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Samuel Rindlisbacher

Távolságtartás 

Kedves Barátaim, el tudom kép-
zelni, hogy a 2020-as év negatív 

szava a «Social Distancing» – távol-
ságtartás. Rendelet alapján távolságot 
kell tartanunk egymástól, nem fogha-
tunk kezet, nem ölelhetjük meg egy-
mást. Istentiszteleten is meg kell tar-
tani a kellõ távolságot, vásárláskor, 
közintézményekben, utazáskor masz-
kot kell viselnünk, kezünket folyama-
tosan fertõtlenítenünk kell. Az em-
berek arcát szinte mindenütt maszk 
fedi, így válunk arc nélküli emberek-
ké, majdhogy lélek nélküli lényekké. 
Pedig mennyire rá vagyunk utalva 
embertársainkra, annak reakcióira, 
amit eddig a mimikájából olvastunk 

ki, közeledésére, együttérzésére. Vá-
gyakozunk egy szívélyes ölelés, egy 
kedves mosoly, megértõ tekintet, me-
leg kézfogás után.

De most a távolságtartás kényszere 
mind ettõl megfoszt. Én nem akarom 
ennek az intézkedésnek az értelmét 
kétségbe vonni. Mégis egy kellemet-
len érzés lesz úrrá rajtam. Hol marad 
az ember? Az ember, mint a test, a lé-
lek, és a szellem egysége?

E helyzet kapcsán felme-
rül bennem a gondolat, hogy 
van Valaki, mégpedig Isten, 
Aki nagyon is jogosan alkal-
mazhatná a «Social Distanc-
ing» rendszabályát. Õ, Aki 
megközelíthetetlen fényben la-
kik, Aki szent és tiszta, nagyon is ért-
hetõen különülhetne el tõlünk. De 
Õ épp az ellenkezõjét teszi. Emberi 
alakot öltve eljött közénk, lehajolt a 
megvetettekhez, betegeket gyógyított 
anélkül, hogy a megfertõzõdéstõl félt 
volna, kitaszítottakkal ült egy asztal-
hoz, könyörült a sírókon, vigasztalta 
az elhagyatottakat, felemelte a nyo-
morultakat.

Igen, Istent megszomorítja a mi 
távolságtartásunk, különösen a Tõle 
való távolságtartás. A bûn az, ami 
távol tart az Úrtól. És mivel ez így 
van, Isten, a Fiú önként vállalta a 
mennytõl való «távolságtartást». El-
hagyta a dicsõség örök honát, ahol 
minden angyal Neki szolgált, és 
bensõséges közössége volt az Atyá-
val. Vagyis eltávolodott az Atyától, 
birodalmától, angyalaitól, befolyási 
területétõl és hatalmától. Magára 
vette bûneinket, hordozta a kereszt 
gyalázatát, és hagyta Magát megfe-
szíteni, Õ «Isten formájában lévén 
nem tekintette zsákmánynak, hogy 
egyenlõ Istennel, hanem megüre-
sítette önmagát, szolgai formát vett 
fel, emberekhez hasonlóvá lett, és 
magatartásában is embernek bizo-
nyult; megalázta magát, és engedel-

meskedett mindhalálig, mégpedig a 
kereszthalálig» (Filippi 2,6-8).

A golgotai kereszten szenvedte el 
Urunk a legkegyetlenebb «távolság-
tartást», elhagyatottságot. Barátai 
elfordultak Tõle, ellenségei megkí-
nozták, és még mennyei Atyja is el-
hagyta. Ezt az isteni távolságtartást 
mindnyájunk bûne okozta. Azonban 
ez volt a feltétele annak, hogy a mi 
Istentõl való eltávolodásunk oka – a 
bûn – megszûnjék uralkodni. «Mert 
azt, aki nem ismert bûnt, bûnné tet-
te értünk, hogy mi Isten igazsága le-
gyünk õbenne» (2Korinthus 5,21).

Így ismét jöhetünk mennyei 
Atyánkhoz, nemcsak egy kézfogás-
ra vagy futó ölelésre, hanem sokkal 
többre: Õ hív bennünket, hogy örö-
kösei, sõt gyermekei legyünk. És ez 
az örökkévalóságra szól. Õ félresöpör-
te a távolságtartást, hogy Vele együtt 
örvendezhessünk az örök hazában. 
«Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá 
és leányaimmá lesztek, így szól a min-
denható Úr» (2Korinthus 6,18).
Szívélyes üdvözlettel 

 Samuel Rindlisbacher

Hol marad az ember?  
Az ember, mint a test, a 
lélek, és a szellem egysége?
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Miért kellene  
Izraelen  
elgondolkodnunk?

A Biblia, egy újság, egy gyülekezet és egy teleszkóp. 
– Amit ezek a fogalmak Isten szemszögébõl Izraelrõl 
mondanak.
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Betlehem volt (Mikeás 5,1). Még a 
Messiás nemét is megjövendölte a pró-
féta 700 évvel születése elõtt (Ézsaiás 
9,5). A szûztõl született Isten Fia, az 
emberré vált Messiás eljövetelével erre 
a világra beteljesítette a próféciákat 
(Ézsaiás 7,14; Máté 1,23) – éppen a 
megfelelõ idõben, hogy az embereket 
önfeláldozó halálával megszabadítsa a 
bûn átkától (Galata 4,4). Az ábrahámi 
szövetség szerint Ábrahám megígért 
«utódai» az áldás címzettjei és csator-
nái. Õk Ábrahám utódaiként áldásban 
részesülnek és áldást jelentenek az 
egész világ számára (1Mózes 12,2-3). 
A Biblia szerint a kiválasztott nép iránti 
hozzáállás dönti el, hogy Isten meg-
áldja vagy megátkozza az embereket 
(1Mózes 12,3).

Világosság a nemzetek számára. 
Az ábrahámi szövetség ígérete sze-
rint a világ Ábrahám utódai által nyer 
áldást. Isten mindig azt akarta, hogy 
a világ Istenként ismerje meg Õt. Az 
Ézsaiás 42,6-7-ben olvassuk az Izrá-
elhez intézett szavakat: «Én, az ÚR, 
elhívtalak az igazságért, én fogom a 
kezedet. Megõrizlek, és benned aján-
dékozom meg szövetségemmel népe-
met, világosságommal a nemzeteket. 
Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki 
a börtönbõl a foglyokat, a fogházból a 
sötétben ülõket!»

Az Ézsaiás 49,6-ban aztán így szól 
Isten: «Kevésnek tartom, hogy Jákób 
törzseinek helyreállításában és a meg-
mentett Izráel visszatérítésében légy az 
én szolgám. A pogányok világosságává 
teszlek, hogy eljusson szabadításom a 
föld határáig!» Isten az üdvösség ígére-
tével és áldásaival azt szeretné elérni, 
hogy Izráel szolgája legyen, aki által 
a világ meghallhatja az örömhírt, és 
megváltásban részesülhet.

A Malakiás 1,1-5 arról ír, hogy Isten 
kiválasztó szeretete Izráel iránt ellen-
tétben állt Edómhoz fûzõdõ érzelme-
ivel, kifejezésre juttatta, hogy nagy 
az Úr Izrael határán túl is! Ez olyan 
téma, amely a héber Bibliában nagyon 
gyakran elõfordul. Mózes az exodus 
idején azt mondta a fáraónak, Isten 
azért küldte a csapásokat, «hogy meg-◂  Kép: Az ortodox zsidó a Tórát tanulmányozza

Amikor azt fontolgatom, mit kel-
lene Izraelrõl gondolnunk, négy 
dolog jut az eszembe: a Biblia, 

egy újság, egy gyülekezet és egy te-
leszkóp.  A Bibliában azt találjuk, amit 
Isten Izraelrõl gondol. Az újság a jelen-
legi közel-keleti konfliktust tárgyalja, 
a gyülekezetre azért kell gondolnom, 
mert egyfajta megosztott nézetet vall a 
zsidókról és Izraelrõl, mint nemzetrõl. 
Végül pedig a teleszkóppal messze el 
lehet látni – jelen esetben az ismeret-
len jövõbe. Elfordult-e Isten Izraeltõl, 
vagy még terve van ezzel a néppel?

A Biblia: Mit gondol Isten Izraelrõl?
Isten úgy beszél Izráelrõl, mint saját 
«tulajdonáról» (5Mózes 7,6), saját 
«különleges tulajdonáról» (Zsoltár 
135,4), sõt, mint a «szemefényérõl» 
(Zakariás 2,12). A zsoltáros igazolja, 
hogy Isten semmilyen más népet nem 
választott ki magának (Zsoltár 147,20). 
Az 5Mózes 7,6-10 központi szövege, 
valamint más hasonló tartalmú ige-
helyek alapján, melyek arról szólnak, 
hogy Isten Izráelt választotta ki tu-
lajdon népének, kijelenthetjük, hogy 
Isten Izráelt csatornaként választotta, 
melyen keresztül a Messiásnak el kell 
jönnie – a nemzetek világosságaként 
és az igazság forrásaként.

A Messiás csatornája. Jézusnak, a 
Messiásnak családfája a legelsõ ígéret-
tel kezdõdik, amely szerint el fog jönni 
Valaki, Aki elhozza az ellenség feletti 
gyõzelmet (1Mózes 3,15). A világ né-
pei közül Isten kiválasztott egy népet 
az Ábrahámmal kötött szövetség által, 
és azt az ígéretet adta neki, hogy belõle 
jön az, Aki által áldást nyer a föld min-
den nemzetsége (1Mózes 12,1-3). Isten 
a továbbiakban azt is kijelentette, hogy 
az áldást hozó személy Júda törzsébõl 
fog származni (1Mózes 49,8-10), még-
pedig Dávid családjából – és az övé lesz 
a trón, a ház és a királyság, melyek 
soha el nem múlnak (2Sámuel 7,13-
17). A falu, ahol Izráel Pásztorának 
és Királyának meg kellett születnie, 
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mutassam neked az erõmet, és hirdes-
sék nevemet az egész földön» (2Mózes 
9,16). Isten közölte Mózessel, miért 
választotta Izráelt: «A föld valamennyi 
népe látni fogja, hogy az ÚR nevérõl 
neveznek, és félnek tõled» (5Mózes 
28,10). Józsué azt mondta Izráelnek, 
hogy Isten azért szárította ki a Jordán 
vizét, hogy «megismerje a föld minden 
népe az ÚR kezét, hogy milyen erõs az, 
és hogy féljétek Isteneteket, az URat 
mindenkor!» (1Sámuel 17,46).

Salamon azért imádkozott, hogy 
Isten meghallgassa az idegenek imá-
it Izráel határain belül, «hogy a föld 
minden népe megismerje nevedet, és 
úgy féljenek téged, ahogyan néped, 
Izráel, és tudják meg, hogy a te ne-
vedrõl nevezték el ezt a házat, amelyet 
építettem» (1Királyok 8,43). A zsoltá-
ros pedig azért, hogy beteljesedjék lá-
tomása: «A föld határáig mindenkinek 
eszébe jut az ÚR, és megtérnek hozzá, 
leborul elõtte mindenféle nép» (Zsoltár 
22,28), hogy «ismerjék meg utadat a 
földön, szabadításodat a népek között» 
(67,3), és «maradjon meg neve örök-
ké, terjedjen híre, amíg a nap ragyog! 
Nevével mondjanak egymásra áldást; 
mondja õt boldognak minden nép» 
(72,17). Az Ézsaiás 49,6-ban így szól 
az Úr: «Kevésnek tartom, hogy Jákób 
törzseinek helyreállításában és a meg-
mentett Izráel visszatérítésében légy az 
én szolgám. A pogányok világosságává 

teszlek, hogy eljusson szabadításom 
a föld határáig!» Jeremiás látta azt az 
idõt, amikor Jeruzsálem hírnevet, örö-
möt, dicséretet és tisztességet szerez 
majd Neki a föld minden népe elõtt, ha 
meghallják, hogy mennyi jót tesz velük. 
De rettegni és reszketni is fognak, ha 
látják, mennyi jót és milyen békességet 
ad Isten nekik (Jeremiás 33,9). Izráel 
kiválasztása nemcsak az õ számukra bír 
üdvözítõ, szabadító jelleggel, hanem a 
nemzetek számára meghirdetett áldást 
is magában hordozza.

Az igazság forrása.
Isten kinyilatkoztatta Magát a Tör-
vényben, a próféták által, a héber Bib-
lia írásaiban azzal a szándékkal, hogy 
az embereket Jézushoz, a Messiáshoz 
vezesse (Lukács 24,44). Ezek beszá-
molnak Isten kijelentéseirõl és tetteirõl 
Izráellel, mint a nemzetek közt egyedül-
álló néppel. Isten választott népeként 
Izráel privilegizált nép, «Isten rájuk 
bízta igéit» (Róma 3,1-2). Isten szándé-
kairól Izráellel Pál így ír: «… izráeliták, 
akiké a fiúság és a dicsõség, a szövet-
ségek és a törvényadás, az istentisztelet 
és az ígéretek, akiké az õsatyák, és akik 
közül származik a Krisztus test szerint, 
aki Isten mindenek felett: áldott legyen 
mindörökké. Ámen!» (Róma 9,4-5). Iz-
ráelt nemcsak azért választotta ki Isten, 
hogy az igazságot rábízza, hanem azért, 
hogy saját népe és a nemzetek körében 

továbbadja azt. Gerald McDermott így 
ír Izrael szerepérõl:

«Azon a napon, amikor a két szövet-
ségben felismertem a bibliai történetek 
mintáját, ‹aha›-élményben volt részem. 
Ez a minta a sajátostól az általános felé 
halad. Isten a sajátost (egy bizonyos sze-
mélyt vagy népet) arra használja, hogy 
az általánost (a világot) megáldja. Az 
Ószövetségben Isten egy személyt hasz-
nált, Ábrahámot, és a népét, a zsidókat, 
hogy szomszédjait és a világot megáldja».

Isten egy olyan népet akart, amely az 
Õ megváltó kegyelmét, igazságos ítéle-
teit értelmezi, és megmagyarázza. Nagy 
örömömre szolgál, ahogy barátaink az 
One for Israel weboldalon ezt a gondo-
latot így fogalmazzák meg: Isten olyan 
népet akart, amely a világ számára pél-
daként szolgál – nem a saját magatartása 
miatt, hanem Isten magatartása miatt.

Az újság: Miben áll a közel-keleti tartós 
konfliktus?
Azoknak az államoknak és kormányok-
nak, amelyek háborúk által keletkez-
nek, gyakran meg kell küzdeniük ott-
hon és külföldön a jogszerûségükért. A 
Földközi-tenger keleti partjairól szinte 
naponta ellentmondásos jelentések ér-
keznek identitásról, legitimitásról, biz-
tonságról. A jelenlegi helyzetet a követ-
kezõképpen lehet összefoglalni.

Vallásos tekintetben Izraelnek az ország 
iránt támasztott igénye az Ábrahámnak 

Mózes az exodus idején azt 
mondta a fáraónak, Isten 
azért küldte a csapásokat, 
«hogy megmutassam neked 
az erõmet, és hirdessék 
nevemet az egész földön» 
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és utódainak adott ígéretben gyökerezik. 
Ezeket az ígéreteket megtaláljuk példá-
ul az 1Mózes 15,18- 21-ben, a 4Mózes 
34,1-12-ben és a Józsué 1,4-ben. Ebben 
az országban terült el Saul, Dávid és 
Salamon királysága is, amely királyság 
aztán Izráelre és Júdára oszlott fel. A 
történelmi birtoklás és folytonosság érve 
mellett ott van még a politikai érv is, 
amelyhez az önmeghatározás természe-
tes joga is hozzátartozik – egy zsidó haza 
szükségessége a nép fennmaradása érde-
kében nyelvével, kultúrájával, nemezt-
közi elismertségével együtt, amit külö-
nösen az 1917-es Balfour-nyilatkozat és 
az ENSZ 1947-ben kibocsátott 181-es 
határozata tett lehetõvé.

A palesztinok azt állítják, hogy az 
ország az övék, mert megszakítás nél-
kül ott laktak, és az 1948-as háborúig 
a demográfiai többséget képezték. 
Miközben Izrael az 1917-es Balfour-
nyilatkozatot használja fel, hogy alátá-
massza a régióban jogigényét, a palesz-
tinok úgy vélik, hogy a nyilatkozatot 
nem pontosan vezették be, és egyes 
részeit Izrael ignorálja, mint például a 
következõ fejezetet:

«Õfelsége kormánya támogatja egy 
nemzeti lakóhely létrehozását a zsidó 
nép számára Palesztinában, és legjobb 
tudása szerint mindent megtesz e cél 
érdekében. Viszont magától értetõdik, 
hogy semmi olyasmit nem lehet tenni, 
ami a Palesztinában élõ nem zsidó kö-

zösségek civil és vallásos jogait, vala-
mint más országban élõ zsidók politikai 
státuszát csorbíthatná.»

A palesztinok vallásos érvei ugyan-
úgy Ábrahámon alapulnak: mivel 
Izmáel volt az elsõszülött, úgy vélik, 
hogy az örökösödési jog õket illeti 
meg. Egyes arab közösségek a bibliai 
idõkben élõ filiszteusokra vezetik visz-
sza eredetüket, akik a régióban éltek, 
mielõtt még Izráel az ígéret földjét el-
foglalta volna.

Az 1948-as függetlenségi hábo-
rú óta Izrael biztosította határait, 
az 1967-es Hatnapos háborúban 
pedig ellenõrzése alá vonta a Sínai-
félszigetet, Ciszjordániát, a Gázai-
övezetet és a Golán-fennsíkot. 1973-
ban a Jom Kippur-i háborúban Izrael 
további területeket szerzett Szíriában 
és Egyiptomban. A zsidók és az ara-
bok között állandó a konfliktus Izrael 
létezési joga körül és határai miatt, 

valamint annak eldöntése kapcsán, 
hogy az egy- vagy a kétállami megol-
dás lenne-e jobb.

A kétállami megoldás, amely a ré-
gióban két független államot vesz szá-
mításba az izraeliek és a palesztinok 
számára, a brit mandátum napjai óta 
a legelõnyösebb opció. A történelem 
azonban megmutatta, hogy a kétállami 
megoldás szinte lehetetlennek bizo-
nyult, mert az arabok állandóan elvetik 
a szuverén zsidó állam gondolatát is. 
Ugyanúgy nem tudnak megállapodni 
abban sem, hogy 
•	 hol kellene a határvonalaknak hú-

zódniuk
•	 kinek az ellenõrzése alá kerüljön 

Jeruzsálem 
•	 milyen jogokat biztosítsanak a pa-

lesztin menekülteknek 
•	 mennyi zsidó telep legyen megen-

gedett a vitatott területeken 
•	 hogyan nézhetne ki az Izrael túlélé-

séhez szükséges katonai biztonság. 
Az egyállami megoldás a konfliktust 
egy konföderációs izraeli-palesztin ál-
lam megalapításával akarja megoldani, 
ez az állam a régióban minden terü-
letet magába foglalna – olyan terüle-
teket, melyek ma megosztottak. Két 
különbözõ változatot dolgoztak ki: Az 
elsõ egyedüli igazi demokrácia lenne, 
amelyben az arab muszlimok szám-
szerûleg meghaladnák a zsidókat, és a 
zsidó államot alapvetõen elnyomnák. 

Isten választott népeként 
Izráel privilegizált nép, 
«Isten rájuk bízta igéit»
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A második szerint Izrael annektálná 
a régiót, és nagyszámú palesztint arra 
kényszerítene, hogy elhagyja a terüle-
tet, vagy megtagadná tõlük a választói 
jogot. Többségében elutasítják ezt a 
megoldást, mert súlyosan megsérti a 
lakosok polgárjogait. Így aztán sem az 
egy-, sem a kétállami megoldás nem 
valósítható meg. A konfliktus továbbra 
is fennáll, és gyakran vezet elszórt vagy 
szervezett agresszív megmozdulások-
hoz a megtámadott fél várható védelmi 
reakciójával.

A Gyülekezet: Miért olyan eltérõek a né-
zetek?
A Life Way által 2017-ben elvégzett 
közvélemény-kutatás, melynek témája 
az evangéliumi keresztények Izraelhez 
és a zsidó néphez való hozzáállása volt, 
változásban lévõ képet mutatott. Noha 
az eredmények általában kedvezõek 
voltak, mégis megalapozott az az ag-
godalom, hogy egyesek a fiatal nem-
zedék soraiból már nem olyan pozi-
tíven gondolkodnak Izraelrõl, mint a 
szüleik. Ennek az lehet az oka, hogy 
a Holokauszt és a mai Izrael 1948-as 

megalakulása a fiatal nemzedék számá-
ra nagyon távolinak tûnik.

A közvélemény-kutatás eredményét 
kiértékelõ sajtókonferencián – 2017 de-
cember 4-én a Nemzeti Sajtóklubban, 
Washington, DC – Joel Rosenberg a 
következõ kijelentést tette:

«Az ifjú nemzedék kijózanító üzene-
tet küld a Gyülekezetnek. Pillanatnyilag 
nem állnak Izraellel szemben. Egyáltalán 
nem. De a közvélemény-kutatás világos-
sá teszi, hogy sokan nem értik Izrael 
bibliai szerepét. Ezért Izrael támogatott-
sága körükben 20 ponttal alacsonyabb, 
mint szüleik és nagyszüleik esetében. 
Induljunk ki abból, hogy ez a trend 
folytatódik. Ha a Gyülekezet a fiata-
labb hívõknek nem nyújt egészséges, 
kiegyensúlyozott és biblikusan megala-
pozott értelmezést Istennek Izrael iránti 
szeretetérõl és a vele való tervérõl, a 
következõ évtizedben jelentõsen csök-
kenhet a zsidó állam evangéliumi tá-
mogatottsága, mert a fiatal nemzedék a 
Gyülekezet egyre nagyobb részarányát 
fogja kitenni.»

Annak a ténynek következtében, 
hogy Izraelnek sikerült háborúit meg-

nyernie, és elsõrendû gazdasági hata-
lommá fejlõdnie, a palesztinok gondjai 
és ügye iránti aggodalom a közfigyelem 
fókuszába került, és növelte az irántuk 
való általános szimpátiát. Az a látszat 
alakult ki, hogy a palesztinok üldözött 
néppé váltak. 

A megváltozott hozzáállást két-
ségkívül elõsegítette a behelyettesítõ 
teológia vagy szuperszesszionizmus 
növekvõ befolyása. Eszerint az elmé-
let szerint az újszövetségi Gyülekezet 
helyettesíti Izraelt Isten tervében. A 
Helyettesítette-e a Gyülekezet Izraelt? 
címû könyvében Michael J. Vlach így 
határozza meg ezt az elméletet:

«A szuperszesszionizmus … úgy 
tûnik, két alapvetõ meggyõzõdésen 
nyugszik: 1) Izrael mint nemzet bevé-
gezte vagy saját hibájából elveszítette 
státuszát Isten népeként, és soha nem 
fog egyedülálló szerepet vagy funkciót 
a Gyülekezettõl külön betölteni, és 2) 
most a Gyülekezet az igazi Izrael, és a 
nemzeti Izraelt, mint Isten népét örök-
re helyettesítette, felváltotta. Izraelre 
és a Gyülekezetre vonatkozóan a szu-
perszesszionizmus azt vallja, hogy az 

1920 körül Palesztinában a zsidó telepesek megmûvelik a földet.
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újszövetségi Gyülekezet az új és/vagy 
az igazi Izrael, amely örökre elfoglalta 
Izraelnek, mint Isten népének helyét.»

Válaszként erre idézzük Scot 
McKnight következtetését: «A behe-
lyettesítõ teológia nem biblikus tanítás, 
amely ellentmond az Ó- és Újszövetség 
azon világos kijelentéseinek, melyek 
Izrael nemzeti megváltását és helyre-
állítását tanítják és igazolják.»

A szuperszesszionizmus védel-
mezõi szerint az Izraelnek adott, or-
szágra vonatkozó ígéretek általában 
a Gyülekezetet illetik meg. Jóllehet 
a Gyülekezet megbízatása minden 
nemzetre kiterjed, ugyanakkor nem 
kellene érvénytelennek nyilvánítania 
az ország különleges és speciális je-
lentõségét Izrael számára. A tény, hogy 
az Újszövetség semmit sem mond az 
országra vonatkozó ígéretekrõl, egy-
általán nem helytálló bizonyíték azok 
számára, akik úgy vélik, hogy az or-
szágnak az újszövetségi idõkben már 
semmilyen szerepe sincs. Fontos leszö-
gezni, hogy a megkérdezettek 80%-a 
úgy hiszi, hogy az Ábrahámnak adott 
isteni ígéret magába foglalja a zsidó nép 
megtartását és fennmaradását éppen 
úgy, mint jogát a nekik adott országra.

A teleszkóp: Van-e Izraelnek, mint népnek 
jövõje?
A szuperszesszionizmussal ellentét-
ben mi azt a nézetet valljuk, hogy az 
Izrael fogalom, akár történelmi, akár 
bibliai-profetikus szövegekben for-
duljon elõ, mindig az etnikai Izraelre 
vonatkozik. E fejezet elsõ része Izrael 
lényével és történelmi kiválasztásával 
foglalkozott, az utolsó rész pedig a jö-
võbe tekint. Végig az egész Bibliában 
találunk olyan részeket, melyek Izraelt 
és fõleg Jeruzsálemet a végidõkbeli ese-
mények földrajzi középpontjaként mu-
tatják be. Ezekhez az eseményekhez 
tartozik Izrael visszatérése országába 
és helyreállítása, Krisztus második el-
jövetele és messiási uralma a földön.

Izrael visszatérése. Amit Isten Izrael 
jövõjével tervezett összhangban áll a 
nemzetekre vonatkozó kinyilatkoztatá-
sával. Az Ézsaiás 11,12 megjövendöli 
Izrael összegyûjtését és egyesítését: 

«Jelt ad a nemzeteknek, és összegyûj-
ti Izráel szétszórt fiait, egybegyûjti 
Júda elszéledt leányait a föld négy szé-
lérõl.» A Jeremiás 30,3 hasonlót ígér: 
«Eljön az idõ - így szól az ÚR -, amikor 
jóra fordítom népemnek, Izráelnek és 
Júdának a sorsát - mondja az ÚR -, és 
visszahozom õket arra a földre, amelyet 
õseiknek adtam, és birtokba fogják azt 
venni.»

A tény, hogy Isten a népnek és 
Izrael országának jövõt ígért, még 
nem jelenti azt, hogy megszakítás 
nélkül ott fognak élni. Isten a Biblia 
számos helyén inti Izráelt, hogy az 
engedetlenség idegen országokban 
való szolgasághoz, számûzetéshez és 
szétszóratáshoz fog vezetni. A fenyí-
téssel való figyelmeztetéshez azonban 
mindig hozzáfûzte a megkötött szö-
vetség szerinti elkötelezettségét népe 
iránt: «De akkor sem vetem meg õket, 
amikor ellenségeik földjén lesznek, és 
nem utálom meg õket annyira, hogy 
véget vessek nekik, megszegvén ve-

lük kötött szövetségemet, mert én, 
az ÚR, az õ Istenük maradok. És visz-
szaemlékezem az elõdeikkel kötött 
szövetségre, akiket kihoztam Egyip-
tom földjérõl a nemzetek szeme lát-
tára, hogy Istenük legyek, én, az ÚR» 
(3Mózes 26,44-45).

Vannak, akik úgy vélik, hogy ezek 
a próféciák már beteljesedtek, amikor 
a zsidó nép visszatért a babiloni fog-
ságból. Ezzel kapcsolatban két dolgot 
kell megjegyezni: 1) Az Ézsaiás 11,11 
kijelenti, hogy «másodszor is» ösz-
szegyûjti õket Isten. A Babilonból való 
visszatérés volt az elsõ alkalom, hogy 
visszatértek országukba. 2) Az Ézsaiás 
11,12-ben pedig azt olvassuk, hogy «a 
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Miért fontos Izrael 
fizikai és szellemi 
helyreállítása?

Ennek a kis könyvnek az az erénye, 
hogy ebben a nagyon fontos 
témában – Miért fontos Izrael 
fizikai és szellemi helyreállítása? 
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A tény, hogy Isten a népnek 
és Izrael országának jövõt 
ígért, még nem jelenti 
azt, hogy megszakítás 
nélkül ott fognak élni
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föld négy szélérõl» gyûjti össze õket. 
Ez nem vonatkozhat a Babilonból való 
visszatérésre, mert akkor csak egy or-
szágból tértek vissza. Így ez tehát egy 
jövõbeli eseményre utal. Ugyanúgy 
prófécia szól arról, hogy Isten megõr-
zi népét szétszóratása idején is: A 
Jeremiás 31,35-37-ben Isten kijelenti, 
hogy a zsidó nép megmarad, amíg csak 
a Nap, a Hold és a csillagok léteznek.

A végleges visszatérésrõl szóló ígé-
reteket több helyen is megtaláljuk a 
Szentírásban, és ezek egyértelmûen 
kijelentik, hogy az ország is része a 
helyreállításnak. Így például az Ezéki-
el 11,16-17-ben ezt olvassuk: «Ezért 
mondd: Így szól az én Uram, az ÚR: 
Elvetettem õket messzire a pogányok 
közé, szétszórtam õket az országokba, 
de én vagyok a szentélyük egy kis idõ-
re azokban az országokban, amelyek-
be jutottak. Ezért mondd: Így szól az 
én Uram, az ÚR: Összegyûjtelek ben-
neteket a népek közül, és összeszed-
lek azokból az országokból, amelyek-
be szétszóródtatok, és nektek adom 
Izráel földjét!» (ld. Ámós 9,14-15). Az 
Ezékiel 39,27-28 csodálatos módon 
azt ígéri, hogy egyetlen izraelitáról 
sem feledkezik meg Isten, amikor né-
pét utolsó alkalommal összegyûjti.

Az Ezékiel 37,11-14 kétséget sem 
hagy afelõl, hogy a zsidó népet az egész 
világról saját országába, Izraelbe gyûj-
ti össze Isten, mielõtt Lelkét beléjük 
helyezi. Eszerint Izrael jelenlegi hitet-
len állapota tökéletes összhangban áll 
az Ezékiel 37-ben leírtakkal. Ezékiel 
továbbá kijelenti, hogy a nép számára 
felragyog majd az a nap, amikor az Úr 
– szellemi és fizikai értelemben – töké-
letes szabadulást ad nekik és megvál-
tásban részesülnek (Ezékiel 11,17-21; 
36,24-28). Izrael újra az Úrra irányítja 
figyelmét, és betölti eredeti szerepét – 
a nemzeteket az Úr ismeretére vezeti 
(Zakariás 12,10).

Izrael megváltása. A Róma 11,28-
29 újszövetségi kulcsigehely, amely 
értelmezi az ábrahámi szövetség és 
annak Izraelre vonatkozó ígéreteinek 
örökérvényû jellegét. «Az evangélium 
miatt tehát ellenségek Isten szemé-
ben tiértetek, de a kiválasztás miatt 

kedveltek az õsatyákért, hiszen az 
Isten ajándékai és elhívása visszavon-
hatatlanok.» Izrael még hitetlenségé-
ben is választott nép marad, és azok 
az áldások, melyeket ez a kiválasztás 
magával hoz, állandóak maradnak. A 
Róma 11-ben Pál leszögezi, hogy Iz-
rael nem vettetett el véglegesen, és 
létezni fog a hívõk egy maradéka (V. 
5). És el fog jönni az a nap, amikor az 
egész Izrael megtér (V. 26).

A nép megkeményedése és vaksá-
ga nem általános, mert nem minden 
izraelita tagadta meg a hitet (V. 25). 
Ezenkívül a zsidók Jézust csak átme-
netileg vetették el, addig, amíg a pogá-
nyok száma betelik (V. 25). Az Ézsaiás 
59,20-21 alapján Pál úgy érvel, hogy 
Izrael hit által megtér Messiásához, Aki 
a Sionból jön, és eltávolítja a hitetlen-
séget Jákób házából (V. 26-27).

Még több tisztánlátáshoz jutni. 
Fontos elgondolkodnunk azon, Isten 
miért választotta ki, tartotta meg és 
adott ígéreteket ennek a népnek. 
Megszegte-e vajon szövetségeit? Vagy 
beteljesítette azokat Jézus Krisztusban? 
Esetleg átvitte a szövetségeket a 
Gyülekezetre?  Vannak-e világos érvek 
azok ellen, akik az utolsó forgatókönyv-
ben hisznek? Van-e egyáltalán törvé-
nyes joga Izraelnek hitetlenségében 
az országra?  Kinek lehetne ma joga 
Jeruzsálem fölött uralkodni? Miként 
kellene a hívõknek a közel-keleti poli-
tikai légkörre reagálniuk? Hogy hang-
zana az igazságos válasz a zsidók és 
palesztin arabok konfliktusára a régió-
ban? És milyen felelõsség hárul mind-
két oldal hitközösségére?  Segítenek-e 
a hívõk gyülekezetében megõrzött 
etnikai hagyományok a gyülekezet 
egyesítésében, vagy éppen szakadást 
idézhetnek elõ?

Imádkozzunk együtt Jeruzsálem 
békéjéért (Zsoltár 122,6), hirdessük 
Jézus Krisztust, mint Urat és Megváltót 
(2Korinthus 4,5), és szolgáljuk ember-
társainkat Urunk parancsa szerint!

MARK L. BAILEY

Részlet a Mit kellene Izraelrõl gondolnunk? 
címû könyvbõl, 39-53. old.

Amit Isten Izrael jövõjével 
tervezett összhangban áll 
a nemzetekre vonatkozó 
kinyilatkoztatásával.
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IMASAROK

Jézus higgadtsága
Mikor gyalázták, a gyalázást nem viszonozta, mikor 
szenvedett, nem fenyegetõzött, hanem rábízta ügyét 

arra, aki igazságosan ítél.

(1Péter 2, 23)

Jézus töretlenül, gyõztesként járta útját. «Hûség mindhalá-
lig» - ez volt a jelszava. A sok gyalázás és szidalmazás alatt 

meggörnyedt, de hajlíthatatlan maradt. A Megváltó hallgatva 
tûrt mindent. Nem szidalmazott, nem fenyegetõzött, még csak 
nem is panaszkodott. Hallgatása mögött nem volt dac és harag. 
Csendesen és készségesen adta meg magát az Atya akaratának. 
– «Hátát odaadta a verõknek és arcát a szaggatóknak. Arcát nem 
fedte be a gyalázás és köpdösés elõl.» Olyan megbecsülésben 
volt része Isten részérõl, amit nem rútíthatott el emberek meg-
vetése és árulása. Vajon rossz-e valaki azért, mert az emberek 
rossznak tartják és sárral dobálják? Csak a bûn szégyenít és 
becstelenít meg. Az Úr Jézust szidalmazták, de Õ felülmaradt 
minden szitkozódáson. Mindent annak a kezére bízott, aki 
igazságosan ítél. Nem akart bosszút állni ellenségein, hanem 
azt az igazolást várta Istentõl, amirõl Õ maga lemondott. Ke-
ményen vádolták Pilátus elõtt. Jézus azonban hallgatott, magára 
vállalta a vádaskodásokat, – hiszen neki bûnössé kellett lennie. 
Mire való a mindenféle védekezés? «Ne szállj szembe a gonosz-
szal», azaz a gonosz emberekkel, ezt parancsolja Jézus. Õ maga 
eszerint cselekedett és nem ellenkezett velük, de ha valaki az 
Atya dicsõségét megsértette vagy az igazságot lábbal tiporta, 
akkor tiltakozott. Amikor Õt magát kínozták, akkor hallgatott. 
Mi természetünk szerint fordítva teszünk. Ha becsületünkbe 
taposnak, felindultan tiltakozunk, de ha Isten dicsõségét sértik, 
közönyösen és gyáván hallgatunk.

Jézus csak Atyjánál keresett igazolást. Az emberek gonosz-
tevõként megfeszítették, de Isten feltámasztotta és dicsõség-
gel koronázta meg. Bárcsak mi se igazolnánk magunkat! Ha 
Isten szabaddá tett, mit árthat, ha emberek vádolnak? Gondolj 
Róma 8,3-ra! Isten mondja ki az utolsó szót. Ha Õ megke-
gyelmezett és felfüggesztette vagy elengedte a büntetést, mit 
árt emberek vádaskodása? Kitalált hazugságaik nem bántanak 
már. Isten napvilágra hozza ártatlanságodat, ezért légy csend-
ben és várj. – Jézus hallgatása szégyenítsen meg minket, ha 
indulatba jövünk és lármázni kezdünk. Ragyogjon elõttünk 
példaként, legyünk olyan csendesek, mint Õ.

(CARL EICHORN)

Imakérés:
Imádkozzunk azért a kenyérért, hogy amikor min-

ket kõvel dobnak meg, kenyérrel tudjunk válaszolni. 
Adjon az Úr erõt elhordozni a jogtalan bántást, sértéseket.

SZERKESZTI: NAGY ERZSÉBET

CÉLBA ÉRVE…
Elszálltak az évek, az Isten kegyelmén élek!
Kérés nélkül jönnek a nem szeretem évek:                                                                         
itt fáj, ott fáj, sok minden fáj, de nem félek,
Aki adta az életet, adja most a reménységet!

Idõskor, ha lelkemben béke van, nem betegség,
aggodalmaimat gyógyítja a kapott reménység!   
Ha nehezebben közlekedek, nem gyötör kétség,
leszállok a vonatról, mint madár a szárazágról!

Földi vándorként célba érve, lecsendesedek,
leteszem rögös utakon cipelt súlyos terhemet.
Hiszem, fáradalmaimat egyszer kipihenhetem,
az utam elején Isten Fia, ezt megígérte nekem!

Én is idõs nyugdíjas korosztályhoz tartozom,
a kapott szeretetet, még tudom átadom,
Fiatalok fogadjátok, jószívvel adom!

PATAKI PÁL
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Amikor a «Virtue signalling» visszaüt

V irtue signalling szó szerint «erény-jel-
zést» jelent. A negatív elõjellel hasz-

nált fogalommal konzervatív körökben 
a progresszíveket jellemzik, akik elit 
erényességüket közszemlére teszik, pe-
dig valójában nem is erényesek. Ezt tette 
például a Princeton Egyetem, amikor 
elnöke, Christopher L. Eisgruber, az õsi 

tanintézetben a strukturális rasszizmust 
fájlalta. Sok professzor nyílt levélben is 
követelte a szisztematikus rasszizmus 
megszüntetését az egyetemen. Nos, 
az amerikai oktatásügyi minisztérium 
Betsy DeVos vezetésével szaván fogta a 
Princeton erény-jelzését, és vizsgálatot 
indított az egyetem nyilvános önbírá-

lata ürügyén: ugyanis, ha az egyetem 
valóban diszkriminál a bõrszín alapján, 
akkor a milliós nagyságrendû támogatást 
megvonják tõle. Eisgruber és professzo-
rai valószínûleg nem gondoltak erre a 
reakcióra, amikor a sajtótól agyondicsér-
ve saját «White Privilege» (fehér privilé-
giumaikat) nyilvánosan bepanaszolták. 

A Netflix tizenegyévesekrõl készült 
filmje miatt a kritika kereszttüzében 

Az egyik sajtónyilatkozat ünnepélye-
sen megdicsérte a Netflixet, ami-

ért kevesebb dohányzást népszerûsítõ 
filmet készít. Ugyanakkor reklámozott 
figyelemfelkeltõ filmelõzetesekkel egy 11 
évesekrõl szóló filmet Franciaországban. 
«Cuties» a Cukorfalatok címmel. Az ifjú-
sági dráma állítólag a kislányok szexuális 
kihasználását hivatott elítélni, ám ha 
valóban ez volt a rendezõnõ becsületes 
szándéka, nehezen megmagyarázhatóak 

filmjének kétes, izgató képei. A kon-
zervatív kritikusok a film megtekintése 
után elborzadva reagáltak. A baloldali és 
progresszív kommentátorok kigúnyolták a 
maradi «fundamentalistákat», azonban ez 
alkalommal a legtöbb keresztény kritikus, 
és a feministák is az õ oldalukon állnak, 
többek között Nancy Pelosi, amerikai 
demokrata politikus lánya. A «Cancel 
Netflix» (Netflix lemondása) viszonylag 
nagy mozgalommá vált Amerikában. 

Princeton Egyetem elõadóterme
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Miként tehetik a progresszívek 
Trump újraválasztását lehetségessé 

M int elsõ megválasztása elõtt, úgy 
a mostani, november 3-i választás 

elõtt sem jósolnak sok esélyt a szak-
értõk Donald Trumpnak. Túl nagyok 
voltak a személye körüli botrányok, 
és a koronavírus okozta válságot sem 
kezelte megfelelõen. Egyes szakértõk 
azonban óvnak a média ismételt eufó-
riájától. Szerintük a média vak, és nem 
ismeri fel, hogy a közvélemény kuta-
tásokon sok ember egyszerûen csak 
nem merte azt mondani, hogy Trumpra 
szavaz, mert féltek a megbélyegzéstõl. 
A  Trump-választók potenciális száma 

sokkal nagyobb lehet a feltételezettnél, 
ami elsõsorban az Antifa und Black 
Lives Matter fosztogatásaival és erõsza-
kos fellépésével magyarázható, akiket a 
demokraták valójában soha nem ítéltek 
el eléggé. Az elit Virtue Signalling-je a 
rasszizmus és genderkérdések megíté-
lésében szintén felhergelte az embere-
ket, amikor nyilvánosan hangoztatták 
álszent nézeteiket. A demokraták 
Biden vezetésével túlságosan is szoros 
kapcsolatban állnak a progresszívek 
legagresszívebb híveivel, és Trump szá-
mára éppen ez lehet a döntõ tényezõ.

Amint a  
szélsõbalosok 
megakadá-
lyozzák a  
vélemény- 
nyilvánítást 

A svájci «Marsch fürs Läbe» 
(Menetelés az életért) idei 

rendezvényét a gate27 helyi-
ségeiben tervezte megtartani 
Winterthurban. De a Win-
terthur-i rendõrség annak az 
aggodalmának adott hangot, 
hogy a szélsõbalos csoportok 
várható ellendemonstrációit 
nem fogják tudni kordában 
tartani. Ezért a rendõrség 
azt tanácsolta a bérbeadó-
nak, hogy biztonsági okokból 
mondja le a rendezvényt, amit 
a gate27 meg is tett. 

A «puha totalitarizmus» 
 térhódítása
A «Live Not By Lies» (Ne éld meg 

a hazugságot) címû új könyvében 
Rod Dreher keresztény ortodox újságíró 
figyelmeztet arra, hogy a «puha totali-
tarizmus» egyre nagyobb teret hódít. 
Ezzel nem arra utal, hogy a hívõket a 
kormányok esetleg büntetõtáborokba 
zárja, hanem arra, hogy a kulturális 
elit elhallgattatja és a társadalom pere-
mére szorítja õket. Mivel nagyon sok 
minden az interneten keresztül folyik, 
elsõsorban az olyan médiaóriásoktól óv, 
mint a Google, Amazon és Facebook. 

A YouTube épp nemrég törölte Michael 
Kotsch egy Bibliáról szóló videóját, 
amelyben a konvertálási terápia tilalmá-
ról beszélt, a törlést azzal indokolták, 
hogy a videó ellentétes a gyûlöletbe-
szédrõl kialakított irányvonalukkal. A 
Facebook pedig leállította az oldalán 
indított aláírásgyûjtést, amit a svájci 
EDU párt kezdeményezett a mindenki 
számára engedélyezett házasság ellen. 

HELYESBÍTÉS

Sajnos az Éjféli Kiáltás szep-

temberi számában hibásan jel-

ent meg: A «Rasszizmus és a Bi-

blia» cikk.  Beszámoltunk egy 

gelsenkircheni Sztálin-szoborról. 

Valójában ez Lenin szobra volt. 

Elnézést kérünk a tévedés miatt.

Michael Kotsch
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KERESZTÉNYSÉG 

Ami most  
nem a  

feladatunk  
– keresztényekként a 
koronavírus-járvány 

idején 
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«Istennek kell inkább engedelmesked-
nünk, mint az embereknek!» (Apostolok  
Cselekedete 5,29).

V irtuálisan ezzel a mondat-
tal lép elém a barátom. 
«Aki még most sem is-

meri fel az idõk jeleit, az nem 
is akarja látni azokat! Ezek az 
idõk cselekedetre szólítanak 
fel!» «Ámen!» Szeretném 
mondani – induljunk, né-
hány barátunkhoz vigyük el 
az evangéliumot, amíg még 
nappal van! De õ nem erre 

gondol. Szerinte inkább néz-
zek meg YouTube-videókat. 

Videókat Bill Gatesrõl és az ol-
tásokról. Prédikációkat a kereszté-

nyek feladatairól, az államnak arról 
a kötelességérõl, hogy biztosítsa az 
alapvetõ demokratikus jogokat.

«Istennek kell inkább engedel-
meskednünk…» – fontos igazság: 
Lelkiismeretünk Isten Szavához kap-
csolódik. De mi az az összefüggés, 
amelyben jelenleg Péter apostolnak 
ez a mondata különösen hangsúlyt 
kap? Arra utal talán, hogy azokat az 
egészségpolitikai intézkedéseket, me-
lyek polgári szabadságunkat eléggé 
érzékenyen korlátozzák, megenged-
hetetlenként kellene értelmeznünk 
– elsõsorban azokat, melyek gyüle-

kezeti életünkre vonatkoznak? Hogy 
sokan így magyarázzák, annak fõleg 
az az oka, hogy nem értenek egyet 
a Covid-19 veszélyének felbecsülésé-
vel, vagy inkább olyan intézkedése-
ket részesítenének elõnyben, melyek 
nem járnak olyan komoly gazdasági 
és társadalmi következményekkel. 
Ezért a szószékekrõl és a YouTube-
csatornákon keresztül éberségre és 
egyes helyeken ellenállásra szólítanak 
fel, pert indítanak az istentiszteletek 
betiltása miatt, stb.

Kérdezem én: Ez a mi feladatunk? 
Valóban «hittõl való elszakadást» aka-
runk kiáltani az idõlegesen bevezetett 
óvintézkedések miatt, melyek minden 
népcsoportra egyformán érvényesek, 
semmilyen ideológiai irányultságuk 
sincs, és már csökkenõfélben vannak?

Üldöztetés vagy inkább az evangelizáció 
ideje?
Az embernek egyre inkább az a be-
nyomása, hogy az európai kereszté-
nyek túlnyomórészt már nem tudják, 
mit jelent az üldöztetés, és egyesek 
eltúlzott üdvtörténeti jelentõséget 
tulajdonítanak maguknak, amikor egy 
általános válságot (ami nem kifejezet-
ten csak a keresztényeket érinti!) a 
történelmi keresztényüldözés kontex-
tusába helyezik. Ez viszont a kialakult 
helyzetnek könnyelmû eltúlzása. Az 
idézett bibliai versben említett enge-
detlenség alatt Péter apostol azt érti, 
hogy azzal az állami rendelettel kell 
szembe szállni, amely a Krisztus fel-
támadásáról szóló evangéliumnak, a 
keresztény hit kulcsüzenetének, hir-
detését tiltja meg. Nem tudok olyan 
intézkedésre visszaemlékezni, amely 
ezekben a napokban akadályozott vol-
na, hogy bizonyságot tegyek bárkinek 
is a bennem élõ reménységrõl. Sok 
helyen különösen nagy visszhangra 
talált John Lennox koronavírussal kap-
csolatos könyvének ismertetése, így 
Németország, Ausztria sok városában, 
világszerte evangelizációs rendezvé-
nyeket tartottak, és sokan megélhet-
tük, hogy kollégáink, barátaink hirte-
len nyitottak lettek az Istenrõl folyó 
beszélgetésekre. Csodálatos!

«Istennek kell inkább 
engedelmeskednünk…» 
– fontos igazság: 
Lelkiismeretünk Isten 
Szavához kapcsolódik. 
De mi az az összefüggés, 
amelyben jelenleg Péter 
apostolnak ez a mondata 
különösen hangsúlyt kap?

Járványok minden idõben voltak, és 
ilyenkor Isten Szava egyre nagyobb te-
ret hódított – mert a keresztények jó 
alkalmat láttak arra, hogy önfeláldozó 
szolgálatukkal bizonyságot tegyenek 
Isten szeretetérõl, és nem lázadoztak 
az állami intézkedések ellen.

Ismerek testvéreket Indiában, akik 
a partra vetõdött vándormunkások te-
lephelyein vagy a lepratelepeken élel-
miszert osztottak ott, ahol a koronaví-
rus is tombolt, és ahova az állami al-
kalmazottak sem mentek be. Micsoda 
bizonyságtétel – milyen jó, hogy nekik 
nem kell a YouTube-csatornák felvilá-
gosító programjaival törõdniük, így jut 
idejük a szolgálatra! Kedves Testvérek, 
akik, a koronavírus háttérüzeneteivel 
foglalkoznak, kérdezhetek-e tõletek 
valamit: Itt az evangelizáció ideje, elég 
hosszú idõ óta ismét – honnan veszi-
tek el az idõt és megbízatást, hogy 
most keresztényekként harmad- és 
negyedrendû témákkal foglalkoztok?

Szinte, mint a náci idõkben?
Egyes helybéli prédikátorok és a köz-
média szószólói párhuzamot vonnak a 
náci állam és a jelenlegi helyzet között 
– fõleg (de nem mindig!) azzal a meg-
jegyzéssel, hogy még éppen nem tar-
tunk ott, de már látható, hova vezet, 
ha a keresztények túlságosan is szót 
fogadnak az államnak. Valóban, annak 
kockázata, hogy fokozatosan hasonló 
helyzetbe kerüljünk, ma is épp olyan 
nagy, mint annakidején. Mert hisz mi 
sem vagyunk jobb emberek, bátrabb 
keresztények. Ebben az értelemben a 
koronavírus okozta helyzet ébresztõ-
ként is értendõ: lehet, hogy ebben az 
esetben a foganatosított intézkedések 
ésszerûek voltak (én nem tudom meg-
ítélni) – és felrázóan hatottak, egyes 
dolgokra felnyitották szemünket:

Azok a szabadságok és jogok, melye-
ken a mi kényelmes, messzemenõen 
társadalomkompatibilis gyülekezeti 
életünk nyugszik, sokkal bizonytala-
nabbak, mint hittük. Ez olyan felis-
merés, ami talán még idõben történt. 
Ennek ellenére teljes komolysággal le 
kell szögezni: A jelenlegi koronavírus 
okozta válság össze sem hasonlítható 
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a náci államnak az egyházi tanításba 
és gyakorlatba való beavatkozásával.

Senki sem kötelez bennünket egy 
istenellenes «vezérre» felesküdni, 
senki nem kényszerít rasszista gyü-
lekezeti alapszabályzatra, és nem fe-
nyegeti életünket, ha Jézus mellett, 
mint Megváltónk mellett bizonysá-
got teszünk. Valóban össze akarjuk 
hasonlítani a világhálón vagy a való 
életben bármikor, bármilyen témáról 
megtartható elõadásainkat Wilhelm 
Buschnak vagy Paul Schneidernek a 
náci idõkben tartott prédikációival? 
Azokkal a prédikációkkal, amelyek 
ezeknek a férfiaknak a szabadságába, 
vagy sok esetben az életébe kerültek?  
A legjobb akarattal sem tudok párhu-
zamot felfedezni. Amikor Wilhelm 
Busch, Dietrich Bonhoeffer vagy 
Paul Schneider saját életüket koc-
káztatták, vagy feláldozták, hogy egy 
õrült vezér államával szembe szegez-
zék: «Istennek kell inkább engedel-
meskednünk…», akkor valóban nem 
jó ötlet, a jelenlegi helyzetet azzal 
összefüggésbe hozni. Az ilyen nagy 
gesztusok és fundamentális magatar-
tásformák megkopnak, hiteltelenné 
válnak, ha semmitmondó alkalmakra 
pazarolják el.

Jogokat kiharcolni?
Péter és a többi apostol nem folyta-
tott jogvitát, hogy véleménynyilvání-
tási jogukat megvédje – tették, amit 
tenni kellett, levonták a következmé-
nyeket, és csodálatos dolgokat éltek 
meg. Péter semmi jogtalanságot nem 
követett el, így természetesen kihasz-
nálta a kínálkozó alkalmat, és elhagy-
ta a börtönt. Miért is ne? Hisz nem 
külföldre menekült, hanem vissza az 
utcára. Végül az életével fizetett az 
evangélium hirdetéséért. Az õ harca 
nem a saját jogaiért és szabadságáért 
vívott harc volt, hanem az embertár-
sai lelkéért folytatott küzdelem. Ezért 
ment ki az utcára, a börtönbe, végül 
a halálba. Azért imádkozom, hogy 
olyan idõkben (ha meg kellene élnem) 
olyan prioritást tudjak felállítani, mint 
Péter. Pál több perben is állt a bíró-
ság elõtt – mert törvény elé hurcol-

ták. Ott azonban nem államelmélete-
ket és szabadságjogokat vitatott meg, 
hanem hirdette az evangéliumot, és 
bizonyságot tett a Jézus Krisztus mel-
letti elkötelezettségérõl. Ez elismerten 
politikai fellépés egy olyan világban, 
amely a császárra esküdött fel – és itt 
valóban található párhuzam Wilhelm 
Buschsal és a hitvalló egyház hõseivel, 
csak hallgassuk meg például elõadásait 
«találkozásairól a titkosrendõrséggel». 
De ma nem így állunk itt Európában – 
ne csúfoljuk meg könnyelmû összeha-
sonlítással azokat a testvéreket, akiket 
hitükért börtönbe vetettek, és akiket 
ma is üldöznek!

Összeesküvõket azonosítani?
Sem Pál, sem Péter, de még az Úr Jézus 
tanításaiban sem találok spekulatív el-
méleteket a gazdagokról és hatalma-
sokról. Miért nem találunk az evangé-
liumokban semmilyen utalást sem «a 
szadduceus papság és a római hatalmi 
struktúra közti összeszövõdésrõl»? Pál 
miért nem világosít fel bennünket «kö-
zelebbrõl meg nem nevezett források 
alapján» Kis-Ázsia bálványtermékei-
nek hálózatáról? Másként kérdezve: 
A prédikátoroknak egy istentiszteleten 
tartott prédikációban vajon feltétlenül 
Bill Gates-rõl kell beszélniük és ezzel 
nagyon is vitatott feltételezésekbe bo-
csátkozva?  Valóban hihetõ-e az, amit 
egyes keresztények a járvány idején 
úgymond megtalálva azt a kivételes ál-
lapotot és a világhálón a jogilag nem 
szabályozott teret, amely feloldja õket 
az igazság iránti elkötelezettség alól és 
ezáltal mindenféle teóriákat és elveket 
küldözgetnek egymásnak. Ez azonban 
fatális is lehet. Csak mert valaki gaz-
dag és hatalmas, a keresztényeknek 
nem szabad a nyilvánosság elõtt olyas-
mit terjeszteni róluk, ami nem nyert 
bizonyítást. Csak mert a saját elmé-
letüket alátámasztja, a keresztények 
nem vehetnek át meg nem vizsgált, és 
be nem bizonyított állításokat.

Itt végtelenül sok forog kockán – 
ebben az esetben is az örökérvényû 
mérce érvényes: «Ne tanúskodj hami-
san felebarátod ellen» (5Mózes 5,20).
Bizonytalanságot terjeszteni?

Az európai keresztények 
túlnyomórészt már nem 
tudják, mit jelent az 
üldöztetés, és egyesek 
eltúlzott üdvtörténeti 
jelentõséget tulajdonítanak 
maguknak, amikor egy 
általános válságot (ami 
nem kifejezetten csak a 
keresztényeket érinti!) a 
történelmi keresztényüldözés 
kontextusába helyezik.
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Szerencsés módon ez sem található 
meg az Újszövetségben, távol áll tõle 
a spekulatív szóbeszéd terjesztése. 
Napjaink egyes prédikátorai sajnos 
ilyen szónoki kérdéseket tesznek fel: 
«Mi van, ha egy pár hónap múlva már 
nem tarthatunk istentiszteletet? Mi 
van akkor, ha kötelezik a védõoltást? 
Mi van, ha  …» – ez a populizmus 
stílusa: Semmit sem állítani, hanem 
kérdezni és elbizonytalanítani – egy 
sötét jövõben, a feltételezés ködében 
tapogatózni! Mi van, ha a jövõ nehe-
zebb lesz, mint a jelen? Igen, ez va-
lóban nincs kizárva, ha figyelmesen 
olvassuk a Bibliát … Nos, akkor re-
mélhetõleg nemcsak a sötét jövõképtõl 
való félelem foglalkoztat majd bennün-
ket, hanem olyan dolgok is, amelyek 
«kegyelem által megerõsítik a szívet». 
Fellelhetõ-e valamilyen értéktöbblet, 
útmutatás ezekben a válságos idõkben 
a keresztényekhez intézett legtöbb ak-
tuális prédikációban? Igencsak nehéz 
lenne megmondani. Ne felejtsük el: 
«Gyümölcseikrõl ismeritek meg õket. 
Tüskebokorról szednek-e szõlõt, vagy 
bogáncskóróról fügét?» (Máté 7,16). 
Látom, milyen gyümölcsöt teremnek 
ezek a prédikációk egyes testvérek 

lelkében: növekvõ félelmet, fokozó-
dó elbizonytalanodást, a napi politika 
körüli állandó feszültséget, megosztó 
és téves buzgalmat, erõsödõ gyûlöle-
tet. Tragikus: Ha ezekben a napokban 
egyes testvérek missziós buzgósága a 
koronavírusról az Úrra és az evangé-
liumra irányulna – mi mindent tudna 
az Úr általuk végezni véghez vinni!

Bölcs felkészülés a nehéz idõkre 
Természetesen jogos a kérdés: Hogyan 
készül fel a gyülekezet azokra az idõk-
re, amikor az állam támadni fogja a hi-
tet? Egy fontos figyelmeztetés: ne fúj-
junk túl gyakran téves riadót. Mennyit 
szenvedett már a kereszténység a 
hamis végidõkbeli próféciák miatt – 
milyen hisztériás reakciókat váltottak 
ki egyes «sajtó egzegéták»! Ezzel nem 
azt akarom mondani, hogy a keresz-
tényeknek nem kellene az idõk jeleit 
éberen figyelniük. Jézus megfeddte 
kortársait amiatt, hogy nem voltak ké-
pesek a jeleket felismerni. Ugyanakkor 
nem politikai lázadásra akart felszólí-
tani, hanem bûnbánatra és hitre – és 
a korlátozott idõ bölcs felhasználására:

«Nekünk - amíg nappal van - an-
nak a cselekedeteit kell végeznünk, 

A prédikátoroknak egy 
istentiszteleten tartott 
prédikációban vajon 
feltétlenül Bill Gates-rõl kell 
beszélniük és ezzel nagyon 
is vitatott feltételezésekbe 
bocsátkozva?  Csak mert 
valaki gazdag és hatalmas, 
a keresztényeknek nem 
szabad a nyilvánosság elõtt 
olyasmit terjeszteni róluk, 
ami nem nyert bizonyítást
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aki elküldött engem. Mert eljön 
az éjszaka, amikor senki sem 
munkálkodhat» (János 9,4).

«Ma kell a kevesen hû-
ségesnek lenni», ez volt 
Wilhelm Busch lelkipásztor 
tanácsa arra a kérdésre, ho-
gyan kell a döntés idejére fel-
készülni. A szabadságot hûsé-

gesen kellene kihasználnunk, 
amíg még rendelkezünk vele 

ahelyett, hogy esetleges jövõbeli 
elvesztésérõl ékesszólóan panasz-

kodnánk! Túl sok «evangelizációs 
idõ» megy veszendõbe a lustaság és 
világiasság, a közmédia, a korszellem 
követése, vagy a félelem az üldöztetés 
miatt. Tegyünk a reménységrõl hûsé-
gesen bizonyságot annyiszor, ahány-
szor lehetõség van rá! Még mindig 
nagy hatással van ránk, nyugati ke-
resztényekre, kínai testvéreink reak-
ciója Mao kultúrforradalmára – ami 
teljesen összhangban állt a kijózanító 
igeverssel: «Áron is megvegyétek az 
alkalmatosságot, mert a napok gono-
szok» (Efézus 5,16, Károli): tekintettel 
az evangélium elõtt gyorsan bezáruló 
ajtókra, minden erõt mozgósítva evan-
gelizációs hadjáratot indítottak.

A mi feladatunk: Világosság és só lenni 
Nos, mi az én feladatom a válság ide-
jén? «Ti vagytok a föld sója. […] Ti 
vagytok a világ világossága» (Máté 
5,13.14). Milyen hatása van a sónak? 
Szomjassá tesz! Olyan életet jelent, 
amely kérdéseket támaszt, vágyat 
ébreszt – a bennünk élõ reménység 
szerint. És mi a világosság szerepe? 
Láthatóvá tesz. Nem a társadalmi fej-
lemények «igazi» háttereit (mintha mi 
azt egyáltalán kikutathatnánk!) – ezek 
mind a sötétség árnyai és ködösítése. 
Ez a világosság megmutatja a tulajdon-
képpeni, az utolsó valóságot. Magát az 
igazságot: Jézus Krisztust (János 14,6). 
Azért imádkozom, hogy ebben az idõ-
ben az a reménység legyen látható raj-
tam, amely nem ebbõl a világból való – 
és hogy aki engem hallgat, megtudjon 
valamit arról, Aki az igazság. Hogyan 
látszik rajtam, hogy a reménység és 
az igazság életem része lett? Úgy biz-

tos nem, ha a teljes reménytelenség, 
bizonytalanság és a potenciális valót-
lanság üzenetét terjesztem! «Úgy ra-
gyogjon a ti világosságotok az emberek 
elõtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, 
és dicsõítsék a ti mennyei Atyátokat» 
(Máté 5,16). Nem is kérdés tehát, 
hogy a keresztény barátaim a jobbik 
utat választották! 

Testvérek, de hisz mi vagyunk a remény 
hordozói!

Mi vagyunk a békesség és az igazság 
hírnökei! Megkérdezem a barátomat: 
Az örökkévalóságban valóban számot 
akarunk adni korunkról, aztán kije-
lenteni: «Én vagyok az, aki a koro-
navírus-összeesküvést szinte teljesen 
leleplezte» – «Én vagyok az, aki felnyi-
totta az emberek szemét Bill Gates-re 
és a kötelezõ oltásokra»? Nem tudom, 
mit kellene ezekrõl a témákról gon-
dolnom, mindenesetre tudásom és 
ismereteim nem eléggé biztos ahhoz, 
hogy a nyilvánosság elõtt nyilatkozzak 
róluk.

De egy valamit tudok: Van valami 
fontosabb, amit tennem kell, és na-
gyobb, amit hirdetnem kell, rendel-
tetésem sokkal magasabb, mint ezek 
a témák. És ez nem más, mint az 
Evangélium!

Ugye a tied is?
MATTHIAS SWART

Megjelent a gesunde-gemeinden.de 
honlapon.

Napjaink egyes prédikátorai 
sajnos ilyen szónoki 
kérdéseket tesznek fel: 
«Mi van, ha egy pár hónap 
múlva már nem tarthatunk 
istentiszteletet? Mi van 
akkor, ha kötelezik a 
védõoltást? Mi van, ha  …» 
– ez a populizmus stílusa: 
Semmit sem állítani, hanem 
kérdezni és elbizonytalanítani

Milyen hatása van a 
sónak? Szomjassá tesz! 
Olyan életet jelent, amely 
kérdéseket támaszt, vágyat 
ébreszt – a bennünk élõ 
reménység szerint
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KORTÖRTÉNET 

tik, akik nem viselik ezt a jelet magukon. 
Mindenben azt láthatjuk, hogy egész nem-
zeteket nagyon hamar függõségbe lehet 
hozni, és engedelmessé lehet tenni.

A HAZ 2020. augusztus 21-i számá-
ban megjelent egy cikk «A koronavírus 
okozta válság egy esély» címmel, amely a 
német Wolfgang Schäuble szövetségi el-
nököt idézi: «‹Európának, mint egésznek 
több felelõsséget kell átvállalnia éppen 
a biztonsági és védelmi politikában› […] 
Ugyanakkor az elnök a korona-válsá-
got Európa ‹nagy esélyének› nevezte. 
‹Válság idején a változásokkal szembe-
ni ellenállás kisebb lesz. A gazdasági és 
pénzügyi uniót, melyet politikailag eddig 
nem tudtunk létrehozni, most meg tud-
juk valósítani›.» 

Mégis, józanul meg kell állapítanunk, 
a jel vagy a bélyeg közvetlen kapcsolat-
ban áll a «fenevad» imádatával, és sem-
milyen kapcsolata sincs azokkal, akik 
már az Úr Jézushoz tartoznak.
«…és megtéveszti a föld lakóit azokkal 
a jelekkel, amelyeket képes megtenni a 
fenevad nevében; és azt mondja a föld 
lakóinak, hogy készítsenek bálványké-
pet a fenevad tiszteletére, akin a kard 
által ejtett seb van, de életre kelt. Meg-
adatott neki, hogy lelket leheljen a fe-
nevad képmásába, hogy megszólaljon 
a fenevad képmása, és hogy akik nem 
imádják a fenevad képmását, azokat 
mind megölesse. És megadatott neki, 
hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, 

gazdagokat és szegényeket, szabadokat 
és szolgákat jobb kezükön vagy hom-
lokukon bélyeggel jelöltessen meg, és 
hogy senki se vehessen vagy adhasson, 
csak az, akin bélyegként rajta van a fe-
nevad neve vagy nevének a száma. Itt 
van helye a bölcsességnek! Akinek van 
értelme, számítsa ki a fenevad számát, 
mert egy embernek a száma az. Az õ 
száma pedig hatszázhatvanhat» (Jelené-
sek 13,14-18).

A mi véleményünk szerint a chipet 
vagy az oltást nem kellene azonosítani az 
eljövendõ jellel … de talán az odavezetõ 
út egy nagy részét képezhetik. 

Hogy ez a jegy vagy bélyeg nem vo-
natkozik az újjászületett keresztények 
gyülekezetére, a következõ igeversek 
teszik világossá:

• Az 1Korinthus 6,1-3 szerint a 
Gyülekezet arra hivatott, hogy megí-
télje a világot és az angyalokat. Mivel 
a Jelenések ideje, így a Jelenések 13-é 
is, Isten ítéletének ideje a világ felett, 
úgy hisszük, hogy a Gyülekezet ekkor 
már Jézus dicsõségében lesz, és mint az 
Õ teste, Vele, mint a Fõvel, együtt ítéli 
meg a világot. Csak, amikor a Fõ és a test 
együtt lesz, akkor valósul meg a teljesség, 
és teljessé lesz minden mindenekben; 
és a végidõkbeli események ezek után 
veszik kezdetüket (vö. Efézus 1,23).

• Jézus Gyülekezete elpecsételtetett 
a Szentlélekkel (Efézus 1,13; 4,30). Ez 
azt jelenti, hogy a Gyülekezetet nem le-

CHIP A BÕR 
ALATT?
Mindig érkeznek hozzánk aggódó megkeresések a technológiai 
haladással, valamint a bõr alatti chip lehetõségével kapcsolatban. 
Mit gondoljunk ezekrõl?

K étségkívül izgalmas idõket élünk, 
és nagy változásokat élünk meg 
testközelbõl. Elõször 1989-ben 

leomlott a Berlini Fal, aztán következett 
a 2001. szeptember 11-i terrortámadás, 
most pedig itt van a világot átfogó ko-
ronavírus-válság, a közel-keleti háborús 
helyzet, valamint a «sikeres» béketörek-
vések Izraelben és körülötte. Már régóta 
beszélnek korszakváltásról és egy új vi-
lágrendrõl, ugyanakkor az a benyomása 
az embernek, hogy felgyorsul a bibliai 
próféciák beteljesedése is. 

A Covid-19 következtében lehetsé-
gessé válnak olyan dolgok, melyeket 
egy félévvel ezelõtt elképzelhetetlennek 
tartottunk volna: kötelezõ maszkviselet, 
lázmérés a homlokon. Új rendelkezések 
lépnek életbe. Egyre jobban elõtérbe lép 
a készpénz nélküli fizetés, mind többet 
beszélnek oltásokról és egy chiprõl. 
Egyfelõl parttalanul csaponganak a spe-
kulációk és az összeesküvés-elméletek, 
másfelõl viszont mindenki érzi, hogy 
valami új van készülõben.

Nagyon is lehetséges, hogy egy olyan 
szakaszba léptünk, amely arra ösztönzi az 
emberiséget, hogy felkészüljön arra az idõ-
re, melyet a Jelenések könyve ír le. Végül 
egy világot átfogó birodalom jön létre, két 
antikrisztusi uralkodóval, és az emberek 
arra kényszerülnek, hogy egy olyan jelt 
viseljenek, amely nélkül sem venni, sem 
eladni nem tudnak (Jelenések 13). Akkor 
már nem lesz készpénz, és azokat kirekesz-
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het egy ördögi, antikrisztusi bélyeggel 
elpecsételni, hisz a Szentlélek pecsétjét 
nem veszítheti el. Ha a jövõben az Isten 
által elpecsételt 144.000 embert Izrael 
12 törzsébõl semmilyen bántalom sem 
érheti (Jelenések 7; 14), mennyivel in-
kább így van ez Jézus Gyülekezetével.

• A Biblia világosan elmagyarázza, hogy 
a Jelenések ideje Isten haragjának ideje 
(Jelenések 6,16-17). A Gyülekezetrõl pe-
dig azt olvassuk, hogy Isten nem harag-
ra rendelte (1Thesszalonika 1,10; 5,9). 
Ezenkívül a Biblia azt is mondja, hogy 
csak az engedetlenség fiait sújtja Isten 
haragja (Efézus 5,6; Kolossé 3,6). 

• A Biblia a Gyülekezet Jézus 
Krisztusban való egyértelmû üdvbizo-
nyosságáról beszél (1Korinthus 1,30; 
2Korinthus 5,17; János 14,16; Róma 
8,39; 1János 2,27; 3,9; 4,13 stb.). 
Ugyanakkor azt is olvassuk, hogy akik 
birtokolják a Szentlelket, azok hitvallást 
tesznek Jézus mellett (1János 4,2). Ez 
pedig azt jelenti, hogy a Szentlélek birto-
kában Jézust a hívõk az antikrisztusi bé-
lyeg által nem tagadhatják meg. Ha Jézus 
Gyülekezetének meg kellene élnie az 
Antikrisztus és bélyegének korát, mindig 
félelemben kellene élnie, és nem birto-
kolná az üdvbizonyosságot. Ezenkívül fel-
vetõdik a kérdés, miért éppen csak 2000 
év után kellene a Gyülekezetnek ezen a 
szörnyû megpróbáltatáson átmennie.

• A gyülekezeti kor a nemzetek szá-
mának teljességével véget ér, aztán Isten 
Izrael felé fordul (Róma 11,25-26). A 
Jelenések megmutatja az idõt, amikor 
Isten megítéli, de meg is menti Izraelt.

• Abban az idõben is megtérhetnek 
még emberek, amikor a Gyülekezet 
már elragadtatott, hogy egyesüljön 
Krisztussal, a Fõvel. Õk azonban már 
nem tartoznak a szeretett Gyülekezethez. 
Ezért nekik újra, mint az evangéliu-
mokban, feltételeket kell teljesíteniük, 
melyek által üdvözülhetnek, ezek a fel-
tételek a hit és a cselekedetek, ugyan-
akkor Pál egyértelmûen hangsúlyozza, 
hogy a Gyülekezet hit által, cselekedetek 
nélkül üdvözül (Róma 3,28). Így tehát a 
Szentírás õket figyelmezteti, hogy ne ve-
gyék fel a fenevad bélyegét, mert akkor 
nem üdvözülhetnek.

NORBERT LIETH
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TANÍTÁS 

Jézus eljövendõ  
királyságának  
bizonyossága 

Amint a Jelenések könyve 19. része, a halleluja-zsoltárok és az Úr utolsó vacsorája is Krisztus eljövendõ 
Ezeréves Birodalmára utalnak.
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M ielõtt Krisztus láthatóan visz-
szatér, és uralmát felállítja itt 
a földön, a mennyben felhang-

zik a halleluja: «És hallottam valami 
nagy sokaság hangját, mely mintha 
nagy vizek zúgása és erõs mennydör-
gés hangja volna: „Halleluja, mert 
uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a 
Mindenható!» (Jelenések 19,6).

Hogy tanította Jézus tanítványait 
imádkozni? Az Újszövetségben így 
olvasunk errõl: «Ti tehát így imád-
kozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyek-
ben vagy, szenteltessék meg a te ne-
ved, jöjjön el a te országod, legyen 
meg a te akaratod, amint a menny-
ben, úgy a földön is» (Mt 6,9-10).

Amikor Jézus Krisztus dicsõség-
ben megjelenik, beteljesedik az ige: 
«Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi 
Istenünk, a Mindenható  Halleluja!» 
Jézus Isten Fiaként visszajövetelével 
elhozza a földre az isteni királyságot.

Amikor az Úr Jézus tanítványaival 
az utolsó húsvétot ünnepelte és beve-
zette az Újszövetségbe az úrvacsorát, 
együtt énekelte tanítványaival a zsol-
tárokat: «Miután elénekelték a zsoltá-
rokat, kimentek az Olajfák hegyére» 
(Máté 26,30). Ezek a zsoltárok az ún. 
halleluja-zsoltárok voltak, a 113-tól 
a 118-ig. A Zsoltár 116,13-ban pél-
dául ezt olvassuk: «A szabadulásért 
fölemelem a poharat, és az ÚR nevét 
hirdetem.»

Ebben az összefüggésben az Úr 
így magyarázott: «De mondom nek-
tek: nem iszom mostantól fogva a 
szõlõtõnek ebbõl a termésébõl ama 
napig, amelyen majd újat iszom vele-
tek Atyám országában» (Máté 26,29). 

Ezzel a kijelentéssel a tanítványok 
biztosítékot kaptak arra, hogy az Úr 
vissza fog jönni, és felállítja királysá-
gát. Az addig tartó gyülekezeti kor-
ban ezért nem hangzik fel a halleluja 
(egyetlen apostoli levélben sem fordul 
elõ). Csak a Biblia utolsó könyvében, 
amely bejelenti Jézus királyságát 
Izrael számára, hangzik fel ismét a 
halleluja. 

Händel nagyszerû zenemûvének, 
a «Hallelujának» õsbemutatóján az 
angol király és minden jelenlévõ he-

lyérõl felállva ünnepelt, így lesz ez az 
üdvtörténet végének nagy hallelujája 
alkalmával is, amikor az Úr felállítja 
királyságát. Az egész világ állva fogja 
ünnepelni.

«… ti földi királyok és minden 
nemzet, vezérek és a földnek bírái, ti 
ifjak a leányokkal, öregek a fiatalok-
kal együtt dicsérjétek az ÚR nevét! 
Mert csak az õ neve magasztos, fen-
sége a föld és az ég fölé emelkedik. 
Megnöveli népe hatalmát, dicsõvé te-
szi minden hívét, Izráel fiait, a hozzá 
közel álló népet. Dicsérjétek az URat! 
Halleluja!» (Zsoltár 148,11-14).

A Gyülekezet kora az utolsó va-
csora és az Úr visszajövetele közt 
húzódik, és az Úr akkor fog ismét a 
szõlõtõke termésébõl inni, amikor a 
Bárány menyegzõjét ünneplik.

«Készít majd a Seregek URa ezen 
a hegyen (Sion-hegyén) minden 
népnek lakomát zsíros falatokból, 
lakomát újborokból, zsíros, velõs fa-
latokból, letisztult újborokból. Ezen 
a hegyen leveszi a leplet, amely rá-
borult minden népre, és a takarót, 

amely betakart minden nemzetet. 
Véget vet a halálnak örökre! Az én 
Uram, az ÚR letörli a könnyet min-
den arcról. Leveszi népérõl a gyalá-
zatot az egész földön. - Ezt ígérte az 
ÚR! Ezt mondják azon a napon: Itt 
van a mi Istenünk, benne remény-
kedtünk, hogy megszabadít minket. 
Itt van az ÚR, benne reményked-
tünk, vigadjunk és örüljünk szabadí-
tásának!» (Ézsaiás 25,6-9).

NORBERT LIETH

Csak a Biblia utolsó  
könyvében, amely bejelenti 
Jézus királyságát Izrael 
számára, hangzik fel 
ismét a halleluja

Norbert Lieth
Próféciai 
példázatok  
– 2. kiadás

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 Gyüle-
kezetével és az Úr dicsõséges visszajövetelé-
vel is foglalkoznak. 
Könyv, 80 oldal

Ára: 1450,- Ft+ postaköltség

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



26 Éjféli Kiáltás  2020 november

NÉZÕPONTBAN

DEPRESSZIÓ

berbõl, aki örömét lelte abban, hogy 
az Urat és az embereket szolgálja, 
olyan valakivé változtam, aki azt a 
gondolatot is gyûlölte, hogy még egy 
napig tovább kell élnie.

Valójában semmire se tudok visz-
szaemlékezni, mi válthatta ki nálam a 
depressziót. Semmilyen megrázkódta-
tás nem ért. … Az iskolában minden 
rendben ment, a röplabda edzéseken 
is, a családi életem már jobb nem is 
lehetett volna. Minden normális volt. 
Legalábbis én így gondoltam, és ez 
még jobban felerõsítette frusztráció-
mat és bûntudatomat.

Emlékszem arra a napra, amikor 
elõször vettem észre, hogy valami 
nincs rendben. A halloween elõt-
ti hétfõn volt, amikor felismertem, 
hogy nem logikusan gondolkodom. 

Gondolataim körbe jártak, és mindent 
elítéltem, kétségbe vontam mindent, 
amit tettem, és arra a következtetés-
re jutottam, hogy minden bûn. Azt 
hittem, elveszítettem a józan eszem. 
A pszichikai tünetek voltak a legrosz-
szabbak, szörnyen frusztrálóak: Ezek 
a megszállott gondolatok, melyek 
nem hagytak nyugodni, a félelem, a 
koncentráció hiánya, képtelen vol-
tam tisztán gondolkodni, és úgy tûnt, 
mintha elveszítettem volna kapcsola-
tomat a valósággal. Attól tartottam, 
hogy az õrület felé sodródom.

Noha tudtam, hogy helytelen így 
gondolkodni, változtatni nem tudtam 
rajta. Egyetlen nap alatt az életem 180 
fokos fordulatot vett a téves irányba. 
Emlékszem, milyen dühös voltam ma-
gamra, amiért nem tudtam ezen úrrá 

Égig érõ ujjongás,  
halálos szomorúság 
Egy egyetemista lány története.

E dward T. Welch nagyon talá-
lóan jegyezte meg a depresszi-
óról, hogy az nem más, mint 

«makacs sötétség». Valóban makacs, 
mert bárhogy igyekszünk, nem sza-
badulunk tõle, nem múlik el, hanem 
egyre rosszabb lesz. És sötétség is, 
mert úgy tûnik az embernek, mintha 
õ lenne a világon az egyedüli, aki így 
érzi magát, és mintha senki sincs, 
aki megértené. Olyan érzés tölti el, 
hogy minden reménytelen – és ez a 
depresszió!

Az én esetemben úgy tûnt, hogy 
örökké fog tartani. Úgy gondoltam, 
hogy mindig is így volt, és ezután is 
így marad. Egy boldog, életvidám em-
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lenni. Miért nem tudtam egyszerûen 
felhagyni ezzel a gondolkodással?

Már nem kívántam semmit sem 
tenni. Reggelente az ágyból kikelni 
is a világ legnagyobb kihívásának tûnt 
számomra. Senkire se tudtam rámo-
solyogni, ha beléptem az osztályba. 
Emlékszem, mennyit sírtam! A sírás 
napi rituálévá vált számomra. Ez tûnt 
az egyedüli lehetõségnek, hogy sza-
badjára engedjem érzelmeimet anél-
kül, hogy valakit megsértenék. A testi 
tünetek is egyre súlyosabbak lettek. 
Állandó fáradtságtól és gyengeségtõl 
szenvedtem. Az is nehezemre esett, 
hogy egyenesen tartsam a fejem, vagy 
egyik osztályterembõl a másikba men-
jek. Rám tört az álmatlanság, mindig 
felébredtem, és hiába próbáltam visz-
szaaludni. Elvesztettem étvágyam, és 
minden érdeklõdésemet is bármiféle 
tevékenység, a barátok és a család 
iránt. Emésztési problémáim lettek, 
valószínûleg a hiányos táplálkozás 
miatt. Fejfájás, kábultság, látászavar 
– súlyosbították állapotomat.

Ebben az idõben gondoltam elõ-
ször az öngyilkosságra. Addig azon-
ban soha nem jutottam el, hogy meg 
is próbáljam (dicsõség az Úrnak!), de 
jól emlékszem, azt gondoltam, inkább 
meg akarok halni, minthogy így éljek 
tovább.

Ebben a sötét, összekuszált hely-
zetben eltöltött másfél hónap után 
Isten elvezetett dr. Somerville-hez. 
Sírva mentem hozzá, és kétségbe-
esve kértem segítséget. Meg voltam 
gyõzõdbe, hogy mindez az én hibám, 
és valamilyen nagy bûnt követhettem 
el, csak nem tudom felfogni, mi le-
het az. Teljesen elbátortalanodtam, 
nem láttam kiutat. Isten azonban, Aki 

mindig hûséges gyermekeihez, nem 
engedett ki a kezeibõl   – és terve 
volt velem.

Miután mindazt elpanaszoltam, 
ami az utóbbi idõben kínozott, dr. 
Somerville elõzõ betegségeimrõl kér-
dezett, megkérdezte, mennyit alud-
tam, hogy állok a stresszel. Ezen na-
gyon csodálkoztam. Álmomban nem 
gondoltam volna, hogy ez összefügg 
az egészséggel. Akkor tudatosult ben-
nem, hogy depresszióban szenvedek.

Ezt elõször nehéz volt megemész-
tenem. Úgy gondoltam, a kereszté-
nyeknek nem szabad depressziósok-
nak lenniük. Hiszen nekik örvendez-
niük kell az Úrban! Azonban gyorsan 
meg kellett tanulnom, a depresszió 
nekünk, szellemi, testi lényeknek, 
több, mint puszta szomorúság. Bénító 
állapothoz vezethet, ami szellemi 
vagy testi gyengeségbõl származik. 
A depresszió soha nem kerülte el a 
keresztényeket sem. Ezt a betegséget 
testi, lelki gondozással kell leküzdeni.

Ez a depresszív állapot kb. 3-4 hé-
tig tartott, a karácsonyi szünetben 
aztán jelentõs javulás állt be. Amikor 

februárban visszamentem az iskolába, 
újra jelentkeztek a tünetek. Ez arra 
késztetett, hogy az után kutassak, 
milyen egészségi okok húzódhatnak 
meg a háttérben. Kiderült, hogy egy-
fajta hormonális egyensúly-hiányban 
szenvedek, ami azt jelentette, hogy 
néhány fontos hormon hiányzott 
a szervezetembõl. Megpróbáltuk a 
problémát elhárítani, de egész sze-
meszter alatt tovább szenvedtem 
ettõl a depressziótól. Noha javult az 
állapotom, mégis mindig volt valami, 
amit minden pillanatban fel kellett 
dolgoznom.

KÖNYVAJÁNLÓ:

Kivezet út a 
depresszióból

Ez a könyv inkább azoknak segít, 
akik depressziósokkal foglalkoznak. 
Nem azoknak, akik depressziósok!  
Bár ajánljuk ezt a könyvet 
mindazoknak, akik életükben valaha 
is megtapasztalták a tehetetlenség 
érzését, azt, amikor rövidebb vagy 
hosszabb ideig úgy látszik, hogy 
erõnket meghaladják a nehézségek, 
és semerre nem nyílik kivezetõ 
út. Sötétnek látunk mindent, és 
nem tudjuk elképzelni sem, hogy 
ez csak egy alagút, amibõl kijutva 
megint sütni fog a nap. Tim LaHaye 
mûvében olyan konkrét tanácsokat 
kapunk, melynek bátran ajánlhatók 
azoknak is, akik a Bibliát tekintik 
életük zsinórmértékének. Két tényre 
szeretnénk felhívni a figyelmet: – az 
egyik, hogy a szerzõ az Amerikai 
Egyesült Államokban él, s a problémák 
egy része az ottani viszonyok terméke. 
A másik:- a kiadó igyekezett a könyv 
magyar nyelvre fordítása során olyan 
példákat keresni, melyek jellegükben 
megfelelnek az eredetiben írtaknak, 
de közelebb állnak a magyar 
olvasóhoz.

Egyetlen nap alatt az életem 
180 fokos fordulatot vett a 
téves irányba. Emlékszem, 
milyen dühös voltam 
magamra, amiért nem 
tudtam ezen úrrá lenni

Ezt elõször nehéz 
volt megemésztenem. 
Úgy gondoltam, a 
keresztényeknek nem szabad 
depressziósoknak lenniük 
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Visszatekintve depressziós epi-
zódjaimra, elmondhatom, hogy ezek 
voltak életem legsötétebb pillanatai. 
Úgy tûnt számomra, mintha még az 
Egyetlen is eltaszított volna, Akihez 
e megpróbáltatások idején is fordul-
tam: Az volt az érzésem, mintha 
az Üdvözítõ is elhagyott volna. Úgy 
tûnt, hogy már nincs kapcsolatom az 
Úr Jézussal, hogy már valóban elha-
gyatott vagyok, és életem hátralévõ 
részében így kell szenvednem.

Noha így éreztem, mindig arra kel-
lett emlékeztessem magam, hogy ez 
nem igaz, nem így van! Meg kellett 
tanuljam: Bármennyire megváltozik 
is testem és lelkem, Isten soha nem 
változik! Õ állandó, és szeret engem 
ezekben az idõkben is éppen úgy, 
mint máskor.

Miután az Úr gyermeke lettem, va-
lósággal ragaszkodtam Hozzá. Amint 
a Róma 8,38-39 mondja, semmi sem 
választhat el engem a Krisztus sze-
retetétõl. Minden napnak minden 
percében Istenre kell hagyatkoznom 
és támaszkodnom. Egész életemben 
biztos voltam az Istenhez fûzõdõ kap-
csolatom felõl. De, amikor a depresz-
szió rám tört, sokkal inkább függõvé 
váltam Tõle. Meg kellett tanulnom 
abban bízni, hogy Isten betartja ígé-
reteit – bármi is történjék.

Ezt a leckét minden kereszténynek 
meg kellene tanulnia! Én megtanul-
tam, hogy ne a jelenlegi testi állapo-
tomra tekintsek, hanem a mennyei 
dicsõségre, ahol majd egy tökéletes, 
makulátlan testem lesz, és örökké az 
Úr jelenlétében örvendezhetek. Ez 
lett az én reménységem! Még ha éle-

tem hátralévõ részét itt a földön de-
presszióban kell is eltöltenem, azzal is 
megbékélek, mert Isten erõt fog adni 
hozzá. Egy napon majd a mennyben 
mind ettõl megszabadulok. Isten adta 
ezt a reménységet, és minden nap 
emlékeztetett rá. Nem is állíthatom 
valójában, hogy «depresszión mentem 
keresztül», mert Isten mindvégig hor-
dozott! Egész idõ alatt Õ hordozott 
engem!

Három hónappal a depresszióm 
után még mindig téves gondolatok-
kal, aggodalmakkal, érzésekkel küz-
döttem. Ez az idõszak mély sebet 
hagyott bennem, ami, azt hiszem, 
egész életemben végigkísér. De Isten 
kegyelmes és jóságos! Naponta erõt 
és bátorságot adott szembenézni a 
gyengeségekkel. Napról napra tapasz-
taltam, hogy gyógyított. Megtanultam 
mindent imádságban elé vinni – min-
den aggodalmat, kérdést, félelmet. 
Így szorosabb kapcsolatba kerültem 
Megváltómmal. Még mindig ott tar-
tok, hogy felfedezzem, mi segíti elõ a 
gyógyulásomat, hogy kialakítsam alvá-
si, sportolási és étkezési szokásaimat. 
Ez egy hosszú folyamat, melyben sok 
mindent ki kell próbálni, de Isten ezt 
arra használja, hogy türelemre tanít-
son, és hogy egyedül Õbenne bízzak.

Három fontos dolgot szeretnék 
ajánlani azoknak, akik depresszióban 
szenvednek, ezeket nekem is meg 
kellett tanulnom megpróbáltatásaim 
során:

1. Ki kell vizsgáltatni, nincsen-e 
valamilyen egészségügyi ok a háttér-
ben. Ez komoly próba volt számom-
ra, ami alázatra tanított. Az egyetem 
röplabda csapatának játékosa voltam, 
meg sem fordult a fejemben, hogy va-
lami betegségem lehet. De el kellett 
fogadnom, hogy vissza kell nyernem 
az egészségemet, mielõtt a «normá-
lis» életemet folytathatom. Gyakran 
elõbb tisztáznunk kell a dolog testi 
aspektusait, és csak aztán keressük a 
szellemi okokat.

2. Napról napra ragaszkodni kell 
az igazsághoz. Meg kell tanulni, hogy 
ne saját gondolatainkra hallgassunk. 
Bár hamarabb megtanultam volna én 

is ezt! A depresszió odavezet, hogy 
gondolataink csak körbe forognak. 
Mindig ugyanazok a gondolatok kísér-
tenek, és szinte az õrületbe kerget-
nek. Meg kellett tanulnom, hogy ne 
hallgassak ezekre a mániákus gondola-
tokra, és elkezdjem gondolataimat az 
igazsággal megtölteni. Dr. Somerville 
megtanított arra, hogyan szabaduljak 
azoktól a gondolatoktól, és gondolko-
dásomat arra irányítsam, amit a Biblia 
igaznak nevez. A Filippi 4,4-9 ebben 
nagyon sokat segített.

3. Gondoljunk a Róma 8,28-ra. Ez 
volt a leggyógyítóbb vers számomra 
a depresszió idején. Állandóan azt 
kérdeztem magamtól, miért visz át 
engem Isten mindezeken, és hogyan 
leszek valamikor is jól. Mindez arra 
emlékeztetett, hogy Isten azt teszi, 
ami Õt legjobban megdicsõíti, és ami 
a legjobb gyermekei számára. Meg 
kellett tanulnom, hogy ne jelenlegi 
állapotomra tekintsek, hanem elõre, 

az örökkévalóságra, és fel kellett is-
mernem, hogy Isten ezt az én javam-
ra és az Õ dicsõségére tette. Ma már 
elmondhatom, hogy bizonyságtételem 
sok embernek adott bátorságot, és 
megmutatta, milyen az, ha valóban 
Istentõl függünk, és ami a legfonto-
sabb: Isten megerõsítette kapcsola-
tomat Vele, mint Megváltómmal és 
Szabadítómmal sokkal jobban, mint 
bármikor azelõtt! Ezért dicsõség neki 
örökkön-örökké!

MORGAN FAY

Részlet Robert B. Somerville Keresztény 
és depressziós – hogy lehet ez? címû 
könyvébõl, 45-50. old.

Bármennyire megváltozik 
is testem és lelkem, Isten 
soha nem változik! Õ 
állandó, és szeret engem 
ezekben az idõkben is 
éppen úgy, mint máskor

Miután az Úr gyermeke 
lettem, valósággal 
ragaszkodtam Hozzá. Amint 
a Róma 8,38-39 mondja, 
semmi sem választhat el 
engem a Krisztus szeretetétõl 
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3,5), az Antikrisztus zászlaja alatt 
gyülekeznek. 

Jól jegyezzük meg, amit a 2Timóteus 
3,12 mond: «De mindazokat, akik ke-
gyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, 
szintén üldözni fogják». Nincs más út, 
csak az, amelyen Jézus járt. Ha te is azt 
az utat járod, jutalmad az élet koronája 
lesz. A másik parton Maga az Úr Jézus 
vár rád. Bátorítóan kiált szorongatott 
gyermekének: «Ne félj attól, amit el 
fogsz szenvedni. ... Légy hû mindhalá-
lig, és neked adom az élet koronáját!» 
(Jelenések 2,10).

Hûséges mindhalálig – ez maga 
Jézus, a Jelenések 1,5 Õt nevezi «a hû 
tanúnak». A hûség nemcsak azt jelen-
ti, hogy halálunk órájáig hívõk mara-
dunk, hanem azt, hogy szóval és tettel 
bizonyságot is teszünk hûségünkrõl. 
Napjainkban sokan elfordulnak ettõl 
az élõ bizonyságtételtõl, mert félnek 
Jézus szenvedésétõl. Inkább követik 
társadalmunk normáit, melyek követel-
ményeket támasztanak ahelyett, hogy 
segítséget nyújtanának. 

Fontos leszögezni, hogy a szenve-
dés, ami nem krisztusi, aminek nincs 
önfeláldozó jellege, ellenséges hatalom; 
nem embernek rendeltetett, mert Isten 
a szenvedést nem embernek szánta. 
Ezért a Jelenések 21,4 a mennyei di-
csõségrõl azt írja, hogy ott már nincs 
szenvedés. De csak közösséget vállalva 
Jézus szenvedéseivel, melyek szentek, 
melyeket miérettünk vállalt magára – 
mégpedig testi és lelki szenvedéseket – 
lehetünk egyek Jézus Krisztus lényével, 
útjával és dicsõségével. 

Válaszút elõtt állunk. A kérdés így 
szól hozzánk: Vállalom-e Jézusért az 
önmegtagadás útját? Ezt az utat kö-
vetve gazdag vigaszban és csodálatos 
dicsõségben lesz részünk. Viszont ha 

az önérvényesítés és az ún. «önmeg-
valósítás» útját választjuk, szellemileg 
halottak leszünk, és vigasz nélkül ma-
radunk. 

Szmirna részesült ebben a csodála-
tos vigaszban. A szmirnai hívõk szí-
ve mindig nyitott volt az Úr beszéde 
elõtt. Ezért õk kapták a gyõztesnek járó 
ígéretet: «Aki gyõz, annak nem árt a 
második halál» (Jelenések 2,11), ez 
pedig azt bizonyítja, hogy a szmirnai 
gyõztes gyülekezet, és már birtokolja 
az istenség teljes gazdagságát Jézus 
Krisztusban.

A szenvedéssel járó egyik nagy ve-
szély a lélek megkeseredése. Hasonlóan 
a szegénység könnyen szerencsétlenné 
tesz, gyûlölet tárgyaként gyûlölködõkké 
válhatunk, megvertként pedig alatto-
mossá. Ha viszont Urunkra tekintünk, 
Õ megerõsít a szenvedés közepette, 
megerõsíti lelkünk, hogy gyõzni tud-
junk! Krisztussal túljutunk a nyomorú-
ság óráin, gyõzni tudunk, és így nem 
árthat a második halál. Kétféle halál 
van: a testi halál, és a «második», a 
szellemi halál. Aki egyszer megszüle-
tik, annak meg is kell halnia. 

Aki szülõanyjától csak a testi éle-
tet kapta, vagyis egyszer született, az 
kétszer hal meg: a testi halállal, aztán 
pedig a «második» halállal, azzal a ha-
lállal, amely örökre elválasztja az élõ 
Istentõl. De, aki kétszer születik – tes-
tileg, és aztán a Jézus Krisztusba vetett 
hit által szellemileg (ez az újjászületés) 
–, örök életet kap, így egyszer hal meg. 
És ez az egyszeri meghalás tulajdon-
képpen nem is halál, hanem hazaté-
rés. A «második» halál nem árthat a 
gyõztesnek, mert Õ Jézus által átment 
a halálból az életbe.

WIM MALGO (1922–1992)

AMITÕL A KERESZTÉNYEK SZENVEDNEK 

A Biblia utolsó könyvének magyarázata. 
20. rész. Jelenések 2,9-11.

A szmirnai gyülekezet magatartá-
sa megfelel az Úr Jézus elgon-
dolásának és elvárásának. Ezért 

ugyanazok voltak az ellenségei, mint 
Jézusnak, és ugyanazt az ellenállást 
kellett elszenvedniük, mint az Úrnak: 
«Tudok nyomorúságodról, és szegény-
ségedrõl, pedig gazdag vagy, és azok 
káromlásáról, akik zsidóknak mondják 
magukat, pedig nem azok, hanem a 
Sátán zsinagógája» (Jelenések 2,9). 

Ezek a zsidó látszat-hívõk így szól-
tak a szmirnai gyülekezethez: «A mi 
vallásunk az igazi, és nem a tietek». 
Itt általában nem a zsidóságról van 
szó, hanem egy bizonyos zsidó zsi-
nagógáról  egy bizonyos hozzáállással 
a keresztény gyülekezettel szemben. 
Ezért alapvetõen téves általánosan a 
zsidóságot elítélni, mert így az üldö-
zöttek üldözõkké lennének. Az itteni 
zsidók, akik azt állítják, õk az igazi zsi-
dók – akikrõl azonban az Úr kijelenti, 
hogy nem azok – a Krisztus nélküli 
vallásos emberek prototípusai. Ilyen 
látszat-hívõk minden idõben voltak, 
és napjainkban is találkozunk velük. 
Ez vallás kontra Jézus követése!

A világ általi üldöztetésnél rosszabb 
az, amikor vallásos emberek üldöz-
nek, akik azt hangoztatják, hogy õk 
az egyedül igazi vallás képviselõi, 
ezek kigúnyolják Isten gyermekeit 
mondván: «Miénk az igazi egyház», 
noha õk a «Sátán zsinagógája», ahol 
kétségbe vonják a Biblia  csalhatat-
lanságát. Ezek az emberek, akikrõl 
Pál kijelenti: «az ilyenek a kegyesség 
látszatát megõrzik ugyan, de annak 
az erejét megtagadják» (2Timóteus 



Utazz velünk a Szentföldre!

A részletekrõl érdeklõdjön telefonon!
Éjféli Kiáltás Misszió,  1135 Budapest,  Palóc u. 2 . 
Telefon (+36 30) 63 07 823 ;  
E-mail: izraeliutazas@gmail.com;  www.ejfelikialtas.hu

A pandémia ellenére mi 2021-ben is készen állunk arra hogy 
Jézus nyomában felejthetetlen élményt nyújtsunk!

Bibliai tanulmányutak 2021-ben

Útrakészek vagyunk: 

-márcusi, 
-júliusi, 
-októberi idõpontokban

Már most foglald le, és fizessd be az utazást!

Befizetés esetén, ha az út nem valósul 
meg, úgy áttevõdik a következõ turnusra!

Úgy gondoljuk hogy az utazási korlátozások felol-
dása után egyszerre fogják az utazni vágyók Izraelt 
felkeresni! Ezért már most biztosítsd az utad!



Utazz velünk a Szentföldre!

Norbert Lieth

Messiási fény Izrael  
sötétjében
A Szentírás prófétai szavaiba való bepillantás egyben a jövõbe vetett pillantás 
is: Istennek Izraellel való munkálkodása célirányos, a végsõ cél felé mutat, 
arra, ami Izraelre vár. 
Könyv, 94 old.

Ára: 750,-Ft

Norbert Lieth 
MIÉRT ÉPPEN Izrael 
Korunkat riasztó tudatlanság jellemzi Izrael üdvtörténeti pozícióját 
illetõen. Ezt fõként egy általános és egyre növekvõ antiszemita 
hozzáállás teszi egyértelmûvé. A zsidó népet inkább bûnbaknak, 
mint üdvhordozónak tekintik. Ennek már a múltban is végzetes 
következményei voltak. Ez a könyv azért íródott, hogy hasson az 
ilyen folyamatok ellen. Könyv 106 oldal; 

Ára 1450 Ft

Norbert Lieth

Mindent vagy 
semmit

Füzet, 33 old.  

Ára: 350,-Ft

Norbert Lieth

Ruth könyve azüdvtörténet fényében
Ruth könyvébõl érthetõvé válik az a mindenkorra érvényes igazság, hogy az Úr 
hûséges az Õ szeretõ, gondoskodó  szeretetében:  menyasszonyi Gyülekezetét 
és népét Izraelt, az idõk minden zaklatottsága és nyomorúsága ellenére is 
elvezeti a gyönyörû célig! 
Könyv, 73 old.

Ára: 750,-Ft

Norbert Lieth

JÓNÁS – Jónás könyvének próféciai utalásai
Jól ismeri mindenki az Ószövetség engedetlen, majd kelletlenül engedelmeskedõ, 
durcás prófétájának, Jónásnak a történetét. Ám arra, hogy a történetnek, a benne sze-
replõ személyeknek milyen próféciai vonatkozásai vannak, erre még kevesen gondol-
tak. Norbert Lieth, Missziónk svájci igehirdetõje e kötetben ilyen szemmel követi végig 
a küldetés sorsát, s ebben hol Jézus, hol Izráel népe, hol a nemzetek képe bukkan fel 
újszövetségi megvilágításban. Könyv, 90 old. 

 Ára: 750,-Ft

Norbert Lieth 

Jézus beszéde az Olajfák hegyén  
Az Olajfák hegyén elhangzott beszéd, amit Jézus néhány 

nappal halála elõtt tartott, az egész Szentírás legfontosabb 
prófétai kijelentései közé tartozik. Minden további kijelentés 
errõl a témáról, ami végigvonul a következõ bibliai könyvek-

ben, egészen a Jelenések könyvéig, igazából az Úr végidõkre 
vonatkozó beszédén nyugszik. Jézus ezt remény testámen-

tumként, végrendeletként adta tovább.

Ár: 980 Ft
Norbert Lieth

A zsidó állam – a világ botrányától  
a világ szükségszerûségéig
Több mint 100 éve (1897-ben) született meg Herzl Tivadarnak 
«A zsidó állam» címû könyve. Ebben többek között ezt írta: «A 
zsidó állam a világ szükségszerûsége, és az elkövetkezõkben lét-
re fog jönni.» 50 évvel késõbb valóban megalakult a zsidó állam. 
E könyv célja annak bizonyítása, hogy a zsidó állam létezése 
más és több, mint bármelyik államé! Könyv, 166 old. 

Ára: 750,-Ft 

Norbert Lieth

A lelkiismeret 
– Isten 
államügyésze
 Füzet, 24 oldal;  

Ára: 270,-Ft

Norbert Lieth

Az utolsó ajtó az 
elragadtatáshoz 
vezetõ úton

Füzet, 23 old. 

Ára: 350,-Ft 

Norbert Lieth

A keresztyének jövõje
Jézusnak a golgotai kereszten bevégzett megváltói mûve folytán 
a keresztyén ember nemcsak jelenlegi, hanem jövõbeni életére 
vonatkozóan is ígéretet kapott (1Tim 4,8b). E könyv ezt az élõ 

reménységet szeretné szemléltetni az Olvasóval. Az újjászületés 
szükségszerûségének jelentõségétõl a feltámadáson és az elragad-

tatáson keresztül az új Jeruzsálemig a szerzõ azok  reménységérõl 
és elvárásairól szól, akik hisznek Jézus Krisztusban.  Könyv, 182 old. 

Ára: 950,-Ft

Norbert Lieth

Hol van Barnabás?

Füzet, 20 old. 

Ára: 275,-Ft

Könyvajánló
www.ejfelikialtas.hu

Éjféli Kiáltás Misszió
Bp, Palóc u. 2. Mobil: +36 30 630 7823; 
rendeles@ejfelikialtas.hu

Megrendelés: www.ejfelikialtas.hu; rendeles@ejfelikialtas.hu 
1135 Budapest, Palóc utca 2.  
Tel.: (+36 1) 3500-343;  Mobil: +36 30 630 7823
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Az újság ára: 500,-Ft

Dr. Pálhegyi Ferenc

Életünk iránytûje

Ára: 1450,-Ft

«Tudom, nehéz ellenállni a tömeg sodrásának. A pisztráng szemben úszik az árral. Kiket sodor az 
ár? A döglött halakat. Remélem, hogy egyikünk sem akar döglött hal lenni az emberi élet folyójá-
ban. Merjük vállalni Jézus Krisztust, mert Õ ma is szembe halad az árral.» E szavakkal fejezi be a 
szerzõ ezt a munkáját, amely azt mutatja be az olvasónak, hogy az ember az Édenkertben történt 
bûnesete óta hány és hány helyen keresett már menedéket.  Könyv, 56 old.

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