adta át a továbbélés 

lehetõségét.
Azokkal óvatosabb vagyok, akiknek 

olyan nagy a hite, hogy mindent tud-
nak, mindenre van egy bibliai igéjük, 
akik pontosan megmondják, hogy 
Isten most mit tesz, mit fog tenni, akik 
úgy tudják, hogy a hívõk nem lehetnek 
betegek, akiknek nincsenek kérdése-
ik, kételyeik, akik kihagyják a Bibliából 
Jóbot és tragikusan meghalt gyerme-
keit, akik észre sem veszik, hogy az 
«asszonytól születettek közül a legna-
gyobbnak» (ahogy Jézus beszélt róla) a 
fejét vágták le, Istvánt megkövezték… 
Az elsõ három évszázad egyházi ve-
zetõinek nagy része nem «természe-
tes» halállal halt meg. Sorolhatnám 
ezrek, milliók életét, szenvedését, 
halálát napjainkig, azokét, akik ke-
resztyének voltak szív szerint.

A remegõ szívûeken nem úgy se-
gítünk, hogy kioktatjuk õket (lásd Jób 
barátai), hogy nem engedjük õket még 
kérdezni sem, hiányoljuk hitüket... 
Érthetõ, hogy sok fájó, néha botrá-
nyosnak tûnõ kérdés is elhangzik ilyen 
idõkben: van Isten? Ha van, miért en-
gedi a rosszat, miért nem hatékony a 
keresztyének imája...?

A krisztusi ember tud csendben 
lenni, ki tudja mondani: ezt most 
nem tudom, nem értem; tud sírni, 
szenvedni a sírókkal, a szenvedõkkel. 
Alázatos szeretetével tanúskodik az 
Örökkévalóról, aki szuverén Úr, telj-
hatalmú «fazekas», aki Krisztusban 
eljött közénk, hogy «megszabadítsa 
azokat, akik a haláltól való félelem 
miatt egész életükben rabok voltak», 
hogy «lerontsa az ördög munkáját», 
megszabadítson a bûn kényszeré-
bõl, teljes katarzist, bûnbocsána-
tot, újjászületést adjon, betöltsön a 
fénylõ, lángoló menyei szeretettel, a 
Lélekkel, hogy értelmet, célt adjon 
életünknek, és ha különbözõ módon 
innen kilépünk, örök, teljes, betegség 
és könnyektõl mentes életet adjon.

Addig pedig úton kell lenni, ki kell 
lépni a vallásos burokból, keresni és 
megtalálni az elveszetteket, alá kell 
szállni életük poklaiba, és ellenáll-
hatatlan szeretettel bevonzani õket 
a «házba», az «asztalhoz».

«Egymás iránt pedig valamennyien 
legyetek alázatosak.»

SZEVERÉNYI JÁNOS

Az eredeti szöveg a szerzõ Facebook oldalán olvasható

KEGYELEM
Elõször sírsz. 
Azután átkozódsz. 
Aztán imádkozol. 
Aztán megfeszíted 
Körömszakadtig maradék-erõd. 
Akarsz, egetostromló akarattal – 
S a lehetetlenség konok falán 
Zúzod véresre koponyád. 
Azután elalélsz. 
S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. 
Utoljára is tompa kábulattal, 
Szótalanul, gondolattalanul 
Mondod magadnak: mindegy, mindhiába: 
A bûn, a betegség, a nyomorúság, 
A mindennapi szörnyû szürkeség 
Tömlöcébõl nincsen, nincsen menekvés! 
S akkor – magától – megnyílik az ég, 
Mely nem tárult ki átokra, imára, 
Erõ, akarat, kétségbeesés, 
Bûnbánat – hasztalanul ostromolták.
Akkor megnyílik magától az ég, 
S egy pici csillag sétál szembe véled, 
S olyan közel jön, szépen mosolyogva, 
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.
Akkor – magától – szûnik a vihar, 
Akkor – magától – minden elcsitul, 
Akkor – magától – éled a remény. 
Álomfáidnak minden aranyágán 
Csak úgy magától – friss gyümölcs terem. 
Ez a magától: ez a Kegyelem.

REMENYIK SÁNDOR
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NÉZÕPONTBAN

Az Úr elsõ kijelentése a kereszten.

Amikor Éva szakított a tiltott gyü-
mölcsbõl, a világban megjelent 
a bûn. Amikor Jézus kezeit a 

keresztre szegezték, bocsánatot nye-
rünk bûneinkre (Róma 5,17-18). Isten 
a világ legnagyobb problémáját – a bûnt 
– megbocsátó szeretetével megoldotta. 
«Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem 
tudják, mit cselekszenek.» Az Úr meg-
bocsátott nekik, noha gyûlölték, meg-
csúfolták, megkínozták.

Ahhoz, hogy mindenki bocsánatot 
nyerhessen, Jézusnak életét kellett ad-
nia, vérét kellett ontania, amint olvas-
suk: «vér kiontása nélkül nincs bûnbo-

csánat» (Zsidók 9,22). Jézus mindent 
megtett a megváltásunkért.

Azt, ami a Golgotán történt, valaki 
így illusztrálta: Amerika sztyeppéin, 
ahol magasra nõ a fû, gyakran lobban-
nak fel préri tüzek. A lángok félelmetes 
gyorsasággal terjednek, ember és állat 
fejvesztetten próbál a lángok elõl mene-
külni. Itt egyetlen menekülési lehetõség 
van: mielõtt a tûz közel jönne, árokkal 
el kell határolni egy területet, és azon 
mindent felégetni, hogy amikor a tûz 
odaér, már ne találjon semmit, ami 
táplálná. Ezen a helyen lehet a tûztõl 
megmenekülni, itt kialszik, ugyanis itt 
már minden leégett.

Nos, éppen így elmondhatjuk: itt a 
Golgota dombján Isten haragjának tüze 

kialudt, itt találhatunk menedéket és 
megváltást.

A megbocsátás az az út, amelyen a 
legnagyobb problémák is megoldódnak. 
Jézus feltétel nélkül megbocsátott. Nem 
mondta: «Ti nyomorultaknak irigységtõl 
fûtött igazságtalan serege, én meghalok, 
de Isten ezzel együtt megbüntet ben-
neteket.» Még annak az embernek is 
megbocsátott, aki a szegeket a kezébe 
és lábába verte.

Milyen csodálatos szeretet, és milyen 
tökéletes mû! Ez a mû szeretetre és meg-
bocsátásra épül. És nem követelésekre 
vagy vádaskodásra. Semmilyen más út 
vagy eszköz nem dönthette volna le az 
Isten és a bukott ember közti választófa-
lat. Ezt csak a megbocsátás tehette, és a 

«ATYÁM  
BOCSÁSS MEG 

NEKIK, MERT 
NEM TUDJÁK, MIT 
CSELEKSZENEK»

A KERESZTEN
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mi helyzetünkbe is csak Jézus megváltói 
mûve hozhat megoldást, bármennyire 
kilátástalannak is tûnjék.

«Hiszen erre hívattatok el, mivel 
Krisztus is szenvedett értetek, és pél-
dát hagyott rátok, hogy az õ nyomdokait 
kövessétek» (1Péter 2,21).

Csak megbocsátás által állhatnak 
helyre a kapcsolatok és gyógyulhatnak 
meg a megsebzett szívek. Mennyi sok 
problémát meg lehetne oldani a család-
ban és a gyülekezetben is, ha megbo-
csátanánk, amint mennyei Atyánk is 
megbocsát nekünk.

Gyûlölsz talán valakit? Akkor olvasd 
el ezt a részt S. I. McMillen Elkerülhetõ 
betegségek címû könyvébõl.

Attól a pillanattól, hogy gyûlölni 
kezdünk valakit, a gyûlölet rabszolgái-
vá válunk. Már nem tudjuk munkánkat 
örömmel végezni, mert az a személy, 
akit gyûlölünk, uralni fogja gondola-

tainkat. Keserûségünk olyan stresszet 
gerjeszt, hogy egy idõ után csillapítha-
tatlan fáradtnak fogjuk érezni magun-
kat. A munka, amely addig olyan sok 
örömet okozott, teherré válik. Még a 
szabadság, a luxusautó, a paradicsomi 
üdülõhelyek sem hoznak enyhülést, 
sem örömet. Viszont, ha boldogok va-
gyunk, annak is örülünk, ha lovas ko-
csin földutakon utazunk. Ellenben az 
a személy, akit gyûlölök, mindenhová 
követ. A pincér felszolgálhatja a legjobb 
ételt, olyan, mintha kenyeret és vizet 
tenne elénk. A fogaim megrágják az 
ételt és lenyelem, de a gyûlölt személy 
nem hagyja, hogy élvezzem is. Lehet ez 
a személy mérföldekre tõlem, mégis be-
tölti gondolataimat, és nem hagy aludni. 
Rabszolgája vagyok ennek az érzésnek. 
El kell ismernünk, hogy rabszolgái let-
tünk a gyûlölt embernek.

Jézus tette lehetõvé, hogy egymással 
közösségben és békességben éljünk, ez 
az elsõ áldás, amit Jézus halála hozott 
számunkra: Szabadságban élni!

Círus perzsa királyról fennmaradt az 
a legenda, mely szerint egyik hódítása 
alkalmával hadserege foglyul ejtett egy 
herceget a gyerekeivel és a feleségével 
együtt. Amikor Círus elé vitték õket, 
az megkérdezte a herceget: «Mit adsz 
nekem a szabadságodért?»

«A fele királyságomat», felelte a 
herceg.

«És mit adsz gyerekeid szabadságá-
ért?» «Az egész királyságomat.»

«És azért mit tudsz felajánlani, ha 
a feleségedet is szabadon engedem?»

«Saját magamat.»
Círusnak annyira megtetszet a felelt, 

hogy szabadon engedte az egész csalá-
dot minden ellenszolgáltatás nélkül. A 
hazafelé vivõ úton a herceg megkérdez-
te a feleségét, hogy észrevette-e Círus 
király lovagias viselkedését. A feleség 
így válaszolt: «Én csak azt láttam, aki 
kész volt értem önmagát feláldozni.»

Milyen nagyszerû lenne, ha minden 
keresztyén megtanulná csak Krisztust 
látni, Aki önként feláldozta Magát mind-
nyájunkért! 

ERNST KRAFT

Részlet a Jézusé az utolsó szó címû könyvbõl.

Itt a Golgota dombján Isten 
haragjának tüze kialudt, 

itt találhatunk menedéket 
és megváltást.
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Nyugtalan idõket élünk. Viszont ne-
künk, keresztyéneknek van egy óriási 
vigaszunk: az Úr Jézus feltámadása, 
mennybemenetele és visszajövetele, és 
aki megvigasztalódik, az megkönnyebbül-
ve fellélegezhet. 

E gy fiatal nõ írta: «Tulajdonképpen 
elégedett lehetnék a környeze-
temmel, de valami állandóan 

nyomaszt, és ez a ‹valami› a félelem. 
Félelem a haláltól, az élettõl, az igaz-
ságtól, a jegyektõl, a sportnaptól, a sze-
relemtõl, az éjszakától, a világvégétõl, 
a háborútól, egy álomtól, a gúnyoló-
dástól, attól, hogy nevetséges leszek, 
félelem a félelemtõl … félelem, mindig 

csak félelem. Mind efelett a legrosz-
szabb az, hogy nem tudom, mindez 
honnan jön, és miért kell éppen ne-
kem ezt a félelmet elviselnem …»

Krisztus így szólt tanítványaihoz: 
«Ezeket azért mondom nektek, hogy 
békességetek legyen énbennem. A 
világon nyomorúságotok van, de bíz-
zatok: én legyõztem a világot!» (János 
16,33).

A félelem ezer arcú, és Isten gyer-
mekeit is megtámadja. Erre is csak 
egyetlen segítség van: Jézusra kell 
emelnünk tekintetünket, Aki hatal-
masabb a félelemnél. Az Úrra tekint-
ve nyerhetünk bátorságot. Õ kivívta 
a gyõzelmet. Amikor Jézus sírja elõl 
elgördült a kõ, azzal minden tovagör-

dült, ami megfélemlíthet – még ha 
néha ránk is tör a félelem, bízvást 
m o n d h a t - juk, itt valóban legör-
dült egy kõ a szívünkrõl. 

Éppen az Úr sírjáról legördülõ kõ 
lehet üzenet a számunkra. Gondoljunk 
csak a Lukács 19,40-re, ahol a kövek 
szólalnak meg, ha az Urat dicsõítõk 
elhallgatnak, vagy a Máté 3,9-re, 
ahol az Úr arról beszél, hogy az Isten 
a kövekbõl is tud fiakat támasztani 
Ábrahámnak.  

A Máté 27,59-60-ban ezt olvashat-
juk: «József elvitte a testet, tiszta gy-
olcsba göngyölte, és elhelyezte a maga 
új sírjába, amelyet a sziklába vágatott. 
A sír bejáratához egy nagy követ hen-
gerített, és eltávozott.»

A FELTÁMADÁSBAN 

KRISZTUS 
BENNÜNK 

NÉZÕPONTBAN



A Máté 13-ban Jézus hét 
példázattal világítja meg a 
mennyek országát. A szerzõ, 
Norbert Lieth, úgy tárja elénk 
ezeket a példázatokat, mint 
amelyek egyben Izraellel, Jézus 
Gyülekezetével és az Úr dicsõséges 
visszajövetelével is foglalkoznak.

Norbert Lieth
Próféciai példázatok
2. kiadás

Ára: 1 350 Ft
+postaköltség

MEGRENDELHETÕ:  
www.ejfelikialtas.hu 
1135 Budapest, Palóc utca 2.  
rendeles@ejfelikialtas.hu  
Tel.: (+36 1) 3500-343  
Mobil: +36 30 630 7823

 Éjféli Kiáltás  2020 április      17

Egy humorosnak szánt elbeszélés 
szerint József szomszédai és barátai 
kifogásolták József tettét mondván: 
«József, nem ajándékozhatod el csak 
úgy egyszerûen a sírhelyedet! Hisz az 
sok pénzbe került, és különben is mit 
fogsz tenni, ha meghalsz? Egy halom 
pénzbe és sok idõbe fog kerülni az 
újabb sírhely, és különben is hol ta-
lálsz majd ilyen szép helyet.» József 
erre így válaszolt: «Ugyan, hisz tudjá-
tok, hogy csak három napról van szó.»

József gondolt halálára, gondosko-
dott elõre sírhelyérõl. Jó dolog, ha mi 
is gondolunk halálunkra, a legtöbb 
ember elnyomja a halál gondolatát. 
József a már kész sírjába «befogadta 
Jézust», és ezáltal sírja életté változott 

át. Jézusnak hatalmában állt József éle-
te és halála. A nagy vigasz számunkra 
az, hogy annak, aki Jézust befogadja, 
a feltámadás Ura halandó testét élettel 
tölti meg. 

«Ha pedig annak Lelke lakik benne-
tek, aki feltámasztotta Jézust a halottak 
közül, akkor az, aki feltámasztotta a 
Krisztus Jézust a halottak közül, életre 
kelti halandó testeteket is a bennetek 
lakó Lelke által» (Róma 8,11).

NORBERT LIETH

Jézusra kell emelnünk 
tekintetünket, Aki hatalmasabb 
a félelemnél. Az Úrra tekintve 

nyerhetünk bátorságot.
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A KERESZTEN 

«BIZONY,  
MONDOM NÉKED,

MA VELEM  
LESZEL A PARA-
DICSOMBAN!»

Az Úr második kijelentése a kereszten.

T ávol voltunk Istentõl, elveszetten, 
reménytelenül, semmi esélyünk 
sem volt arra, hogy a mennyei di-

csõségbe jussunk.
Elveszítettük a Paradicsomot, amikor 

Ádám és Éva ettek a tiltott gyümölcsbõl. 
Azonban a Paradicsom ajtaja ismét ki-
nyílott, amikor Jézus meghalt. Õ tette 
szabaddá az odavezetõ utat. A Szentek 
Szentjének Kárpitja kettéhasadt (Máté 
27,51) – annak jeleként, hogy mindez 
Isten mûve.

Jézus nagy feladata abban állt, hogy a 
bûnösöket visszahozza az Atyával való 

közösségbe, hogy ezáltal Vele éljenek 
az örökkévalóságban.

Jézus a reményteleneknek új re-
ménységet adott: «Ma velem leszel a 
Paradicsomban.» A «velem» társhatáro-
zó ragos személyes névmás az Istennel 
való bensõséges közösséget fejezi ki. A 
legnagyobb áldás ezen a földön nem a 
vagyon, a szakmai siker vagy a társa-
dalmi megbecsülés, hanem az Istenhez 
fûzõdõ bensõséges kapcsolat. Az ember 
csak akkor lesz boldog, ha zavartalan 
közösségben él Teremtõjével.

A bûn nagysága nem jelenthet aka-
dályt. Jézus a kereszten Magára vette a 
világ bûneit. Nincs olyan bûn, amiért 
Õ meg ne fizetett volna kereszthalálá-

val. Pál apostol írja: «Jóllehet elõbb õt 
káromló, az övéit üldözõ és erõszakos 
ember voltam, mégis irgalmat nyertem, 
mert hitetlenségemben tudatlanul cse-
lekedtem» (1Timóteus 1,13).

Ezért tehát van remény, még ha a 
világ legnagyobb bûnöse is lennél, még 
ma bocsánatot nyerhetsz. Gyere egy-
szerûen Jézushoz, Õ mindent elvégzett! 
Szabad az út egy csodálatos élet felé, 
amit az Úrral élhetsz. Isten terve ez 
számodra:

«Közöttük fogok lakni és járni, 
Istenük leszek, és õk az én népem lesz-
nek. Ezért tehát menjetek ki közülük, 
és váljatok külön tõlük, így szól az Úr, 
tisztátalant ne érintsetek, és én magam-
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hoz fogadlak titeket, Atyátokká leszek, 
ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek, 
így szól a mindenható Úr» (2Korinthus 
6,16-18).

Az Ószövetségben a zsoltáros így 
énekel: «Nincs senkim rajtad kívül a 
mennyben, a földön sem gyönyörködöm 
másban. Ha elenyészik is testem és 
szívem, szívemnek kõsziklája és örök-
ségem te maradsz, Istenem, örökké!» 
(Zsoltár 73,25-26). Az Istennel közös-
ségben lenni az elképzelhetõ legjobb 
dolog.

Az 1Korinthus 2,9-ben ezt a csodála-
tos ígéretet olvassuk: «Amit szem nem 
látott, fül nem hallott, és ember szíve 
meg sem sejtett”, azt készítette el az 
Isten az õt szeretõknek».

Mindezt Jézus szerezte meg ne-
künk, örömmel részesülhetünk ben-
ne. A Mennyben csodálatos élet vár 
ránk, ott nincsenek könnyek, sem 
fájdalom, sem viszálykodás. Megéri 
kitartani, és a nehézségeken, küzdel-
meken át továbbmenni. A nagy kér-
dés azonban ez: Közösségben élsz-e 
Jézussal már ma?

Örülsz-e már elõre a Vele eltöltendõ 
örökkévalóságnak? Milyen az Istenhez 
fûzõdõ kapcsolatod ebben a pillanatban? 
Nem olyan-e, mint egyes házasságok-

ban, ahol már nincs kommunikáció, 
ahol mindenki csak saját magának él?

Csodálatos Jézussal együtt élni! 
«Amit tehát láttunk és hallottunk, azt 
hirdetjük nektek is, hogy nektek is kö-
zösségetek legyen velünk: a mi közös-
ségünk pedig közösség az Atyával és 
az õ Fiával, a Jézus Krisztussal» 
(1János 1,3).

«Velem» – ez a közösség 
szeretetet feltételez. Hogyan 
maradhatunk közömbösek, 
amikor Jézus ilyen határ-
talan szeretettel van irán-
tunk? Olyanok vagyunk, 
mint a Lukács 7,44-45-
ben megismert farizeus, 
aki meghívta Jézust, de 
szeretetet nem tanúsí-
tott iránta. Jézus fel is 
panaszolta a szeretet hi-
ányát.

Jézus várja a te sze-
retetedet is. A Vele való 
szeretetközösségben élni 
jelenti a legnagyobb örö-
met.

ERNST KRAFT

Részlet a Jézusé az utolsó szó címû 
könyvbõl.

Elveszítettük a Paradicsomot, 
amikor Ádám és Éva ettek a 
tiltott gyümölcsbõl. Azonban 
a Paradicsom ajtaja ismét 

kinyílott, amikor Jézus meghalt.
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A FELTÁMADÁSBAN 

Nyugtalan idõket élünk. Viszont nekünk, 
keresztényeknek van egy óriási viga-
szunk: az Úr Jézus feltámadása,  
mennybemenetele és visszajövetele, és 
aki megvigasztalódik, az megkönnyebbül-
ve fellélegezhet. Éppen ezt mutatja az Úr 
üres sírjáról elhengerített kõ.

A Máté 27,65-66-ban ezt olvassuk: 
«Pilátus azonban ezt válaszolta: 
Van õrségetek, menjetek, õriz-

tessétek ti, ahogyan tudjátok. Erre õk el-
mentek, lepecsételték a követ, és õrséggel 
õriztették a sírt.»

Itt látjuk az istentelen világnak és 

filozófiájának fondorlatát, a megtévesz-
tõ, külsõséges vallásosságnak és annak 
cselét, aki a világot markában tartja. A 
világ tagadja Jézus feltámadását. A ha-
mis vallásosság nem kínál szabadulást. 
A Sátán, akinek hatalma van a halál 
felett, az embereket a reménytelenség 
fogságában tartja. Igen, õk maguk ál-
lítottak õrt a sírhoz, és lepecsételték. 

Találó ezzel kapcsolatban egy cso-
dálatos igevers a Károli fordításban: 
«Mert az ember haragja megdicsõít té-
ged, miután felövezed végsõ haragodat» 
(Zsoltár 76,11). Az új fordításban pedig 
így olvassuk: «Még a haragvó emberek 
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is magasztalni fognak téged, haragjuk 
maradékát is megfékezed!»

Éppen ezt látjuk itt: Az ellenség által 
foganatosított minden óvintézkedés – 
az õrök felállítása (gyakran több mint 16 
katona is õrködött) és a sír lepecsételése 
– végsõ soron megdönthetetlen bizonyí-
tékot szolgáltatott Jézus feltámadására, 
hisz a tanítványoknak semmi esélyük 
sem volt arra, hogy Uruk testét ellopják 
és elrejtsék. 

A nép vezetõi pedig még inkább két-
ségbe vonhatták volna az Úr feltámadá-
sát, ha a holttestet felmutathatták volna. 
Egy napon majd, Jézus visszajövetelé-

nek napján, Isten minden ellenérvet 
megsemmisít. A legnagyobb hiba, amit 
az ember elkövethet az, hogy inkább 
hisz az embereknek, mint a Bibliának. 

«Ha nem törvényed gyönyörködtet-
ne, elpusztulnék nyomorúságomban» 
(Zsoltár 119,92). 

Egy hitetlen ember így szólt egyszer 
egy gyermekhez: «Adok neked egy fran-
kot, ha bebizonyítod, hogy van Isten.» 
A gyermek erre így felelt: «Én 10 fran-
kot adok önnek, ha bebizonyítja, hogy 
nincs Isten.»

NORBERT LIETH

«Még a haragvó emberek 
is magasztalni fognak 

téged, haragjuk maradékát 
is megfékezed!»
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Az Úr harmadik kijelentése a kereszten. 

A bûn az emberek közti kapcsola-
tokra is nagy hatással van. Ádám 
és Éva bûnbeesése után hamar 

megtörtént az elsõ tragédia: Káin meg-
ölte testvérét, Ábelt. Ez világunkat jel-
képezi. Harcok, véleménykülönbségek, 
diszharmónia. Még a gyülekezetekben 
is ritka a testvérek közti igazi, hitbeli 
egyetértés.

Jézus itt arról tett bizonyságot, amit 
csak az igazi szeretet hozhat létre. 
Tulajdonképpen a Gyülekezet alapjait 
rakta le. Az Õ Gyülekezete minden fajt 
egyesít függetlenül szociális helyzetük-
tõl. A kereszt igazsága elõtt mindenki 
egyforma. A kereszt elõtt jött létre a 
Mária, Urunk anyja és a szeretett ta-
nítvány, János közti kapcsolat is. A ke-
reszten bevégzett mû abban áll, hogy 
olyan embereket egyesít, akik soha 
nem kerültek volna egy közösségbe. 
Így például Péter a pogányokat tisztá-
talannak tartotta, mint a kutyákat, de 

aztán megszerette ezeket az embereket 
is (Apostolok Cselekedete 10).

Megdöbbentõ azt látni, hogy Jézus a 
szörnyû kínok között nem saját Magával, 
hanem másokkal törõdött. Gondoskodott 
Jánosról és az anyjáról, és a jövõjükre 
gondolt. Gondoskodott rólunk is, noha 
nem érdemeljük meg. Ilyen a mi jó 
Pásztorunk. Úgy szeretett bennünket, 
hogy megmentésünkért odaadta életét.

Senki nem tudhatja, mit hoz a holnapi 
nap, amint a Példabeszédek 27,1 mond-
ja: «Ne dicsekedj a holnapi nappal, mert 
nem tudod, mit hoz az a nap!»

Az Ószövetségben olvashatunk arról, 
hogyan gondoskodott Isten már elõre 
aranyról, ezüstrõl és rézrõl, ami a pusz-
tai vándorlás során a Szentsátor felállítá-
sához kellett. Isten azután is mindenre 
gondolt, amire az embereknek szükségük 
volt a pusztai vándorlás idején. Egyedül 
Õ ismeri a holnapunkat, és tudja, mi a 
jó nekünk. Annakidején Isten gondosko-
dásából 1270 kg arany, 4360 kg ezüst és 
3050 kg réz gyûlt össze, valamint nemes 
faanyag (akác) és finom szövetek (purpur 

és karmazsin vörös). Minderrõl a 2Mózes 
12,35-36-ban és a Zsoltár 105,37-ben ol-
vashatunk. Isten tudta már elõre, mire 
lesz a népnek szüksége, és a megfelelõ 
idõben cselekedett. Ilyen a mi Istenünk! 
Még ha jelenleg nem is érted, miért irá-
nyítja Isten életet ilyen vagy olyan mó-
don, biztos lehetsz abban, hogy eljön az 
idõ, amikor meg fogod érteni.

Azt is tudnod kell, hogy Isten min-
denrõl tud, ami az életedben történik, 
mégpedig egészen életed végéig. Ismeri 
frusztrációdat, félelmeidet. Ismeri csalá-
dodat is, annak minden tagját, és gon-
doskodik rólad! Bízz tehát az Úrban, és 
gyakorold azt, amit a János 19,27-ben 

A KERESZTEN 

«ASSZONY,  
ÍME, A TE FIAD... 

ÍME, A TE  
ANYÁD!»

A kereszten bevégzett mû abban 
áll, hogy olyan embereket 

egyesít, akik soha nem kerültek 
volna egy közösségbe. 
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mond: «Azután így szólt a tanítvány-
hoz: „… íme, a te anyád!” És ettõl az 
órától fogva otthonába fogadta õt az a 
tanítvány.» Hallották Jézus szavait, és 
attól kezdve aszerint éltek.

Az egyik énekünk így szól: «Jézus 
gondol rád, igen, Õ gondol rád. Õ min-
den bajból kisegít, hûséges barátként 
bátorít. Igen, Jézus gondol rád.» Jézus 
az elmúlt hetekben is ezer dologban ki-
mutatta szeretetét irántad. Vigasztalt, 
oltalmazott, gondoskodott minden 
szükségedrõl. Megõrizte munkádat, 
erõdet, megbocsátotta botlásaidat, noha 
te többször is megbántottad vétkeiddel, 
vagy megfeledkeztél jóságos gondosko-
dásáról. Isten népérõl is gondoskodott 
a pusztai vándorlás idején, vizet adott 
nekik, és kenyeret az égbõl, bõségesen 
táplálta, vezette õket, mindenben segít-
ségükre volt. A Zsoltár 78,11-ben mégis 
errõl olvasunk: «Elfelejtették nagy tette-
it, csodáit, amelyeket látniuk engedett.» 
A Zsoltár 106,7 így folytatja: «nem gon-
doltak nagy szeretetedre, hanem enge-
detlenek voltak».

Jézus határtalan szeretete és gondos-
kodása arra kellene, indítson bennün-
ket, hogy teljes szívünkkel szeressük Õt, 
legyünk hálásak, amint egy ének is erre 
buzdít: «Jobban akarlak szeretni, Uram! 
Hallgasd meg kérésem! Tehozzád kiál-
tok szüntelen, Hozzád száll reményem. 
Jobban akarlak szeretni, Uram! Még ha a 
Sátán keresztezi is utam, halálomig csak 
Téged akarlak szeretni, Uram!»

Jézus szeretete nem maradhat vi-
szonzatlanul. Válaszoljunk nyitott és 
odaadó szívvel erre a szeretetre!

ERNST KRAFT

Részlet a Jézusé az utolsó szó címû könyvbõl.

A világ semmilyen hatalma,  
sem a látható, sem a láthatatlan 

nem akadályozhatta meg az 
Úr Jézus feltámadását.

 A FELTÁMADÁSBAN 

A LEGHATALMASABB 
HATALMA 
Nyugtalan idõket élünk. Viszont nekünk, 
keresztényeknek van egy óriási viga-
szunk: az Úr Jézus feltámadása, meny-
nybemenetele és visszajövetele, és aki 
megvigasztalódik, az megkönnyebbülve 
fellélegezhet. Éppen ezt mutatja az Úr 
üres sírjáról elhengerített kõ.

A Máté 28,2-5 a következõk-
rõl számol be: «És íme, nagy 
földrengés volt, az Úr angyala 

leszállt a mennybõl, odament, elhen-
gerítette a követ, és leült rá. Tekintete 
olyan volt, mint a villámlás, és ruhája 
fehér, mint a hó. Az õrök a tõle való 
félelem miatt megrettentek, és szinte 
holtra váltak. Az asszonyokat pedig így 
szólította meg az angyal: Ti ne félje-
tek! Mert tudom, hogy a megfeszített 
Jézust keresitek.»

A világ semmilyen hatalma, sem a 
látható, sem a láthatatlan nem aka-
dályozhatta meg az Úr Jézus feltáma-
dását. 

Az angyal olyan isteni paranccsal 
érkezett, amely hatalmasabb volt a zsi-
dó vallásos vezetõk, a római helytartó 
vagy a római császár parancsánál is. 
Ezt érzékeltette az angyal, amikor rá-
ült az elhengerített sírkõre, miközben 
a katonák szinte holtra válva feküdtek 
a lábainál. 

Az angyal nem kért engedélyt a sír-
kõ eltávolítására sem a farizeusoktól, 
sem Pilátustól, amikor a feltámadott 
Úr sírhelyét szabaddá tette. 

Hisz Isten hatalmával semmiféle 
hatalom sem szállhat szembe. 

Létezik-e a gondoknak akkora köve, 
mely dacolhatna Isten hatalmával? 
Vagy a félelemnek akkora építõköve, 

a bosszúságoknak akkora betonlapja, 
a szorongattatásoknak akkora sziklája, 
vagy a világeseményeknek oly hatal-
mas hegylánca? 

Valaki egyszer találóan megje-
gyezte: «A halál mindig halálosan 
veszélyes. Az életen át a halál vesz 
körül bennünket. Az életünk mindig 
veszélyben van. Azonban Jézus feltá-
madásával a halál került veszélybe.» 
– «Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a 
megfeszített Jézust keresitek.»

Aki Jézust keresi, az a legerõsebb 
oldalára állt. Corrie Ten Boom írta: «A 
haldokló Megváltó szeretete, a feltá-
madott Megváltó ereje, a mennybe-
ment Megváltó imája és a visszatérõ 
Megváltó dicsõsége legyen szívetek 
vigasza és öröme.»

NORBERT LIETH
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«ÉN ISTENEM,  
ÉN ISTENEM,  

MIÉRT HAGYTÁL 
EL ENGEM?»
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Az Úr negyedik kijelentése a kereszten.

A hatodiktól a kilencedik óráig sö-
tétség uralkodott a földön. Ez a 
kiáltás: (Eli, Eli lama sabaktani) 

«Én Istenem, én Istenem, miért hagyt-
ál el engem?», a sötétségbõl érkezett. 
Így tehát nem értünk mindent, ami a 
kereszten történt.

Ennek a pillanatnak mélységét 
nem vagyunk képesek felfogni. Bár 
hozzájárulna ez ahhoz, hogy Isten 
gyermekei jobban megértenék Uruk 
és Megváltójuk iránti felelõsségü-
ket! Mennyi szeretettel tartozunk 
Urunknak, Aki megváltott minket 
Isten haragjától! 

A golgotai kereszt nyilvánvalóvá 
teszi Isten szentségének és a bûn 
szörnyûségének igazságát. Lehetetlen 
egy bûnösnek önerejébõl Istenhez 
közelítenie. Az Ézsaiás 6,3.5-ben ezt 
olvassuk:

« Így kiáltott egyik a másiknak: 
Szent, Szent, Szent a Seregek Ura, 
dicsõsége betölti az egész földet! 
... Ekkor megszólaltam: Jaj nekem! 
Elvesztem, mert tisztátalan ajkú va-
gyok, és tisztátalan ajkú nép között 
lakom. Hiszen a Királyt, a Seregek 
Urát látták szemeim!»

Az 1Timteus 6,16-ban így ír Pál: 
«Övé egyedül a halhatatlanság, aki 
megközelíthetetlen világosságban la-
kik, akit az emberek közül senki sem 
látott, és nem is láthat: övé a tisztelet 
és az örökkévaló hatalom. Ámen.»

A bûn már nagyon sok gonoszságot 
okozott, és továbbra is folytatja káros 
mûködését. Isten soha nem fogadhat-
ja el a bûnt. A pusztulás és rombo-
lás fõ oka a 21. században is a bûn. 
Kétségbeesett családok, szétszakadt 
házasságok, melyektõl a gyermekek 
szenvednek a legjobban, könnyek és 
végtelen nyomorúság – mind, mind 
a bûn következtében. Isten ott nincs 
jelen, ahol a bûn uralkodik. «Nem az 
Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegít-
sen, nem az õ füle süket ahhoz, hogy 
meghallgasson, hanem a ti bûneitek 
választottak el titeket Istenetektõl, a 
ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját 

elõletek, és nem hallgatott meg!» 
(Ézsaiás 59,1-2).

Ne mentegessük a bûnt azzal, hogy 
mindenkinek vannak gyenge pontjai 
vagy, hogy mindenki tévedhet. A bûn 
az bûn, a hazugság az hazugság. Isten 
megbocsát, de annak ára van. A követ-
kezõ kis történet jól szemlélteti ezt:

Egy fiatal lányt gyorshajtásért letar-
tóztattak, és bíróság elé állították. A 
bíró ismertette a vádat, és kiszabta 
a büntetést: 500 dollár pénzbüntetés 
vagy 10 nap börtön. A lány nem tudta 
kifizetni ezt az összeget, és nagyon 
félt a tíznapi elzárástól. Ám a legna-
gyobb meglepetésére csodálatos dolog 
történt. A bíró felállt székérõl, levetet-
te bírói talárját, odament a lányhoz, 
elõvette pénztárcáját, és kifizette az 
500 dollárt. Ily módon a lány megsza-
badult a büntetéstõl. Az egész magya-
rázata az, hogy a bíró a lány apja volt!

Nagyon szerette a lányát, de igaz-
ságos bíró is volt, és a törvényt nem 
hagyhatta figyelmen kívül, vagy nem 
változtathatta meg, mert a lány apja 
volt, és nagyon szerette õt. Ha ezt 
teszi, nem lehetett volna továbbra is 
becsületes, megbízható bíró.

Ez a kis történet bizonyos fokig 
szemlélteti, mit kellett Istennek ér-
tünk tennie: Neki kellett annak árát 
megfizetnie, hogy saját törvénye érvé-
nyesüljön, és a bûnös is kegyelemben 
részesülhessen, ne kelljen viselnie 
bûne következményeit, és ezt vitte 
véghez egyszülött Fia, Jézus Krisztus 
által, amint az Írás mondja:

«Nincs tehát most már semmiféle 
kárhoztató ítélet azok ellen, akik a 
Krisztus Jézusban vannak, mivel az 

Élet Lelkének törvénye megszabadí-
tott téged Krisztus Jézusban a bûn és a 
halál törvényétõl. Amire ugyanis kép-
telen volt a törvény, mert erõtlen volt 
a test miatt, azt tette meg Isten, ami-
kor a bûn miatt tulajdon Fiát küldte 
el a bûnös testhez hasonló formában, 
és kárhozatra ítélte a bûnt a testben, 
hogy a törvény követelése teljesül-
jön bennünk, akik nem test szerint 
járunk, hanem Lélek szerint» (Róma 
8,1-4).

Isten a bûnös embert nem fogad-
hatja el abban az állapotban, amely-
ben van. Az az ember pedig, aki úgy 
hiszi, megállhat Isten elõtt anélkül, 
hogy elfogadná Jézus érte is hozott 
áldozatát, nagyon téved és káromolja 
Istent, akik a jócselekedetekre építe-
nek, azok Krisztus keresztjének ellen-
ségeivé válnak.

Jézus kiáltása: «Én Istenem, én 
Istenem, miért hagytál el engem?», 
ennek a ténynek valóságára mutat rá. 
«Mert azt, aki nem ismert bûnt, bûn-
né tette értünk, hogy mi Isten igazsága 
legyünk õbenne» (2Korintus 5,21).

Neki tulajdoníttatott a bûn, noha 
Õ bûntelen volt. Helyettünk vállalta 
a kereszthalált. Az én bûneim és a te 
bûneid ölték meg az Úr Jézust. Õ sze-
retetbõl Magára vállalta a büntetést.

Vér nélkül nincs megbocsátás. Az 
elkövetett bûnt csak egy áldozat te-
hette jóvá. Az Ószövetség tanítása a 
nép tudatába mélységesen bevéste a 
helyettes áldozat szükségességét és 
azt, hogy a bûnös ember csak ezáltal 
közeledhet az élõ Istenhez, ezért 374-
szer hangsúlyozza az Ószövetség, hogy 
csak a helyettes áldozat teszi lehetõ-
vé az ember számára az Istenhez való 
közeledést. Az Újszövetség világosan 
kijelenti, hogy a legnagyobb áldozatot, 
amelynek az ószövetségi áldozatok 
elõrevetített jelképei voltak, egyszer 
s mindenkorra az Úr Jézus Krisztus 
hozta meg a golgotai kereszten.

A Szent Sátorban annak illusztrá-
cióját látjuk, ami a kereszten történt. 
Mindenki, aki Istenhez akart közeled-
ni, hozott egy állatot, melyet õ maga 
hosszú idõn át nevelt, gondozott, 
és annak az állatnak kellett õhelyet-

Jézus szintén azért fizetett meg, 
amit soha el nem követett! 

Az állatnak meg kellett 
halnia, hogy az elkövetett bûn 

bocsánatot nyerhessen.
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te meghalnia. Az állat ártatlan volt, 
semmilyen vétket nem követett el, 
melyért halállal kellett volna fizetnie. 
Jézus szintén azért fizetett meg, amit 
soha el nem követett! Az állatnak meg 
kellett halnia, hogy az elkövetett bûn 
bocsánatot nyerhessen.

Gyûlöld ezért a bûnt, és irtózattal 
fordulj el mindentõl, ami a bûnnel 
kapcsolatos, mert a bûn pusztít, 
rombol!

1951 októberében Oak Ridgeben, 
az Egyesült Államok egyik atomköz-
pontjában titokzatos rablás történt. 
Néhány gramm plutónium nyomtala-
nul eltûnt. Nemzetközi kémek munká-
jára gyanakodtak. De minden rendõri 
nyomozás eredménytelen maradt. 18 
hónap után azonban megtalálták a tol-
vajt. Egyik nap a központ technikai tit-
kára, Antony Rurrow, megbetegedett. 
Az orvosi vizsgálat kimutatta, hogy 
Rurrow radioaktív sugárzástól fertõzõ-

dött meg. Szívének véredényei súlyo-
san károsodtak. A következtetés elke-
rülhetetlen volt: Rurrow lopta el az ér-
tékes plutóniumot 1951 októberében. 
A vizsgálat idején aztán mindent be-

vallott. Rurrow nem állt valami idegen 
hatalom szolgálatában, egyszerûen 
gazdag akart lenni. Azt tervezte, hogy 
az anyagot egy «megfelelõ» vevõnek 
adja el, egy orvosnak vagy tudósnak, 
de ilyen vevõ nem jelentkezett, így a 
veszélyes anyagot egy kis dobozban 
az ágya alá tette – és ezzel saját életét 
pecsételte meg. Az orvosok közölték 

vele, hogy napjai meg vannak számlál-
va. A gyógyulásra vagy szenvedésének 
enyhítésére semmilyen eszköz nem lé-
tezik. Rurrownak végig kellett néznie, 
miként pusztul szervezete, és semmit 
sem tehetett ellene. 41 kilós súllyal, 
önmaga kísérteteként halt meg. Ha az 
emberek elõl el is rejthetünk valamit, 
Isten elõl semmit sem lehet elrejteni. 
Rurrow 41 kilós volt, és nem tudta, 
mitõl fogyott így le. A legtöbb ember 
nem akarja tudomásul venni, hogy a 
bûn elpusztítja.

A Példabeszédek 14,34-ben ezt ol-
vassuk: «Az igazságosság felmagasztal-
ja a népet, a bûn pedig gyalázatukra 
van a nemzeteknek.»

ERNST KRAFT

Részlet a Jézusé az utolsó szó címû könyvbõl.

 

Az én bûneim és a te bûneid 
ölték meg az Úr Jézust.
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JÉZUS, 
AZ ERÕSEBB 

Reinholt Ruthe, pszichoterapeuta, 
mondta egykor: «A pesszimisták olyan 
emberek, akik egy sötét szobában ül-
nek, és csak negatív dolgokat termel-
nek.» Aztán még hozzátette: «A pesz-
szimista olyan ember, aki nem érzi jól 
magát, ha rendben mennek a dolgai, 
mert attól fél, hogy a jó szükségszerûen 
rosszra fog fordulni.»

Mindnyájunk életében vannak dol-
gok, melyeket súlyos kövekként hor-
dozunk, terhek, melyek lenyomnak, 
és nem tudunk tõlük szabadulni. A 
mindennapi gondok vagy az elkövetett 
bûnök szüntelenül kísérnek, szívünkre 
nehezednek. Ha azonban feltámadott 
Urunkra tekintünk, és bizalommal lába-
ihoz tesszük súlyos terhünket, remény-
ség tölti el szívünket, terhünk is könnyû 
lesz, mert Urunkkal együtt hordozzuk.

Egy házaspárnak egyetlen gyermeke 

gyermekbénulás miatt kerekesszékben 
élte életét. Egyik nap az apa egy kis 
ajándékkal tért haza a felesége számára. 
Megkérdezte a kislányt, hol van az édes-
anyja. «Anya fent van az emeleten», vá-
laszolta a gyermek, majd így folytatta: 
«Kérlek, engedd meg, hogy én adjam 
át anyának az ajándékot.» Az apa azt 
felelte, hogy ez lehetetlen, mert hisz õ 
nem tud járni. A kislány azonban meg-
találta a megoldást: «Te viszel engem, 
én pedig viszem az ajándékot.» Az apa 
meghatottan vette karjaira a gyermeket, 
és felvitte a lépcsõn. A kislány átadta 
édesanyjának az ajándékot, és mindnyá-
jan boldogok voltak. 

«Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus 
Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és min-
den vigasztalás Istene» (2Korinthus 1,3).

NORBERT LIETH

Nyugtalan idõket élünk. Viszont nekünk, 
keresztényeknek van egy óriási vigaszunk: 
az Úr Jézus feltámadása, mennybemene-
tele és visszajövetele, és aki megvigaszta-
lódik, az megkönnyebbülve fellélegezhet. 
Éppen ezt mutatja az Úr üres sírjáról elhen-
gerített kõ.

A Márk 16,3-4-ben olvassuk: «… és 
errõl beszéltek egymás között: Ki 
hengeríti el nekünk a követ a sír-

bolt bejáratáról? Ekkor felnéztek, és lát-
ták, hogy a kõ el van hengerítve. Pedig 
az igen nagy volt.»

Útközben a sírhoz a nagy kõ kérdése 
foglalkoztatta az asszonyokat. Ki segít-
hetne nekik? Ki olyan erõs, hisz a kõ túl 
nagy volt. De amikor odaértek, látták, 
hogy a kérdés megoldódott, a kõ már 
nem takarta a sír bejáratát.
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Az Úr ötödik kijelentése a kereszten.

J ézus oly mértékben azonosult ve-
lünk, hogy készséggel vállalta a 
megaláztatást, és Önmagát feladva 

a legszégyenteljesebb halált is elfo-
gadta. Mi soha nem fogjuk azt átélni, 
amit az Úr a kereszten elszenvedett. 
Szomjazott, hogy mi semmiben se szen-
vedjünk hiányt, mindent megtett azért, 
hogy bennünket gazdaggá tegyen. 
Szegénnyé lett, szomjazott, hogy ne-
künk megelégedett életet biztosítson: 
«… de aki abból a vízbõl iszik, ame-
lyet én adok neki, soha többé meg nem 
szomjazik, mert örök életre buzgó víz 
forrásává lesz benne» (János 4,14). «A 
tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öl-
jön és pusztítson: én azért jöttem, hogy 
életük legyen, sõt bõségben éljenek» 
(János 10,10).

«Ezért mindenben hasonlóvá kellett 
lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és 
hû fõpap legyen az Isten elõtti szolgá-

latban, hogy engesztelést szerezzen a 
nép bûneiért. Mivel maga is kísértést 
szenvedett, segíteni tud azokon, akik 
kísértésbe esnek» (Zsidók 2,17-18).

Jézus jobban megért bennünket, 
mint házastársunk, szüleink, testvé-

reink, barátaink. Önmagát adta, vérét, 
életét áldozta értünk. Az «értünk» szó 
27-szer fordul elõ Jézus áldozatával 
kapcsolatban. A 2Korinthus 8,9-ben 
ezt írja Pál: «Mert ismeritek a mi 
Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy 
gazdag létére szegénnyé lett értetek, 
hogy ti az õ szegénysége által meggaz-
dagodjatok.»

Élete kezdetén szegény volt-e Jézus? 
Nem, mert egy szeretõ családba szüle-
tett, amely gondoskodott Róla. Szegény 

A KERESZTEN 

«SZOMJA-
ZOM!»

volt-e a Gecsemáné kertben, amikor 
egyedül gyötrõdött? Nem, mert azt ol-
vassuk, hogy angyalok szolgáltak Neki, 
és erõsítették. Jézus igazán szegény a 
kereszten volt, a sötétség három órá-
jában (hat órától kilenc óráig). Olyan 
szegény volt, hogy vizet kellett kérnie. 
Neki, Aki számunkra az élet vizét adta! 

Mi bõségben élünk?
A következõ példa illusztrálja, hogy 

az életünk sokkal bõségesebb lehet-
ne, mint amilyen: Indiában láttam egy 
brahman bikát, amely egy vödörbõl 
szemetet evett, miközben nem mesz-
sze tõle frissen zöldellõ füves mezõ 
terült el.

Sokan közülünk pesszimizmusból és 
félelembõl táplálkoznak, amit a világ 
nagy vödre kínál számunkra ahelyett, 
hogy Isten kegyelmének zöld meze-
jérõl látnák el magukat, ahol Istennel 
lehetnének közösségben. Tudatában 
kellene lennünk ennek a szellemi for-
rásnak, és élnünk kellene vele.

Számunkra az élet vizét adta! 
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A FELTÁMADOTT 
KRISZTUS  
VILÁGOSSÁGA 
Nyugtalan idõket élünk. Viszont ne-
künk, keresztyéneknek van egy óriási 
vigaszunk: az Úr Jézus feltámadása, 
mennybemenetele és visszajövetele, és 
aki megvigasztalódik, az megkönnyeb-
bülve fellélegezhet. Éppen ezt mutatja 
az Úr üres sírjáról elhengerített kõ.  

A János 20,1-ben így olvassuk: «A 
hét elsõ napján, korán reggel, 
amikor még sötét volt, a magdalai 

Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a 
kõ el van véve a sírbolt elõl.»

A sötétség és homály világában élünk, 
de az a nagy elõnyünk van, hogy mi töb-
bet látunk. Nem kényszerülünk arra, 
hogy borzadva meredjünk a sötétségbe, 
hanem a homályon túl hittel tekinthe-
tünk az üres sírra. 

Sok olyan dolog van, melyek elvon-
hatják figyelmünket Jézus haláláról és 
feltámadásáról – vétkek, félelmek, féle-
lem Isten ítéletétõl, az élettõl, és attól, 
ami azután jön. Viszont azt is tudjuk, 
hogy a halál már nem veheti el életün-
ket, mert felragyogott számunkra a re-
ménység fénye. 

Nemrég érdekes fejtegetést olvas-
tam az «Egyszerûen jobban boldogul» 
témában, Axel Kühner írja: «Azok az 
emberek, akik Jézusban hisznek, nem 
jobbak másoknál, de egyszerûen jobban 
boldogulnak az életben. Nekik nem kell 
önmagukat igazolniuk, Jézus szerete-
tében már igazakká váltak Isten elõtt. 
Nem szükséges nagyobbnak mutatniuk 
magukat, mint amilyenek. Õk minden 
embernél nagyobbak, mert az Élõ Isten 
gyermekei és örökösei. Nem kell önma-
gukat sajnálniuk, mert van Valaki, Aki 

sajnálattal és könyörülettel van irántuk. 
Vigasztalni, bátorítani sem kell magukat, 
mert van Valaki, Aki ezt megteszi. Nem 
kell problémáikat önmaguknak megolda-
niuk, életüket megváltaniuk, mert van 
igaz és kegyelmes Megváltójuk. Nem kell 
egyedül meghalniuk, halálfélelemtõl gyö-
törve, elhagyatottan. Mert van Valaki, 
Aki mellettük áll, és erre az útra is ve-
lük megy. Isten elõtt sem állnak egyedül, 
mert Jézusban Közbenjárójuk és ügy-
védjük van. A keresztyének egyszerûen 
jobban boldogulnak, és ezért gyakran 
jobban is teljesítenek. A keresztyének 
nem tökéletesek, de tökéletes szeretet-
ben részesülnek!»

Jézusnak hatalma van halandó éle-
tünk felett. Jézus a legnagyobb érv az 
élet mellett. Aki Jézushoz jön, az erõsebb 

oldalára áll. Akit Jézus hordoz, az képes 
hordozni és másokat is elhordozni. Így 
kell hittel a sötétségen át feltámadott 
Urunkra tekintenünk. 

« A világon nyomorúságotok van, 
de bízzatok: én legyõztem a világot!»

NORBERT LIETH

Ki ne vágyna egy sikerekben gazdag 
élet után? Mennyi mindent megtesz az 
ember, hogy ezt a vágyát kielégítse! 

Sajnos, azt tapasztalhatjuk, hogy 
ezek a vágyak ritkán válnak valóra, és 
az igazán beteljesedett élet utáni szom-
júság nem csillapodik. Errõl tanúsko-
dik az a szomorú statisztika is, hogy 
sok filmsztár, sikeres mûvész ragyogó 
karrierje után öngyilkosságot követ el.

Ott keresd a boldogságot és a gaz-
dag életet, ahol valóban megtalálhatod: 
Jézusban találhatjuk meg a tökéletes 
boldogságot és beteljesedett életet. 
Az Õ általa kínált élet vizével oltsd 
szomjadat!

Jézus így kiáltott: «Szomjazom!» Itt 
is komoly leckét ad számunkra. Õ, a 
mindenség Ura felvállalta a gyengesé-
get is, nem játszotta a hõst. Mi erõs 
keresztyéneknek mutatjuk magunkat 
ahelyett, hogy beismernénk gyenge-
ségünket, és azt, hogy Jézusra van 
szükségünk. Azt hangoztatjuk, hogy 
minden rendben, minden jóra for-
dul, de valójában bensõleg gyengék, 
bizonytalanok vagyunk. Mások elõtt 
hõsöknek tûnünk, de a látszat mögött 
félelem kínoz bennünket. Légy az, aki 
vagy! Isten nagyra értékeli az õszin-
teséget. Az õszinte és alázatos szívet 
áldja meg Isten. Beismerni, hogy erõnk 
és képességeink határához érkeztünk, 
és már képtelenek vagyunk küzdeni, 
megalázó lehet, de a Példabeszédek 
2,7 így biztat: «A becsületeseknek 
jutalmat tartogat, pajzsot a feddhetet-
lenül élõknek.»

ERNST KRAFT

Részlet a Jézusé az utolsó szó címû könyvbõl.

Sokan közülünk pesszimizmusból 
és félelembõl táplálkoznak, 
amit a világ nagy vödre kínál 

számunkra ahelyett, hogy 
Isten kegyelmének zöld 

mezejérõl látnák el magukat

A keresztyének egyszerûen 
jobban boldogulnak 



D.Gooding & J.Lennox

A keresztyénség meghatározása
A híres indiai filozófust és államférfit, Mahatma Gandhit 
egyszer megkérdezték, hogy miért nem csatlakozik a ke-
resztyén egyházhoz? 
Õ így felelt:-  Melyikhez?
Kétségtelen, hogy egy világot átfogó nézõpontból szem-
lélve a modern keresztyén felekezetek nagyon zavaros és 
zavarba ejtõ képet mutatnak. Ennek oka, hogy a történe-
lem folyamán sok babonás adalék járult a keresztyénség-
hez, ahogyan a kagylók a hajók törzséhez tapadnak. Gyak-
ran nehéz megkülönböztetni az eredeti üzenetet, amely a 
keresztyénség állandó magját alkotja. 

G.Brinke

Jegyzetek Máté 
evangéliumához
Használják tankönyvként vagy szöveg- és utalá-
si forrásként szemináriumokban, bibliaiskolákban 
és egyetemeken. A Szentírás szövegének tudomá-
nyos magyarázatai, megelevenítve és gazdagítva a 
gyakorlati és alkalmazott értékû példák bõségével.  
180 beszédvázlat Máté evangéliuma alapján

ÁRA: 1000,-FT
+postaköltség

ÁRA: 800,-FT

W.E. Vine

A Rómaiakhoz írt levél
W.E. Vine klasszikus kommentárja a Római levél minden 
versét bibliahûen és külön tárgyalja, illetve magyarázza. 

+postaköltség

Megrendelhetõ
www.ejfelikialtas.hu
1135 Budapest, 
Palóc utca 2.
rendeles@ejfelikialtas.hu
Tel.: +36 1 3500-343
Mobil: +36 30 630 7823

+postaköltség

ÁRA: 1000,-FT



1%

Misszió adószáma:  

19622897-2-41

Tel.: +36 1 3500-343
Mobil: +36 30 630 7823 
E-mail: info@ejfelikialtas.hu

Éjféli Kiáltás Misszió       
www.ejfelikialtas.hu

Nekünk  
a kicsi  

is érték!

Segítse munkánkat Ön is adója 

1%-ának felajánlásával!

Az utolsó idõk jelei a Biblia történetein keresztül

Köztudott, hogy napjainkban számos félreérthetetlen
jelét figyelhetjük meg az utolsó idõknek, melyek az Úr
Jézus Krisztus visszajövetelét elõzik meg. A szerzõ e
könyvében a Biblia különbözõ történetein keresztül
megalkuvást nem ismerõ módon döbbenti rá a könyv
olvasóit arra a tényre, hogy AZ IDÕ KÖZEL!

Az idõ közel
Norberth Lieth 

Megrendelhetõ: Éjféli Kiáltás Misszió; 1135 Bp. Palóc u. 2.

Tel.: +36 1 3500-343; Mobil: +36 30 630 7823 
rendeles@ejfelikialtas.hu;www.ejfelikialtas.hu

Ára: 950,-Ft
+postaköltség



www.ejfelikialtas.huwww.ejfelikialtas.hu
www.ejfelikialtas.hu

Megrendelhetõ:
www.ejfelikialtas.hu 

Éjféli Kiáltás Misszió 
1135 Budapest, Palóc utca 2.  
rendeles@ejfelikialtas.hu  
Tel.: (+36 1) 3500-343  
Mobil: +36 30 630 7823

Az újság ára: 470,-Ft

Norberth Lieth 
Jézus beszéde az  
Olajfák hegyén

Ára: 980,-Ft
+postaköltség

Az Olajfák hegyén elhangzott 
beszéd, amit Jézus néhány nap-
pal halála elõtt tartott, az egész 
Szentírás legfontosabb prófétai 
kijelentései közé tartozik. Minden 
további kijelentés errõl a témáról, 
ami végigvonul a következõ bibliai 
könyvekben, egészen a Jelenések 
könyvéig, igazából az Úr végidõkre 
vonatkozó beszédén nyugszik. Jé-
zus ezt remény testámentumként, 
végrendeletként adta tovább.

Ára: 550,-Ft
+postaköltség

Norberth Lieth 
Útban  
a Golgota felé
Ekkor kiszolgáltatta õt nekik, hogy megfeszítsék. Átvették tehát Jézust, 
õ pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett Kopponya-hely-
hez, amelyet héberül Golgotának neveznek.” (Jn. 19,16-17)
“Amikor elvezették õt, megragadtak egy bizonyos cirénei Simont, aki 
a mezõrõl jött, és rátették a keresztet, hogy vigye Jézus után.” (Lk. 
23,26)
Norbert Lieth könyve e két jelenetrõl, Jézus keresztjének hordozásáról 
szól.


