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A törvény által meghatározott intézkedesek 
betartása mellett!

Kérjük vegye figyelembe,
hogy irodánk karácsony és újév  
között zárva tart!  
(2020 december 24-tól –  
2021 január 3-ig)

Kívánunk Önnek áldott adventet és békés 
karácsonyi ünnepeket! 

Éjféli Kiáltás Misszió
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Thomas Lieth

A legnagyobb ajándék 

Kedves Barátaim, Bármilyen furcsa is, 
de az évvégéhez közeledünk. Még 

elevenen él bennünk a múlt karácsony-
ra való készülõdés, a megfelelõ ajándé-
kok lázas keresésének emléke. És most 
ismét itt vagyunk, újra azon kell törnünk 
a fejünket, mi kerüljön a gyerekek adven-
ti kalendáriumába, vagy mit ajándékoz-
zunk karácsonyra a szeretteinknek. Ez 
azonban egyáltalán nem terhes, ha illik, 
ha nem, én szerintem nagyon szép, és ne-
kem tetszik ez a hagyomány. 

Mi szólhat az ellen, hogy a gyerekeket 
az adventi kalendáriummal meglepjük, 
vagy hogy szeretteinknek ajándékokkal 
kedveskedjünk? Szerintem semmi. Így 
aztán én hagyományos karácsony-rajon-
gó vagyok. Ekkor természetesen a fõ sze-
rep az ajándékoké. De ha már az ajándé-
kokról beszélünk, ne felejtsük el, hogy a 
legnagyobb ajándék a szeretet. Vagy ta-
lán mégsem? Pedig én jobban örülök fele-
ségem szeretetének, mint egy pár zokni-
nak. És úgy gondolom, a gyerekeknek is 
fontosabb a szüleik szeretete, mint vala-
milyen játék – miközben természetesen 
az egyik nem zárja ki a másikat. Viszont 
az ajándékok szeretet nélkül olyanok, 
mint a patak víz nélkül. Pál írja: «Most 
azért megmarad a hit, a remény, a sze-
retet, e három; ezek közül pedig a legna-
gyobb a szeretet» (1Korinthus 13,13). 

Ebben az évben karácsonyra várva, 
advent idejében arra kellene töreked-
nünk, hogy több szeretetet tanúsítsunk 
általában embertársaink és különösen 
hittestvéreink iránt. Legyünk õszinték, 
nincsen-e túl sok civakodás, irigység, 
gõg, önhittség a gyülekezetekben, a hit-

testvérek között? Mindezek pedig szere-
tetlenségre utalnak. 

Kedves Olvasóm, jól tudom, nem va-
gyunk mindnyájan egy véleményen. 
Nem mindenki egyformán rokonszenves 
számunkra. Adottságaink, ismereteink is 
teljesen különbözõek. Missziónk a legkü-
lönbözõbb gyülekezetekbe jár szolgála-
tokra, az Éjféli Kiáltás egyes cikkeit nagy 
élvezettel és egyetértéssel olvassuk, más 
cikkeket pedig fejcsóválva és bosszankod-
va. Csak ne felejtsük el, hogy Isten egyik 
testvérünket éppen úgy szereti, mint a 
másikat. És azt se felejtsük el, hogy a Bib-
lia figyelmeztetõen int és óv az irigység-
tõl és veszekedéstõl, és a feltétel nélküli 
szeretetre szólít fel! Hogyan írt errõl Pál? 

«A szeretet türelmes, jóságos; a szere-
tet nem irigykedik, a szeretet nem kér-
kedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselke-
dik bántóan, nem keresi a maga hasznát, 
nem gerjed haragra, nem rója fel a rosz-
szat. Nem örül a hamisságnak, de együtt 
örül az igazsággal. Mindent elfedez, min-
dent hisz, mindent remél, mindent eltûr» 
(1Korinthus 13,4-7).

Ahol ilyen szeretet van, ott nincs he-
lye a veszekedésnek, önzésnek, szeretet-
lenségnek. És ez a szeretet különösen a 
testvérek között függetlenül attól, melyik 
gyülekezethez tartoznak, nem valami ke-
gyes óhaj vagy ajánlat, hanem félreért-
hetetlen felszólítás. János apostol ezt így 
mondja: «Szeretteim, szeressük egymást; 
mert a szeretet Istentõl van, és aki szeret, 
az Istentõl született, és ismeri Istent; aki 
pedig nem szeret, az nem ismerte meg 
az Istent; mert Isten szeretet. Abban nyil-
vánul meg Isten hozzánk való szeretete, 

hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a vi-
lágba, hogy éljünk õáltala. Ez a szeretet, 
és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, ha-
nem az, hogy õ szeretett minket, és el-
küldte a Fiát engesztelõ áldozatul bûnein-
kért. Szeretteim, ha így szeretett minket 
Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy 
szeressük egymást» (1János 4,7-11). 

Az lenne csak a rendkívüli ajándék, ha 
a jövõben minden különbözõséget félre-
téve szívbõl szeretnénk testvéreinket! A 
szeretetet gyakorolni lehet, és a gyakor-
latban alkalmazni azáltal, hogy a másikat 
többre becsüljük önmagunknál. Szívbõl 
kívánom, hogy minden Olvasóm a szere-
tetnek ezt az ajándékát kapja, és ezzel az 
ajándékkal lepjen meg és szerezzen örö-
met másoknak. 

Azzal a bizonyossággal, hogy Isten a 
legcsodálatosabb és legértékesebb aján-
dékot adta, amikor Fiában, Jézus Krisz-
tusban emberré vált, köszöntöm minden 
kedves Olvasómat, szeretetben eltöltött 
adventet és áldott karácsonyt kívánva,

Thomas Lieth

A szeretetet gyakorolni 
lehet, és a gyakorlatban 
alkalmazni azáltal, 
hogy a másikat többre 
becsüljük önmagunknál. 

 A bibliAi próféciák csOdájA
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B oris Becker mondta egyszer:  
«18 éven át az volt az érzésem, 
hogy az újságírók nekem soha 

nem a megfelelõ kérdést tették fel. 
Mindig csak az eredményeim érde-
kelték õket, de én, mint ember, nem 
érdekeltem õket soha».

Istennél ez másként van. Õt csak az 
ember érdekli, és soha nem az elért 
eredményei, vagy hogy mit tud felmu-
tatni másoknak. Ezt az odafigyelést, 
különösen a karácsony fejezi ki. 

Karácsony estéjét ‹szentestének› is 
nevezzük, ekkor jött el Isten hozzánk, 
ekkor lépett be a mi világunkba. Isten 
szent, és minden embernek tudnia kel-
lene, hogy Isten szent. Isten meghitt 
kapcsolatot, közösséget szeretne az em-
berekkel létrehozni, a karácsony ennek 
a vágyának a kifejezése.

Isten sóvárgását legszemléleteseb-
ben a tékozló fiú példázata fejezi ki: az 
atya minden nap várja fia hazatértét, aki 
hátat fordított neki, de mégis, mikor a 
fiú végre újra hazatalál boldogan, kitárt 
karokkal szalad elé. A történetnek ezt 
a találó címet is adhatnánk: «Példázat 
az Atya sóvárgásáról».

Sok emberben téves kép alakult ki 
Istenrõl. A szigorú és komoly uralkodót 
látják Benne, és nem a szeretõ Atyát, 
Aki sóvárogva fordul felénk.

Egy bevásárló központban várnom 
kellett valakire, hogy teljen az idõ köz-
ben a kirakatokat nézegettem. Az egyik 
kirakatban feliratos pólókat láttam. Az 

egyiken ez állt: «Az élet értelmetlen 
értelmetlenség nélkül.» 

A mondás meglehetõsen értelmet-
lennek tûnt, viszont, ha jól meggon-
doljuk, mégis azt fejezi ki, hogy az 
emberek keresik az élet értelmét, és 
ha nem találják, mindenféle badarságot 
összehordanak. 

Az egész élet értelmetlenségnek 
tûnik, amíg az igazi értelmét fel nem 
ismerjük. De mi az értelem és mi az 
értelmetlenség?

Az embert mindig olyan kérdések 
foglalkoztatták, mint: Miért vagyunk 
mi ezen a világon? Milyen céllal szü-
lettem én erre a világra? Az egész 
életem arról szól, hogy megszületek, 
és egyszer majd meghalok? Közben 
egy kis öröm, sok munka és fárado-
zás, félelmek, gondok, fájdalmak, és 
ez minden? Valaki egyszer így kiáltott 
fel: «Mi, emberek, tényleg csak egy 
majomistállóból szöktünk meg?»

Állandó vágyakozás él bennünk, 
amit itt e földön semmi sem tud ki-
elégíteni. A világ egyik leghíresebb 
mestermûve Michelangelo festménye 
az elsõ ember megteremtésérõl. Isten 
kinyújtja ujját az ember ernyedt keze 

Isten meghitt kapcsolatot, 
közösséget szeretne az 
emberekkel létrehozni, 
a karácsony ennek a 
vágyának a kifejezése
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felé. Ez az érintés teszi az embert azzá, 
amire Isten elrendelte.

Isten számára teremtettünk, Terem-
tõnk közösséget akar velünk, közöt-
tünk akar lakozni, velünk akar járni. 
Senki sem a véletlen terméke. Minden 
ember Isten akaratából születik. A 
Teremtõ nekünk szentelte Önmagát, 
miközben bennünket is megszentelt. 

Az ember elveszíti létezésének ér-
telmét, ha Istent ignorálja, és a Tõle 
kapott életét maga akarja irányítani. 
Ekkor valóban elszabadul az értelmet-
lenség …

Csûrhetjük, csavarhatjuk a dol-
gokat, ahogy akarjuk, a valóság 
mindenképpen ez: «…a bûn pedig 
gyalázatukra van a nemzeteknek» 
(Példabeszédek 14,34). A bûn választ 
el bennünket Istentõl, és lehetetlenné 
teszi a beteljesedett életet Istennel. 
A bûn eltávolít, elidegenít bennünket 
Teremtõnktõl.

Ez az oka minden értelmetlenség-
nek, az ember önzõ gõgjének, felfu-
valkodott becsvágyának, de minden 

szörnyûségnek és nyomorúságnak is, 
ami elkíséri halála órájáig.

Valaki találóan ezt így írta le: 
Kezdetben megteremtette Isten az 
embert. Az ember boldog volt Isten 
közelségében, de aztán elszakadt 
Teremtõjétõl. Azóta ûr tátong a lelké-
ben. Az ember megpróbálja ezt az ûrt 
ezer féle dologgal betölteni, de azt kell 
tapasztalnia, hogy soha nem sikerül, 
sõt az ûr egyre nagyobb lesz. Egyedül 
Isten tudja ezt az ûrt betölteni.

Hála Istennek, hogy Õ ezt meg is 
teszi, nem hagy magunkra. Õ a kez-
det és a vég. Õ minden kezdet Istene. 
Isten mindig kész újat kezdeni, mindig 
felkínálja az újrakezdést, nem mond 
le rólunk, keresi velünk a kapcsolatot.

A Bibliában számtalan helyen ol-
vashatjuk, hogy Isten az emberek kö-
zött szeretne lakozni. A Biblia elején 
például így szól Izráel népéhez: «Ott 
fogok megjelenni Izráel fiainak, és 
dicsõségemmel szentelem meg azt. 
Megszentelem a kijelentés sátrát és 
az oltárt. Megszentelem Áront és fiait 
is, hogy papjaim legyenek. Izráel fiai 
között fogok lakni, és Istenük leszek. 
És megtudják, hogy én, az ÚR, va-
gyok az Istenük, aki kihoztam õket 
Egyiptomból, mert köztük lakozom 
én, az ÚR, az õ Istenük» (2Mózes 
29,43-46).

Isten kiválasztott magának egy né-
pet, hogy találkozzék az emberekkel, 
az emberek között akart lakni.

A kijelentés sátráról olvasva azt 
látjuk, hogy a mindenható Isten maga 
gondoskodott mindenrõl, arról is, hogy 
a népe körében lakozzék, az izraeli-
táknak egyszerûen csak el kellett fo-
gadniuk. 

Isten szentsége által a népnek is meg 
kellett volna szentelõdnie. Isten elren-
delte, hogy ami az Õ oltárát megérinti, 
szent az Õ számára (2Mózes 29,37). 
Ezt karácsony jelképének tekinthetjük: 
Mindenki, aki a karácsonykor megje-
lent Istennel kapcsolatba kerül, szent 
lesz az Õ számára. 

Isten a legapróbb részletekig min-
denrõl gondoskodott: a Hozzá fordu-
lók megváltásáról, megtisztulásáról és 
felkenetésérõl (2Mózes 29; 31,1-11).

Boris Becker:

«18 éven át az volt 
az érzésem, hogy az 
újságírók nekem soha 
nem a megfelelõ kérdést 
tették fel. Mindig csak az 
eredményeim érdekelték 
õket, de én, mint ember, 
nem érdekeltem õket soha»
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Kötetek szólnak arról, hol minden-
hol kereste Isten az emberrel való 
találkozást a Biblia leírásai szerint: A 
pusztában, ahol nappal forróság, éjjel 
hideg van. Ott, ahol minden kopár, a 
szükség uralkodik, ahol az ember véd-
telenül kiszolgáltatott környezetének 
… ott akar Isten, Akit az egész univer-
zum sem képes befogadni, közel lenni 
az emberhez.

Mózes második könyvét olvasva va-
lami csodálatos tûnt fel számomra. Az 
istentiszteleteken használt szent esz-
közök készítésekor (pl. az Úr asztala) 
Isten parancsa szerint mindig arany 
szegélyt vagy peremet is tenni kellett 
köréjük (2Mózes 25,11.24-25; 30,3). 
Ennek szimbolikus jelentése van. 
Szállítás közben a szegély megakadá-
lyozta, hogy valami leessék róluk.

Talán te is éppen a pusztában vagy. 
Belsõleg és külsõleg szorongatott hely-
zetben. A Nap heve epeszti lelkedet. 
Éjjel a hideg és sötétség vesz körül. De 

Isten, ha lakozást vehet szívedben és 
életedben, gondoskodik arról, hogy a 
pusztán átvezetõ utadon az Õ oltalma-
zó kegyelme vegyen körül.

«Hallgass rám, Jákób háza, és Izrá-
el házának egész maradéka, ti, akiket 
születésetek óta hordozok, világra 
jöveteletek óta viszlek: Vénségetekig 
ugyanaz maradok, õsz korotokig én 
hordozlak! Én alkottalak, én viszlek, 
én hordozlak, én mentelek meg» 
(Ézsaiás 46,3-4).

Mi a karácsony? Isten vágyának be-
teljesedése, hogy az emberek között 
lakozzék. Õ Maga a szeretet, és csele-
kedeteiben ez hajtja. A Biblia az elsõ 
karácsonyt titokzatos szavakkal írja le: 
«Az Ige testté lett, közöttünk lakott, 
és láttuk az õ dicsõségét, mint az Atya 
egyszülöttjének dicsõségét, telve ke-
gyelemmel és igazsággal» (János 1,14).

Gyerekként nem tudtam elképzelni, 
hogy került a kifejlett körte a Vilmos-

üvegbe. Késõbb megtudtam, hogy a 
körtefa egyik ágát beledugják az üveg-
be, az ág ott fog termést hozni, és a 
körte az üvegben fejlõdik ki. 

Karácsony Isten eljövetele a világ-
ba. Fiában, Jézus Krisztusban emberré 
lett. Ézsaiás így jövendölte ezt meg: 
«Vesszõszál hajt ki Isai törzsökérõl, 
hajtás sarjad gyökereirõl» (Ézsaiás 
11,1).

Ez a karácsony: Jézus, Aki Istennél 
volt, és Maga Isten, emberré lett, és 
közöttünk lakott. Õ, Aki Izráelben, a 
pusztában választott lakhelyet, minden 
embernél otthon akar lenni. 

Igen, a bûn az emberiség megron-
tója. Azonban Jézus eljövetelével erre 
a világra élõ reménységünk van: «Igaz 
az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, 
hogy Krisztus Jézus azért jött el a vi-
lágba, hogy a bûnösöket üdvözítse…» 
(1Timóteus 1,15).

Az élet értelme ez: találkozás 
Istennel, Aki felkeres bennünket, 
mindent megváltoztat, és teljes élet-
tel ajándékoz meg. Isten betölti az ûrt 
a lelkünkben. Mindent megtesz azért, 
hogy az emberek között lakjék, sze-
retetével és örök élettel ajándékozza 
meg õket. 

Szeretném idézni egy idõközben 
már meghalt férfi vallomását: «Ma 23 
éve, hogy megszabadultam a drogok-
tól, és nem kell senki elismeréséért 
törnöm magam, mert engem Jézus sze-
ret. Ez volt életem legjobb döntése. 
Isten megajándékozott egy kedves fe-
leséggel és két gyermekkel. Köszönöm, 
Jézus.»

Az embert mindig olyan 
kérdések foglalkoztatták, 
mint: Miért vagyunk mi ezen 
a világon? Milyen céllal 
születtem én erre a világra?

Minden ember Isten 
akaratából születik. A 
Teremtõ nekünk szentelte 
Önmagát, miközben 
bennünket is megszentelt 
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«A rád bízott drága kincset õrizd 
meg a bennünk lakozó Szentlélek ál-
tal!» (2Timótheus 1,14).

Ha Krisztus benned él, akkor a szí-
ved telve van a dicsõség gazdagságával 
itt és most a hited által. Várományosa 
vagy az örök életnek Isten országában, 
és olyan kincs birtokosa vagy, amely 
most a szívedben van elrejtve, és ami 
a földön semmihez sem mérhetõ. 

Karácsony a szigorított fegyházban 
Mi történhet, ha Jézus bevonul az éle-
tünkbe, egy megható történet mondja 
el, amely a www.jesus.de honlapon 
jelent meg:

«‹Olmos› Argentína legnagyobb 
szigorított fegyháza – és ma a világ 
legnagyobb börtön-gyülekezetének 
otthona kb. 2000 taggal! – Egyedülálló 
történet az imádkozásról, bátorságról, 
szeretetrõl.

Az erõszak és a gyilkosság a foglyok 
lakóterületein szinte megfékezhetet-
lenné vált. A gyilkosság egyáltalán nem 
volt szokatlan, és az erõszak napiren-
den volt.

Állatáldozatok és okkult rítusok napi 
gyakorlattá váltak. A bentlakók a sá-
tánista kényszerképzetek áldozataivá 
váltak. Egyesek azt mesélték, hogy 
törpeszerû démonokat láttak a börtön 
lépcsõin le-fel szaladgálni. Számtalan 
történet szól a gonosz félelmetes je-
lenlétérõl, amely a börtönt teljesen 
uralta.

Juan Zuccarelli lelkipásztornak ju-
tott az a feladat, hogy ebben a bör-
tönben szolgáljon. Abban az idõben 
még nem lehetett bemenni a börtö-
nökbe, és ott hirdetni Isten Igéjét. Egy 
keresztény azt tanácsolta Juannak, 
legyen börtönõr, és így jusson be a 
börtönbe.

‹Az elsõ munkanapon börtönõrként 
igencsak furcsán éreztem magam›, 
mondta Zuccarelli. ... Megkérdeztem 
a kiképzõt, szabad-e a vallásról beszél-
ni. Õ a felekezetem iránt érdeklõdött, 
és elmondtam neki, hogy keresztény 
vagyok, egy evangéliumi szabadegy-
ház tagja. A kiképzõ így válaszolt: 
Úgy, tehát egy szabadegyház tagja. 
Gyûlölöm a szabadegyházakat! Ha 
maga egy szabadegyháznak a tagja, és 
errõl itt beszélni akar, velem gyûlik 
meg a baja.

Azt mondta, hogy azon a helyen 
ott õ az egyedüli isten. Mától fogva õ 
az Isten szava számomra. ... És ezzel 
kidobott az irodájából.

Egyik nap sok probléma leküzdé-
sével sikerült egy evangéliumi ren-

Isten számára teremtettünk, 
Teremtõnk közösséget akar 
velünk, közöttünk akar 
lakozni, velünk akar járni. 

Ilyen az értelmet nyert élet.
Karácsony azt jelenti, hogy a min-

denható Isten megszentelt téged, mert 
szeret, és örökre nálad akar lakni. 
Karácsony azt is jelenti, hogy Isten 
igent mondott rád. Ez nem függ attól, 
hogy te hogyan értékeled magad, vagy 
milyen súllyal nehezedik rád vétkeid 
terhe. Karácsonykor Isten korlátlanul 
kitölti szeretetét Jézusban a világra.

S. M. Lockridge afro-amerikai lelki-
pásztor mondta Jézusról: «Az Õ élete 
semmihez sem hasonlítható. Jósága 
határtalan. Kegyelme örökké tart. 
Szeretete változatlan. Mindenkivel ir-
galmas, uralma igazságos, igája pedig 
könnyû. Leghõbb vágyam, hogy bemu-
tassam Õt nektek.»

Jézussal a világtörténelem legfon-
tosabb látogatója érkezett hozzánk, 
de úgy tûnik, nagyon kevesen vannak 
otthon, hogy ajtót nyissanak Neki.

«Mit használ a számtalan gyertya, 
ha a szívben sötétség marad?»

Sok keresztény ismeri Angelus 
Silesius mondását: «Ha Krisztus ezerszer 
is megszületne Betlehemben, de teben-
ned nem: örökre elveszett maradsz.»

Aki Jézus Krisztust befogadja éle-
tébe, azok közé tartozik, «…akiknek 
Isten tudtul akarta adni, hogy milyen 
gazdag ennek a titoknak dicsõsége a 
pogány népek között. Ez a titok az, 
hogy Krisztus közöttetek van: re-
ménysége az eljövendõ dicsõségnek» 
(Kolossé 1,27).
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dezvényt megszervezni a börtönben. 
Kb. 300 fogoly vett részt, és közülük 
majd 100 befogadta Jézust életébe, 
mint Urát és Megváltóját.

Sok keresztény nem mehetett vissza 
cellájába az üldöztetés miatt. 1987-ben 
ez a tarthatatlan helyzet arra indította 
a keresztényeket, hogy kérjenek a ha-
tóságtól egy külön cellatömböt, mely-
ben egyedül a keresztények laknának, 
akik megvallották, hogy Krisztus új 
emberré formálta õket. A kérést tel-
jesítették. Ez a cellatömb hamarosan 
a legvonzóbb lett az egész börtönben. 
Ez úgy a börtönhatóság, mint a foglyok 
számára annak a bizonysága lett, hogy 
jelentõs változások történtek.

Egyre több cellatömböt adtak át 
a keresztényeknek. Számuk havon-
ta kb. egy cellatömbbel növekedett, 
úgyhogy a keresztények kezdték a bör-
tönt Krisztus számára ‹elfoglalni›. A 
kezdetben elutasító kiképzõ késõbb a 
gyülekezet diakónusa és titkára lett …!

A Bibliában Isten megjövendölte né-
pének: «Hajlékom náluk lesz, Istenük 
leszek, õk pedig népem lesznek» 
(Ezékiel 37,27).

Ez az esemény majd csak ezután 
fog bekövetkezni. Mégpedig akkor, 

amikor Isten új eget és földet te-
remt. 

«Hallottam, hogy egy hatalmas hang 
szól a trónus felõl: „Íme, az Isten sáto-
ra az emberekkel van, és õ velük fog 
lakni, õk pedig népei lesznek, és maga 
az Isten lesz velük» (Jelenések 21,3).

Az Úr, a mi Istenünk, újra eljön, 
hogy a nemzetek között lakozzék. Az 
Úr, a mi Teremtõ Istenünk nem adja 
fel vágyakozását, míg ez be nem tel-
jesül.

Isten úgy sóvárog teremtett világa 
után, hogy végtelen szeretetében min-
dent megtesz az emberekért, és közöt-
tük akar lakni, velük együtt akar élni.

Ez a karácsony.
Egyszer valaki így fogalmazta ezt 

meg: «A mindenható Isten a föld felé 
fordította orcáját, testet öltött és em-
berré lett, olyanná, mint egy közülünk. 
… Ez nem mese és legenda, ez Isten 
mérhetetlen szeretete az emberek 
iránt.»

Õ közöttünk akar lakni. Nekünk 
szentelte Magát, mert szentek vagyunk 
az Õ számára. Õ ad az életnek igazi 
értelmet.

Nekünk mindössze annyit kell ten-
nünk, hogy elfogadjuk ezt az ajándékot.

NORBERT LIETH

Ha Krisztus ezerszer is 
megszületne Betlehemben, 
de tebenned nem: örökre 
elveszett maradsz

Rainer Wagner

Ára :

   1450, -Ft
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

Bármely tervrõl is legyen szó a Bibliából, azt Rainer Wagner minden érdeklõdõ olvasója számára 
átláthatóvá teszi. Mindaz, amirõl a Biblia beszámol, az átfogja a tegnapot, a mát és a holnapot. 
Megérthetjük, hogy Isten értünk való üdvössége mindent átfog, a Földet, az idõt, a népeket, a 
világot. A szerzõ meghív az üdvösség izgalmas történetébe és bevezet Isten munkálkodásába. Meg 
fogod érteni, miért is hiszel ma. Továbbá azt, hogy mire várunk, miként alakul korunk egészen Jézus 
visszajöveteléig. Ez a könyv egy teljes bibliai áttekintést ad Isten üdvtervérõl. Hozzáértéssel dolgozza 
fel hitünk alapjait.

+postaköltség

Kézikönyv Isten üdvtervérõl
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Tudtad?
Tudtad, hogy te Isten kívánság-gyermeke 
vagy?

K i tudná teljes bizonyossággal kije-
lenteni, hogy õ szüleinek kíván-
ság-gyermeke-e? Hogy megszüle-

tését valóban olyan nagy vágyakozással 
akarták? Ki érzi úgy, hogy nélkülözhe-
tetlen mások számára?  Vannak olyan 
emberek, akik szeretnek és értékelnek 
egyszerûen csak azért, mert vagyunk 
ezen a világon?  Nincs annál rosszabb, 
mint amikor azt érezzük, hogy terhére 
vagyunk környezetünknek, nem látnak 
bennünket szívesen. És nincs annál 
szebb és nagyszerûbb, amikor tudjuk, 
hogy szeretettel, tárt karokkal várnak. 
– Isten így vár téged! Tudtad-ezt?

Isten Fia, Jézus, Betlehemben öltött 
emberi alakot. Ez volt az Õ és az Atya 
akarata – azért, hogy aki hisz Jézusban, 
Isten gyermeke lehessen. Isten azt 
akarja, hogy senki el ne vesszen. Isten 
mindenek Teremtõje, Õ nem szeret 
mindent, viszont szeret mindenkit. 
Õ minden embert a «megváltás szem-
üvegén át» néz a betlehemi jászoltól a 
golgotai keresztig.

Karácsonykor, amikor Jézus születé-
sére emlékezünk, tudnunk kell, hogy 
minden ember rajta van Isten kívánság-
listáján: a benzinkutas, a bennünket ki-
szolgáló eladónõ, a rendõr, a drogfüggõ, 
a fogoly, a számûzött, a milliárdos, a nép-

szerûtlen elnök, a hajléktalan, minden 
nõ, minden férfi és minden gyermek. 
A Biblia így fejezi ezt ki: «De amikor 
megjelent a mi üdvözítõ Istenünk jósága 
és emberszeretete, nem az általunk vég-
hez vitt igaz cselekedetekért, hanem az 
õ irgalmából üdvözített minket újjászülõ 
és megújító fürdõje a Szentlélek által» 
(Titusz 3,4-5). Neked is szól a meghívó, 
állj meg, térj meg, és fordulj Jézushoz.

Tudtad, milyen szerepet játszanak a 
pásztorok?
Karácsony nem is létezhet pásztorok 
nélkül. A Szentírásban ezt olvassuk: 
«Pásztorok tanyáztak azon a vidéken 
a szabad ég alatt, és õrködtek éjszaka a 
nyájuk mellett» (Lukács 2,8).

De hogyan tekintettek a pásztorokra 
abban az idõben?

Az akkori zsidó irodalom nagy meg-
vetéssel ír a birkapásztorokról. A val-
lásos felsõbbség a rablókkal, csalókkal, 
a legnagyobb bûnösökkel tette õket 
egyenlõvé. A csõcselékhez sorolták 
õket, amely nem ismeri a törvényt. 
Polgárjogokkal sem rendelkeztek. Az 
egyik mondás így szólt: «A világ egyet-
len foglalkozása sem olyan megvetett, 
mint a pásztoroké.»

A pásztorok nem tudták teljesí-
teni a vallásos tisztálkodási elõírá-
sokat, és ezért nem látogathatták a 
Templomot. Általában kinn a mezõn 
vagy barlangokban aludtak, így na-

gyon messze éltek úgy Istentõl, mint 
az emberektõl. 

És az angyal ezeknek az embereknek 
vitte hírül elõször Jézus születését. Isten 
dicsõségének fénye nem Máriának és 
Józsefnek jelent meg az istállóban, sem 
a papoknak a Templomban, hanem a 
pásztoroknak. Isten az õ jelentéktelen, 
megvetett életükbe lépett be.

Isten elõtt nincsenek jelentéktelen 
emberek.

Tudtad, mit tett érted Jézus?
«A jel pedig ez lesz számotokra: találtok 
egy kisgyermeket, aki bepólyálva fek-
szik a jászolban» (Lukács 2,12).

«A nagynéni most is, mint minden 
évben, egy kis csomagot küldött kará-
csonyra. Most is mint mindig megint 
pralinék voltak. A feleség gúnyosan 
szólt oda a férjének: «Ajándékozd oda 
a menekülteknek». A férj másnap oda 
is adta egy külföldi családnak. Néhány 
nap múlva ez a család állt az ajtójuk 
elõtt, eljöttek megköszönni a praliné-
kat és a dobozba tett 2000 eurót. – A 
házaspár megvetette a csomag igazi 
tartalmát, és könnyelmûen lemond-
tak róla.

A Biblia ezt mondja Jézusról: «Mert 
benne teremtetett minden a mennyen és 
a földön, a láthatók és a láthatatlanok, 
akár trónusok, akár uralmak, akár fejede-
lemségek, akár hatalmasságok: minden 
általa és reá nézve teremtetett. Õ elõbb 
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aki elküldött engem, annak örök élete 
van; sõt ítéletre sem megy, hanem át-
ment a halálból az életbe» (János 5,24).

Házassági ajánlat esetén döntést kell 
hozni.

Egy kedvezõ ajánlat esetén dönteni 
kell.

Egy szerzõdés megkötésekor is dön-
tést kell hozni.

Isten mi mellettünk döntött. Õ te 
melletted döntött.

Most neked kell döntened. 
Advent idejében sok embernek jut 

eszébe Isten, a menyország, a megbo-
csátás. Felelevenítik Jézus születésének 
történetét, és észreveszik, hogy Isten 
halkan, szeretettel beszélni kezd szí-
vükhöz. Meghallják Isten hívó szavát. 
Amikor Isten a te szívedhez is beszélni 
kezd, ne engedd, hogy minden más a 

környezetedben elnyomja ezt a hangot. 
Kiálts Jézushoz, kérd az Õ segítségét, 
ha õszintén kéred megmentõ kegyel-
mét, akkor erre az imára ezt az isteni 
választ kapod: «Megváltottalak, enyém 
vagy!»

A Szentírás így biztat bennünket: «Ha 
tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szí-
veddel hiszed, hogy Isten feltámasztot-
ta õt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert 
szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és 
szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. 
Az Írás is így szól: „Aki hisz õbenne, 
nem szégyenül meg.” Nincs különbség 
zsidó és görög között, mert mindenkinek 
ugyanaz az Ura, és õ bõkezû mindenki-
hez, aki segítségül hívja; amint meg van 
írva: Aki segítségül hívja az Úr nevét, 
üdvözül».

volt mindennél, és minden õbenne áll 
fenn» (Kolossé 1,16-17).

Jézus a Teremtõ, Aki által minden 
teremtetett. Emberré vált, és pólyába 
csomagolva jászolba fektették. És mind-
ez azért történt, hogy mi a mennybe 
juthassunk. 

Sajnos sok ember úgy reagál Jézusra, 
mint az a házaspár a pralinés ajándékra. 
Nem veszik figyelembe, vagy megve-
tik, könnyelmûen lemondanak Róla. 
Közben nem tudják, milyen örökkévaló 
értéket hozott Jézus, és mit szalaszta-
nak el Nélküle. 

Jézus maga mondta: «Aki nem tisz-
teli a Fiút, az nem tiszteli az Atyát sem, 
aki õt elküldte» (János 5,23).

Tudtad, hogy döntened kell?
«Bizony, bizony, mondom néktek: 

aki hallja az én igémet, és hisz abban, 

Miért fontos Izrael 
fizikai és szellemi helyreállítása?

Újdonság!
  Eyal Friedman

Eyal Friedmann Jeruzsálemben született, akinek felmenõi között magyarországi zsidók is vannak. Apai ágon nagyszülei Budapestrõl és 
Marosvásárhelyrõl származnak és a Soá elõtt  települtek ki Izraelbe.

Eyal több éves keresés után 27 évesen adta át életét Jesuának, Izrael Messiásának. Ma a jeruzsálemi Christ Church, Benjamin és Ruben 
Berger gyülekezetének tagja és a Második Jeruzsálemi Zsinat felé (TJCII) kezdeményezés képviselõje.

Megvásárolható:
Éjféli Kiáltás Misszió
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info@ejfelikialtas.hu
vagy személyesen:  
Budapest, Palóc u. 2.- 

könyv, 52 oldal
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Ára: 1250,-Ft
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Ennek a kis könyvnek az az erénye, 
hogy ebben a nagyon fontos témában 
– Miért fontos Izrael fizikai és 
szellemi helyreállítása? – lényegre 
törõen és személyesen szólal meg 
egy messiáshívõ zsidó testvér. 
Felhívja a figyelmet arra, hogy mit 
cselekszik ma Isten Izraelben. De 
ezt a szerzõ nem pusztán elméleti 
és teológiai síkon mondja el. Egyes 
szám elsõ személyben beszéli el 
a saját történetét és ehhez fûzi 
bibliamagyarázatát. Így Eyal Izrael 
helyreállításról nemcsak tanít, hanem 
mint Izrael egyik «elsõ zsengéje» 
bizonyságot is tesz.   



Samuel Rindlisbacher-  Thomas Lieth - Hartmut Jaeger

Bátorság   
         az élethez

Ára: 
1250,-Ft

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

A világban félelmek, szorongattatások várnak ránk. Szenvedés, gon-
dok sújtanak. Hogyan viszonyuljunk mi keresztényekként feltornyo-
suló problémáinkhoz? És hogyan tudunk másoknak, akik szenvednek 
lelkigondozói vigaszt nyújtani úgy, hogy közben ne okozzunk még 
nagyobb fájdalmat, mint ahogy Jób barátai is tették?

A kötet ára: 3200 Ft 
+ postaköltség
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IMASAROK

MIÉRT ENGEDI 
MEG ISTEN A 

SZENVEDÉST?
«És monda az Úr a Sátánnak: észrevet-
ted-e az én szolgámat, Jóbot?»(Jób 1,8.) 
Van-e értelme a szenvedésnek? Vegyük 
sorra, hogy testi és lelki fájdalmainknak 
mi lehet az oka, vagy célja?

1. Farag, nemesít. A bajainkban, 
szenvedéseinkben általában nem 
szoktunk, dicsekedni, hõzöngeni, és 

ha nagy a szenvedés mások segítsé-
gére szorulunk. Ilyenkor a gõgösség 
létráján egy fokkal lejjebb jövünk.

2. Van-e rá példa az életemben, mi-
kor egy rossz út kezdetén Isten szere-
tete bajjal, szenvedéssel állított meg?

3. El tudok képzelni olyat is, hogy 
Isten az én és a te szenvedéseden ke-
resztül szólít meg egyeseket? Tudsz-e 
rá példát?

4. Mi hívõk átadtuk Istennek az éle-
tünket, mert elhittük irántunk való 
szeretetét, és viszont szeretetünket, 
hûségünket próbáink között ismeri 
meg.

5. Jób szenvedése Jób dicsõségéhez 
vezetett. És Jób szenvedése megdi-
csõítette Istent a Sátán és angyalai 
elõtt. Jób nem tudta, mi történt a 

Mennyben, és úgy szenvedett. Így mi 
sem tudjuk, hogy talán egy szenvedé-
sünk mögött milyen szellemi háttér 
van-e. De ne gondoljuk azt, hogy Isten 
felelõtlenül játszik a sorsunkkal, szen-
vedésünkkel.

6. Keresztény üldözés idején az 
erõsebb hitû társ szilárdsága, aho-

gyan viselték a szenvedést, erõt adott 
a többieknek. De börtönön kívül, és a 
hétköznapokban is igaz ez.

7. Lehet olyan célja is, hogy én 
azért lettem beteg, hogy jobban meg-
értsek más betegeket.

8. Van még a szenvedésnek egy 
olyan formája melyet csak azok érte-
nek, akik szeretik az Urat. Valaki a 
szenvedésével túlmutat önmagán, és 
kiábrázolja szenvedésével a Krisztus 
szenvedését. Így lett a bibliai József 
a maga szenvedésével Jézus Krisztus 
fájdalmas életének kiábrázolója. Így 
hordozta Hóseás próféta Isten fájdal-
mát. Felesége hûtlensége Izráel hût-
lenségére utalt.

Testvérem, ne félj a szenvedéstõl, 
mert szenvedésedben való tûréseddel 

megdicsõíted Istent. A Földön minden 
szenvedés mögött Isten szeretete áll, 
ebben biztos vagyok, és a javunkat 
szolgálja. Úgy, hogy nem csüggedünk, 
hanem hiszünk Istenben, és bízunk 
benne.

ZIMÁNYI JÓZSEF (HAJDUSZOBOSZLÓ)

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

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

Imakérés
Imádkozzunk azért, hogy a csa-
ládokban a béke uralkodjon! Jé-
zus, a béke fejedelme! Aki azért 
jött el ebbe a világba, hogy min-
den ember üdvözüljön. Önmagát 
adta értünk és minden gyerme-
kére számít. 

Feladatunk; hogy erre figyelmez-
tessünk másokat is! Imádkoz-
zunk az ehhez szükséges erõért 
és bátorságért! Ámen.
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Horváth úr már régóta egy demen-
ciában szenvedõ betegeket ellátó 

állami otthonban lakik. A családját 
sem mindig ismeri fel. Amikor még 
egészséges volt, napi szokásai közé 
tartozott, hogy reggeli után mindig 
elvonult a «belsõ szobájába», letérdelt 
a szobájában az egyik fotel elõtt, és 
imádkozott. A koronavírus-járvány 
idején õ sem fogadhatott látogatókat. A 
felesége telefonon érdeklõdött hogyléte 
felõl. Az egyik alkalommal a gondozónõ 
elmondta neki, hogy férje nincs valami 
jól, és idõközben 50 alkalommal esett 
el. Egyik nap menye érdeklõdött apósa 
felõl. A gondozónõ azt mondta, hogy 
most jobban van, és megkérdezte, 
volt-e otthon egy bizonyos helye, ahol 

rendszeresen letérdelt imádkozni. 
Ekkor a menye elmondta, hogy mi 
volt a reggeli utáni szokása. Erre a 
gondozónõ elmondta, hogy neki egyik 
alkalommal ez jutott eszébe, és azóta, 
ha csak teheti, reggeli után visszakíséri 
Horváth urat a szobájába, letérdel vele, 
és együtt elmondják a Miatyánkot, majd 
segít neki felállni. Ezután Horváth úr 
arca ragyog, és látszik, hogy boldog. Az 
«esései» valószínûleg azért voltak olyan 
gyakoriak, mert szokása szerint letér-
delt, de nem tudott önállóan felállni. 
Ennek az eseménynek hatására a gon-
dozónõ elgondolkodott, és a menyének 
ezt mondta a telefonbeszélgetés során: 
«Talán nekem is imádkoznom kellene 
úgy, mint Horváth úr.»

Macron kontra iszlám 

Az iszlám szeparatizmus elleni harc-
ban Franciaország elnöke, Em-

manuel Macron, a jövõ év elején egy 
törvénytervezetet fog benyújtani a parla-
mentnek, amely erõsen korlátozni fogja 
az otthoni oktatást (Home Schooling). 
Macron ezt így magyarázta: «A problé-

mát egy olyan ideológia okozza, amely 
azt hangoztatja, hogy saját 

törvényei fölötte állnak a köztársaság 
törvényeinek.» Ezzel Franciaország az 
iszlám ideológia társadalomra gyakorolt 
hatása és a muszlim radikalizmus ellen 
akar fellépni. A Spiegel Online arról ír, 
szükséges lenne lehetõvé tenni, hogy «a 
hatóságok a jövõben egyszerûbb eljárás-
sal számolhassanak fel egyesületeket».

Egy demenciában szenvedõ beteg 
szavak nélküli prédikációja 

Emmanuel Macron:

«A problémát egy olyan 
ideológia okozza, amely 
azt hangoztatja, hogy saját 
törvényei fölötte állnak a 
köztársaság törvényeinek»
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Örményország célkeresztben 
A világ legrégibb keresztény országa 

Örményország (kormánya még a 
Római Birodalom elõtt elfogadta a ke-
resztény hitet). Szeptember 27-ike óta 
iszlám szomszédja, Azerbajdzsán, folya-
matosan támadja, és ebben Törökország 
is kifejezetten támogatja. – Amit sokan 
nem tudnak: A 20. században az Oszmán 
Birodalom (Törökország) megpróbálta az 
örmény keresztényeket tömeggyilkosság 
által kiirtani. 1894 és 1924 között becs-
lések szerint a törökök és támogatóik 1,5 

– 2,5 millió keresztényt gyilkoltak meg. 
Benny Morris és Dror Ze’evi izraeli zsidó 
történészek arról tanúskodnak, hogy 
ez a tömegmészárlás bizonyos módon 
még bestiálisabb volt a Holokausztnál 
is, mivel a nácik személytelenül, hideg 
fejjel jártak el, míg az oszmánok fõleg 
szadista élvezettel öltek. Uzay Bulut török 
(!) újságíró a The American Conservative 
lapnak küldött egyik cikkében rámutatott 
Törökország és Azerbajdzsán agresszív 
eljárására, és idézte az örmény minisz-

terelnök, Nikol Paschinjan szavait, aki 
megjegyezte, hogy nem bizonyos vitatott 
vallásokról van szó, hanem az örmény 
népirtás befejezésérõl. Egy örmény ke-
resztény a laphoz küldött olvasói levelé-
ben felpanaszolta a nyugati keresztények 
részvétlenségét, és frusztrálva kijelentet-
te, ez számára azt mutatja, hogy a nyugati 
keresztények az ortodox keresztényeket, 
mint amilyen õ is, gyûlölik, de legalábbis 
nem kedvelik. 

Mindnyájan testvérek vagyunk?

Október 3-án jelentette meg a Vati-
kán Ferenc pápa harmadik encikli-

káját: «Fratelli tutti» (mindenki testvér) 
– a testvériségrõl és a szociális barátság-
ról. A katolicizmus keretében a pápai 
enciklikák különös tekintélynek örven-
denek. Ron Kubsch református teológus 
a szöveget «egy teológiailag vérszegény 
társadalompolitikai utópiának» nevez-
te, a svájci jezsuiták tartományfõnöke, 
Dr. Christian M. Rutishauser, szerint vi-
szont az enciklika «egy erõteljes hang»,  
Thomas Jansen politikai újságíró pedig 
a faz.net honlapon «az iszlámmal való 
párbeszéd mérföldköveként» méltat-
ta. Miért? «Egy pápa elõször nevezte 
egy másik vallás vezetõ képviselõjét 
enciklikája ihletõ forrásának: a kairói 
Al-Azhar Egyetem nagysejkjét, Ahmad 

Muhammad al Tayyeb-et.» A katolikus 
püspökök világszerte pozitíven reagál-
tak a pápa felhívására, hogy testvéri-
séget kell minden emberrel szemben 
tanúsítani, elsõsorban a szegényekkel 
és gyengékkel szemben. Viszont a 
materializmus bírálatát nem mindenki 
fogadta jó szemmel. Clemens Fuest, 
a müncheni gazdaságkutató intézet 
elnöke csalódottan nyilatkozott. A 
Katolikus Hírszolgálatnak adott egyik 
interjújában kijelentette: «A piacok és 
az állítólagos neoliberalizmus elleni 
dörgedelmek a fogalmazvány legna-
gyobb gyengeségei.» A pápa globalizá-
ció bírálata is «egyszerû valótlanság». 
Dr. Taylor Marshall, katolikus apologéta 
egyáltalán nem tekinti az encikli-
kát érvényesnek, és emberközpontú 

globalizációt 
támogató do-
kumentumnak 
nevezte. Érdekes 
módon dr. Mar-
shall egykor protestáns 
lelkipásztor volt, akit a 
katolikus egyház érvei 
meggyõztek, és kato-
likus lett, de ma úgy 
hiszi, hogy az egyházat 
a szabadkõmûvesek 
belülrõl bomlasztják (ami azt jelenti, 
hogy a pápai útmutatást érvénytelen-
nek nyilvánítva tulajdonképpen ismét 
protestáns lett, noha az imádságait 
latinul mondja).

Ferenc pápa
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NÉZÕPONTBAN

Töretlen közösség 
Istennel 

meg, milyen hívõk közötti kapcsola-
tért imádkozott: «…hogy mindnyá-
jan egyek legyenek úgy, ahogyan te, 
Atyám, énbennem, és én tebenned, 
hogy õk is bennünk legyenek» (V. 
21). Terve számunkra az egymással 
és a Vele való tökéletes közösség – egy 
olyan közösség, amely az Atya és a Fiú 
között van!

Ez olyan felfoghatatlanul mélyre-
ható igazság, amit mi behatárolt ér-
telmünkkel nem tudunk megérteni 

Amikor Isten Fia emberré lett, és a világ 
átélte elsõ karácsonyát, mindazok szá-
mára, akik hisznek Õbenne, megnyílt az 
Istennel való zavartalan közösségéhez 
vezetõ út. – Pillantás az evangéliumra 
mennyei szemszögbõl.

Az 1János 1,3 megváltásunkat az 
Istennel való közösségként írja le: 
«…a mi közösségünk pedig közös-
ség az Atyával és az õ Fiával, a Jézus 
Krisztussal.» Amikor hitre jutunk, a 
Krisztussal való kapcsolatunk által 
szoros szellemi közösségbe kerülünk 
Istennel. Isten élete a mi életünkké 
válik, az Õ akarata a mi akaratunkká, 
az Õ céljai a mi céljainkká. Még ha 
a bûn itt e földön gátolja is megújult 
életünket, az új életre kelt lelkünk 
legmélyebb kapcsolatban áll a feltá-
madott Krisztussal a bennünk lakozó 
Szentlélek által, és így meghitt kapcso-
latunk van az élõ Istennel.

Másként fogalmazva a megváltás 
közösségbe emel bennünket az isten-
ség minden személyével. Szólíthatjuk 
Istenünket a Jahwe névvel, gyerme-
keiként így kiálthatunk szeretett 
Atyánkhoz: «Abbá, Atyám», amint Pál 
a Róma 8,15-ben kifejezetten erre szó-
lít fel. Mennyei Atyánk beszél hozzánk 
a Szentírásban, gondoskodásával jelen 
van életünkben, igazi szellemi közös-
ségben élhetünk az örök Istennel.

Ez a közösség földi tekintetben 
mégis hiányos, befejezetlen. Rejtve 
van tekintetünk elõl, amint Pál írja: 

«Mert most tükör által homályosan lá-
tunk, akkor pedig színrõl színre; most 
töredékes az ismeretem, akkor pedig 
úgy fogok ismerni, ahogyan engem 
is megismert az Isten» (1Korinthus 
13,12). Pál az Istennel való közössé-
günkrõl beszél, ami a mennyben töké-
letes, zavartalan lesz, nem árnyékolja 
be semmiféle bûn vagy sötétség.

Ez volt az egyik fontos dolog, amit 
Jézus a szívén viselt imádságában azon 
az éjszakán, amikor elárulták. A János 
17 örökíti meg Urunk fõpapi imáját. 
Az ima ugyanúgy szólt a tanítványo-
kért, mint ahogyan minden idõk min-
den hívõjéért szól. Ezt Jézus világosan 
kifejezésre juttatta (20. vers).

Várva mûvének beteljesedését itt 
a földön Urunk kérte az Atyát, hogy 
vigye fel Õt abba a dicsõségbe, ami 
sajátja volt már a világ kezdete elõtt. 
Így imádkozott: «Atyám, azt akarom, 
hogy akiket nekem adtál, azok is ott 
legyenek velem, ahol én vagyok, hogy 
lássák az én dicsõségemet, amelyet 
nekem adtál, mert szerettél engem 
már a világ kezdete elõtt» (24. vers). 
Azt akarta, hogy mi is Vele legyünk. 
Viszont ez még nem minden, figyeljük 

Amikor hitre jutunk, 
a Krisztussal való 
kapcsolatunk által szoros 
szellemi közösségbe 
kerülünk Istennel

EVANGÉLIUM
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és felfogni. Nyilvánvalóan ez volt a 
legfontosabb, amire Jézus gondolt, 
amikor tanítványainak a menny-
re vonatkozó ígéretekrõl beszélt. A 
megfeszítése elõtti éjszakán így szólt 
Péterhez: «Ahova én megyek, oda 
most nem követhetsz, de késõbb majd 
követsz» (János 13,36). Mivel tudta, 
hogy a tanítványok aggódni fognak, 
amiért el kell õket hagynia, késõbb 
kibõvítve megismételte ezt az ígéretet:

«Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: 
higgyetek Istenben, és higgyetek én-
bennem. Az én Atyám házában sok 
hajlék van; ha nem így volna, vajon 
mondtam volna-e nektek, hogy elme-
gyek helyet készíteni a számotokra? 
És ha majd elmentem, és helyet ké-
szítettem nektek, ismét eljövök, és 
magam mellé veszlek titeket, hogy 
ahol én vagyok, ott legyetek ti is» (Já-
nos 14,1-3).

Egyszerûbben kifejezve Krisztus je-
lenlétében fogunk élni, az Õ jelenléte 
teszi mennyé a mennyet. «Napra sincs 
szüksége a városnak, sem holdra, hogy 
világítsanak neki, mert az Isten dicsõ-
sége világosította meg, és lámpása a 
Bárány» (Jelenések 21,23). A menny 
lényege a tökéletes közösség Istennel.

Figyeljük meg, milyen döntõ fontos-
ságú az Istennel való közösség elve a 
Biblia Mennyrõl szóló utolsó összefog-
lalásában: «Íme, az Isten sátora az em-
berekkel van, és õ velük fog lakni, õk 
pedig népei lesznek, és maga az Isten 
lesz velük» (Jelenések 21,3). Ez a vers 
Isten meghitt jelenlétét hangsúlyozza 
az emberek között. Sátrát a megvál-
tottak körében állítja fel, és közöttük 
lakozik. Minden hívõnek örökkön 
örökké része lesz Isten jelenlétének 
örömében.

Ez nem oly módon fog történni, 
mint ahogy a bizonyság sátora az 
izraelitákkal volt a pusztában. Ott a 
Szent Sátor a tábor közepén állt, amely 
olyan szent hely volt, hogy szigorú 
rendelkezések szabták meg, mikor és 
hogyan közelíthették meg az emberek, 
és ki mehetett be a Szent Sátorba. A 
Szentek Szentjébe, ahol Isten lakott, 
csak a fõpapnak volt szabad belépnie, 
és neki is csak egyszer egy évben. 

Azonban a Jelenések 7,15-ben ezt ol-
vassuk: «Ezért vannak az Isten trónusa 
elõtt, és szolgálják õt éjjel és nappal 
az õ templomában, és a trónuson ülõ 
velük lakik». Itt azt látjuk, hogy Isten 
a saját lakhelyére visz be minket.

Jézus így bíztatta tanítványait: «Az 
én Atyám házában sok hajlék van; ha 
nem így volna, vajon mondtam volna-e 
nektek, hogy elmegyek helyet készíte-
ni a számotokra?» (János 14,2). Jézus 
minden megváltott számára lakhelyet 
készít az atyai házban! Ez biztosítja 
számunkra az élõ Istennel való szoros 
közösséget.

Ne felejtsük el, hogy a mennyben 
az Urat szemtõl szemben fogjuk lát-
ni. Ezt a csodát és elõjogot, amiben 
részünk lesz, nem lehet kellõképpen 
értékelni. A János 1,18 és az 1János 
4,12 így írnak errõl: «Istent soha senki 
sem látta». Az 1Timóteus 6,16-ban Pál 
elmagyarázza, hogy Istené «egyedül a 
halhatatlanság, aki megközelíthetetlen 
világosságban lakik, akit az emberek 
közül senki sem látott, és nem is lát-
hat: övé a tisztelet és az örökkévaló 
hatalom. Ámen.» A 2Mózes 33-ban, 
amikor Mózes csak egy pillantást sze-
retett volna Isten dicsõségére vetni 
(18. vers), Isten beleegyezett, hogy 
legalább csak hátulról megpillanthassa 
ezt mondván: «Orcámat azonban nem 
láthatod - mondta -, mert nem láthat 
engem ember úgy, hogy életben ma-
radjon!» (20. vers). Habakuk próféta 
így ír Istenrõl: «Szemed tiszta, nem 
nézheti a rosszat, nem tudod elnézni 
az elnyomást (a Károli fordítás kife-
jezõbb: Tisztábbak szemeid, hogysem 
nézhetnéd a gonoszt, és a nyomorga-
tást nem szemlélheted» (Habakuk 
1,13).

Amíg a bûn beszennyez bennünket, 
nem láthatjuk Isten orcáját. Az olyan 
tökéletes igazságosság megpillantása 
megsemmisítene bennünket.

Ezért Isten megközelíthetetlen a 
halandó ember számára. A szemtõl 
szembe való találkozás lehetetlen. 
Éppen ezért olyan csodálatos Krisztus 
emberré válása. «Istent soha senki 
sem látta: az egyszülött Isten, aki az 
Atya kebelén van, az jelentette ki õt» 

(János 1,18). Azonban Krisztus «kö-
zöttünk lakott [görögül:(σκενω) szke-
nó; vagyis «táborozott» vagy «sátoro-
zott»]» (János 1,14) – «és láttuk az õ 
dicsõségét, mint az Atya egyszülöttjé-
nek dicsõségét, telve kegyelemmel és 
igazsággal».

Eljött világunkba, hogy közöttünk 
sátorozzon, és tette ezt azzal a meg-
bízással, hogy megváltson bennünket, 
és felvigyen a mennybe, ahol az Atya, 
a Fiú és a Szentlélek közöttünk fogják, 
velünk tökéletes közösségben örökre 
felverni sátrukat. Micsoda lélegzetel-
állító valóság!

Mivel a mennyben már bûntele-
nek leszünk, meg fogjuk látni Isten 
dicsõségét leplezetlenül, a maga tel-
jességében. Ez mindennél szebb és 
csodálatosabb lesz, amit valaha is 
elképzelni tudtunk. Semmilyen földi 
gyönyörûség sem közelíti meg azt a 
kiváltságot, hogy Isten dicsõségét kor-
látlanul nézhetjük.

A Máté 5,8-ban ezt olvassuk: 
«Boldogok a tiszta szívûek, mert õk 
meglátják az Istent!» A «meglátják» 
magyar igével lefordított (χορω) horó 
görög ige olyan igeidõben áll, amely 
folyamatos jövõbeli valóságot fejez ki. 
A mennyben ugyanis állandóan látni 
fogjuk Istent szemtõl szemben. A ki-
rályok általában elszigetelõdnek a né-
pükkel való közvetlen kapcsolat elõl. 
Egy király elõtti audiencia nagyon rit-
ka kiváltság. Azonban a hívõk a meny-
nyben állandó és tökéletes közösség-
ben fognak élni a királyok Királyával!

Mindig is ez volt a megváltott lé-
lek leghõbb vágya. A zsoltáros ezt így 

Így kiálthatunk szeretett 
Atyánkhoz: «Abbá, Atyám»
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fejezte ki: «Ahogyan a szarvas kíván-
kozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a 
lelkem hozzád, Istenem! Isten után 
szomjazik lelkem, az élõ Isten után: 
Mikor mehetek el, hogy megjelenjek 
Isten elõtt?» (Zsoltár 42,2-3). És Fü-
löp, aki a tanítványok nevében is be-
szélt, így szólt Jézushoz: «Uram, mu-
tasd meg nekünk az Atyát, és az elég 
nekünk!» (János 14,8). Mózes ezt 
kérte: «Mutasd meg nekem dicsõsé-
gedet!» (2Mózes 33,18). Mindezek 
az újjászületett szív igaz vágyakozását 
fejezik ki. Dávid a Zsoltár 17,15-ben 
így vall: «Én pedig meglátom orcá-
dat, mint igaz ember, öröm tölt el, ha 
meglátlak, amikor fölébredek».

Dávid ismerte az élet minden olda-
lát, az egyszerû pásztorfiú életét, az 
ünnepelt nagy hadvezérét és végül a 
királyi dicsõséget. Része volt minden 
földi gyönyörûségben. De tudta, hogy 
a lehetõ legnagyobb kielégülést egye-
dül csak az adhatja, ha Isten orcáját 
láthatja az Õ szentségében.

Minket vajon mi tesz valóban elé-
gedetté? Új ruhák, új munka, elõlép-
tetés, egy új ház vagy egy új autó? 
Egy kitûnõ vacsora vagy egy csodás 
nyaralás? Ne elégedjünk meg ilyen 
csekély földi élvezetekkel. A megvál-
tottak eljutnak oda, hogy megláthat-
ják Istent. A Jelenések 22,3-4 ígéri 
ezt: «Nem lesz többé átok a városon, 
hanem az Isten és a Bárány trónusa 
lesz benne: szolgái imádják õt, és lát-
ni fogják az õ arcát, és az õ neve lesz 
a homlokukon».

Számunkra keresztényekként a 
legnagyobb és legteljesebb megelé-
gedést Istenünknek és az Õ Fiának, 

Jézus Krisztusnak jelenléte fogja adni, 
és az a csodálatos kiváltság, hogy megi-
gazultan állhatunk elõttük. A menny-
ben lehetõségünk lesz Urunk végtelen 
dicsõségét és szépségét leplezetlenül, 
szünet nélkül szemlélni, ami végtelen, 
örökké tartó örömforrás számunkra. 
Megértjük, miért akart Péter a meg-
dicsõülés hegyén sátrat állítani, és ott 
maradni, miután bepillantást nyert 
ebbe a dicsõségbe (Máté 17,4).

A 19. században Fanny Crosby 
énekszerzõ minden hívõ reménysé-
gét fejezte ki a «My Savior First of 
All» (Megváltómat elõször…) címû 
énekében:

«Ha véget ér itt földi életem,
és a zúgó áradaton átkeltem,
ha felragyog a dicsõ hajnal sugara, 
szólít majd Megváltóm hívó szava. 
Ha a túlsó partot már elértem,
Uram szelíd mosolya 
elsõként ragyog rám, és int felém. …
A Szentváros kapuján át  
felöltve hófehér ruhát
vezet majd engem az Úr oda, hol nin-
csenek könnyek,
hol örökké boldog énekek zengnek, 
akkor majd én is velük énekelek.
De halljátok mindnyájan: legforróbb 
vágyam, 
hogy elõször szeretett Megváltómat 
lássam.»

Ezek a szavak azért bírnak különös 
jelentõséggel, mert Fanny Crosby 
gyerekkorától vak volt. Tudta, hogy 
az elsõ személy, akit valaha is látni 
fog, az Jézus Krisztus lesz.

Bizonyos módon ez mindnyájunk-
ra vonatkozik. Látásunk itt a földön 
gyakorlatilag olyan, mint a vakság 
ahhoz hasonlítva, ahogyan a menny-
ben fogunk látni (1Korinthus 13,12). 
Várva várjuk azt a napot, amikor az 
Úr dicsõ jelenlétében kitisztul látá-
sunk. Õszintén remélem, hogy kedves 
Olvasóimnak is ez leghõbb vágya.

JOHN MACARTHUR

Részlet A menny dicsõsége címû 
könyvbõl. 193–199. old.

KÖNYVAJÁNLÓ:

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 képes-
ségeit, 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 máskép-
pen a szív, mint a lélek vagy akár az embe-
ri 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 találha-
tunk válaszokat a könyv lapjain, melyben 
végigkísérhetünk egy történetet sérülések-
kel és gyógyulásokkal, hogy gyakorlatibb 
módon megérthessük a fent leírtakat.

Mivel a mennyben már 
bûntelenek leszünk, 
meg fogjuk látni Isten 
dicsõségét leplezetlenül, 
a maga teljességében.

Ára: 2000,- Ft
+postaköltség

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



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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INTERJÚ

Keresztény és 
depressziós

Robert B. Somerville a bibliai lelki 
gondozás tanára a Master’s College 
keretében Santa Claritán, Kaliforniában. 
Tagja az Association of Certified Biblical 
Counselors-nak, életét a Szentírás 
alapján való lelki gondozás tanításának 
és gyakorlásának szentelte.
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Dr. Somerville, az ön új könyvé-
nek címe leírja a «Worst-Case-
Szenario» jelenséget, amit Ön – a 
depresszió lelkigondozó professzo-
ra –, soha nem tartott volna lehet-
ségesnek. Az Ön számára ez nagyon 
megalázó volt. Miért?
Dr. Robert B. Somerville: 35 évig szolgál-
tam lelkipásztorként és tíz évig a bibliai 
lelki gondozás professzoraként, közben 
sok embert kezeltem könnyû vagy súlyos 
depresszióval.

Személyiségembõl adódóan vi-
dám, kiegyensúlyozott ember vagyok. 
Mindenkinek vannak az életében külön-
bözõ megpróbáltatások, kísértések, de 
soha nem gondoltam volna, hogy én va-
lamikor depresszióban fogok szenvedni.

Egyik nap így szólt hozzám a felesé-
gem: «Bob, te depressziós vagy!» – «Én 
nem vagyok depressziós! Én keresztény 
lelki gondozó vagyok, és tudom, mi az a 
depresszió», feleltem. De aztán elolvas-
tam a «Depresszió – a makacs sötétség» 
címû könyvet Ed Welchtõl. Csak, amikor 
felfedeztem magamon a könyvben leírt 
depresszió tüneteit, jöttem rá, hogy sú-
lyos depresszióban szenvedek. Hogy jut-
hattam idáig? A körülöttem lévõk mind 
látták, milyen állapotban vagyok, csak 
én nem. Megalázottnak éreztem magam, 
mert úgy gondoltam, hogy velem, mint 
lelkipásztorral és a bibliai lelki gondozás 
tanárával ennek nem lett volna szabad 
megtörténnie.

Mi indította arra, hogy errõl köny-
vet írjon?
Miután túljutottam a depresszión, és 
elkezdtem nyíltan az átéltekrõl beszél-
ni, professzor kollégáim az egyetemrõl 
és a hallgatók is a szemináriumokon 
így bíztattak: «Ezt le kell írnia, hogy 
mások is tanulhassanak az ön tapaszta-
lataiból». Minden alkalommal, amikor 
az átéltekrõl beszéltem, emberek jöt-
tek oda hozzám, és bevallották: «Én is 
ugyanazt éltem át, mint ön, de senkinek 
sem beszéltem róla, mert nem akartam 
tudomásul venni, hogy a keresztények 
is szenvedhetnek depresszióban». Vagy 
ezt mondták: «Kínos volt számomra be-
ismerni, hogy depressziós vagyok, mert 
hát a keresztényeknek nem kellene 

depressziósoknak lenniük». Világossá 
vált elõttem, hogy szükséges ezt a témát 
nyíltan megtárgyalni, hogy a kereszté-
nyek megkapják a számukra szükséges 
segítséget. Három évig tartott, míg a 
könyvvel elkészültem.

Ön azt írja, hogy súlyos depresszió-
ban szenvedni valószínûleg az egyik 
legnagyobb szenvedés, amit az élet-
ben el kell viselni. Megmagyarázná 
ezt?
Ez jó kérdés! Ha valaki súlyos depresszi-
ótól szenved, arra gondol, hogy már nem 
is keresztény! Öngyilkossági gondolata-

im voltak, már nem tudtam feladataim 
teljesítésére koncentrálni. Gyûlöltem a 
reggelt, mert féltem az elõttem álló nap-
tól. Ugyanúgy az éjszakát is, mert túlfe-
szített agyam nem tudtam kikapcsolni, 
és nem tudtam aludni.

Hogyan juthatott eszembe keresztény-
ként az öngyilkosság bûnös gondolata? 
Hogy kételkedhetek Megváltómban? 
Hogyan érezhette egy keresztény ilyen 
reménytelennek és tehetetlennek ma-
gát? Depresszióban elveszítjük az el-
lenállás szellemét, és ez a kétségbeesés 
spiráljába taszít.

A Példabeszédek 15,13 így szól: «Az 
örvendezõ szív megszépíti az arcot, a 
bánatos szív pedig összetöri a lelket.» 
és a 17,22-ben ezt olvassuk: «A vidám 
szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek 
pedig a csontokat is kiszárítja.»

Ha a szellemet a depresszió megtöri, 
meg vagyunk gyõzõdve, hogy a lehetõ 
legmélyebb gödörbe estünk bele, noha a 
valóságban sokkal rosszabb körülmények 
is vannak a mieinknél.

Milyen érzelmek és gondolatok 
uralták abban az idõben?

Súlyos depressziós állapotban az em-
ber mindenben kételkedik. Én kételked-
tem lelki üdvömben is. Már semminek 
sem tudtam örülni, még annak sem, 
ami azelõtt kedves volt nekem. Amikor 
Isten Szavát olvastam, mélységesen meg 
voltam gyõzõdve, hogy az ígéretek nem 
nekem szólnak.

Amikor sütött a nap, ezt gondoltam: 
«Holnap biztosan nem fog sütni!» Ha 
pedig esett, akkor ezt: «Nos, ez az, 
amit megérdemeltem, egy újabb nyo-
morúságos, melankolikus esõs nap. 
Megérdemlem Isten ítéletét, mert a bû-
neim olyan nagyok».

A depresszió bizonyosan a lélek sötét 
völgye. Martin Luther és Charles Haddon 
Spurgeon a hit nagy emberei voltak, de 
mindketten depresszióban szenvedtek. 
Ebben az állapotban fátyol borul a lélek-
re, csak negatív gondolataink vannak, és 
ez mélységes kétségbeesésbe taszít. Ezt 
senkinek sem kívánom.

Egyes keresztények azt mondják, 
hogy az igazi hívõnek nem lenne 
szabad depresszióban szenvednie – 
csak «jobban, helyesebben kellene 
hinnie…» 
Igen, igazuk van. Joni Eareckson Tada, 
az egyik legérettebb keresztény, akit 
volt szerencsém ismerni, ezt mondta: 
«Egyes emberek azt mondják, hogy a 
keresztényeknek soha nem kellene de-
pressziósoknak lenniük. Én nem arra 
gondolok, hogy kétoldali végtagbénu-
lásban szenvedõ vagyok, aki a rák ellen 
küzd és naponta fájdalmai vannak. Én 
szeretem Megváltómat, szenvedélye-
sen érdeklõdöm evangéliuma iránt, és 
élvezem azt a szolgálatot, amit nekem 
adott. Azonban ez nem zárja ki, hogy 
alkalomadtán a sötét érzelmek mocsa-
rába süllyedjek.»

Ha olyan keresztények, mint Joni, 
Martin Luther és Charles Spurgeon a 
depresszióval foglalkoztak, akkor el kell 
ismernünk, hogy minden keresztény 
próbára állítható a melankólia sötét völ-
gyében.

Ezért van szükségünk olyan könyvek-
re, mint amilyen az enyém is, és az Ed 

«Megalázottnak éreztem 
magam, mert úgy 
gondoltam, hogy velem, 
mint lelkipásztorral és 
a bibliai lelki gondozás 
tanárával ennek nem 
lett volna szabad 
megtörténnie.
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Welché, amelyek eszközt adnak a ke-
zükbe, hogy bánni tudjanak a léleknek 
ezzel az ellenségével. Át kell adnunk 
nekik az evangélium reménységét, és a 
Krisztusban nyert gyõzelemre kell õket 
vezetnünk még akkor is, ha érzelmeik 
nem lesznek már soha «normálisnak» 
mondhatóak.

Nehéz a hívõknek errõl nyíltan be-
szélni és segítséget kapni – a férfi-
aknak valószínûleg még nehezebb, 
mint a nõknek.

Pontosan, mégpedig azért, mert na-
gyon erõs az a téves felfogás, hogy a ke-
resztényeknek soha nem kellett ezzel 
küzdeniük. Az a téves eszme ivódott be-
lénk, hogy a keresztényeknek mindig po-
zitív beállítottságúnak és vidámnak kell 
lenniük. A valóságban azonban nekünk 
is meg kell küzdenünk az élet tragédiá-

ival. Vannak idõk, amikor lelkünk két-
ségbe esik, és fel kell emelkednie Isten 
igazságának valósága által (amint azt a 
42. és 43. zsoltár leírja). Ez a felemelke-
dés néha hónapokig, sõt évekig tarthat.

Vannak fizikai tényezõk is, melyek be-
lejátszanak ebbe a lelki kétségbeesésbe. 
A férfiaknak rendszerint nehezebb errõl 
beszélni, mint a nõknek. Úgy hiszem, ez 
a férfi büszkeség kérdése. Nem akarjuk 
gyengeségünket beismerni, ezért nem 
beszélünk a kétségbeesés érzésérõl sem.

Mi váltotta ki az ön depresszióját?
Visszapillantva megállapítottam, hogy a 
depresszióm fõ oka a túlzsúfolt határidõ-
naplóm volt, ami túlságosan nagy stresz-
szt jelentett. Aztán megsérült a hátam, 
és kilenc hónapon át erõs fájdalmam 
volt, ami gerincmûtéthez vezetett. Ezt 
követõen porckorongsérülést szenved-
tem, és a fájdalmak visszatértek. Mindez 
depressziót váltott ki belõlem. Alvás- és 
mozgáshiány, stressz, a diéta elõsegítik 
a depressziót.

A könyv megjelenése után rázódtam 
vissza régi életstílusomba. Ám, amikor 
a feleségem elesett, és eltörte a lábát, 
ismét súlyos depresszió vett erõt rajtam. 
Ez a makacs sötétség legalább két és fél 
évig tartott.

Visszatekintve világos elõttem, hogy 
idõbeosztásom egy cseppnyi nyugalmat 
sem hagyott számomra, úgyhogy fizika-
ilag a végsõkig kimerültem, idegrend-
szerem már nem volt képes a súlyos 
helyzeteket feldolgozni. A mellékveséim 

felmondták a szolgálatot, ez akkor lép 
fel, amikor a stressz nagysága meghaladja 
a szervezet kompenzáló képességét, és 
ez gyakran vezet félelmekhez, depresz-
szióhoz.

Voltak figyelmeztetõ jelek, melyek 
segíthettek volna a depresszió elke-
rülésében?
Igen, az én esetemben tudnom kellett 
volna, hogy túl nagy a leterheltségem, 
és a stressz, ami ér, jóval magasabb az 
átlagosnál. Két vagy három éven át a de-
presszió elõtt egyáltalán nem volt pihenõ 
napom. Ha az ember öt éven át a hétbõl 
hét napot dolgozik, elkerülhetetlenül egy 
falnak ütközik – az én esetemben ez a 
depresszió formájában jelentkezett.

Még ha Ön nem is követett el 
szándékosan bûnt, Isten nem muta-
tott-e rá valamire az életében, ami 
ártalmas volt Önre nézve? Ha igen, 
mik voltak ezek a dolgok?
Erre részletesen kitérek a könyvemben, 
de az egyik fõ téma, amivel a depresz-
szióm idején szembesülnöm kellett, az 
volt, hogy «semmi helyeset» sem teszek, 
még akkor sem, amikor épp az ellenkezõ-
je volt igaz annak, amit éreztem.

Nem volt helyes a depressziómat ki-
fogásként arra használni, hogy ne men-
jek templomba. Csak mert azt éreztem, 
hogy nem vagyok keresztény, még nem 
jelentette azt, hogy fel kellett volna 
hagynom a Szentírás olvasásával, az is-
tentiszteletek látogatásával, vagy azzal, 

«Martin Luther és Charles 
Haddon Spurgeon a hit 
nagy emberei voltak, de 
mindketten depresszióban 
szenvedtek.

«Ha olyan keresztények, 
mint Joni, Martin Luther 
és Charles Spurgeon a 
depresszióval foglalkoztak, 
akkor el kell ismernünk, hogy 
minden keresztény próbára 
állítható a melankólia 
sötét völgyében.»
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hogy próbáljam szeretni a feleségemet. 
Meg kellett tanulnom hit szerint és nem 
az érzések szerint cselekedni, meg azt 
is, hogy a szervezetemnek nyugalomra 
van szüksége, és Isten a hetedik napot 
ezért rendelte el a nyugalom napjának.

«Hogy új reménységet nyerjünk, 
naponta hirdetnünk kell az evan-
géliumot», írja Ön a könyvében. 
Pontosan mit ért ezen?
Erre is nehéz válaszolni egy rövid in-
terjú keretében. Gondoljuk meg, az 
egyszerû igazság az, hogy mindnyájan 
méltatlanok vagyunk, bûnösök, és nem 
érdemlünk irgalmat, hanem csak ítéletet. 
Isten azonban kegyelmes, rendíthetet-
len szeretetében, és Fia által gondosko-
dott az engesztelésrõl és megváltásról. 
Megbocsát nekünk, és megtisztít minden 
igazságtalanságtól, ha beismerjük bûne-
inket. A megváltás egyedül Isten aján-
déka, én semmit sem tudok hozzátenni. 
Megváltott engem kegyelembõl, hit által, 
és semmi sem szakíthat ki engem a ke-
zébõl. Az Övé vagyok örökkön örökké! 
Ezt az üzenetet kell továbbadnunk, és 
minden nap az Õ kegyelmének és irgal-
masságának fényében kell élnünk.
Ön hangsúlyozza, mennyire fon-
tos nem engedni, hogy az érzel-
mek vezéreljenek, hanem tovább 
kell imádkozni, a Bibliát olvasni, 
a templomba járni... 

Miért?
Engedje meg, hogy ezt így szemléltes-
sem: Nagyon hideg van odakint, és 
valaki megkínálja önt egy csésze forró 
kávéval. Anélkül, hogy észrevenné, mi-
lyen forró a kávé, iszik belõle egy nagy 
kortyot, miközben megégeti az érzékelõ 
bimbóit és a nyelvét. Jóllehet a nyelve 

sebes, és fájdalmas az evés, mégis eszik, 
mert hát táplálkozni muszáj. Amennyire 
az evés szükséges testünk fenntartásá-
hoz, annyira fontosak lelkünk számára 
a szellemi gyakorlatok az Istennel való 
kapcsolatunkban, és ezeket sem szabad 
elhanyagolni. Akkor sem, amikor nem 
kötõdnek hozzájuk normális érzelmek, 
és nincs kedvünk elvégezni azokat.

Egy depresszióban szenvedõ ke-
resztény felfogja-e egyáltalán, és 
hiszi Isten igéjét?
A válasz egyértelmûen «igen!» Ide is illik 
a fenti illusztráció. Talán nem «ízlik» az, 
amit olvasunk vagy hallunk, sõt néha fáj-
dalmas lehet, de mindig újra magunkhoz 
kell vennünk, mert a lelkünket táplálja, 
még akkor is, ha nem érezzük az ízét, 
mert az ízlelõ idegeink megsérültek.

Van-e olyan igevers, amely báto-
rította Önt, vagy megvilágította 
helyzetét?
Valóban három ilyen igehely van. A 
Filippi 4,4–9 nagyon tanulságos annak, 
aki félelmekkel és rettegéssel küzd. A 
könyvemben egész fejezetet szentelek 
ennek az igehelynek, hogy rámutassak, 
milyen nagy segítséget nyújtanak ezek 
az igeversek.

Az 1Péter 5,5–11 is nagy segítséget je-
lentett, bátorított. Ezek a versek arra bíz-
tatnak, hogy terhünket adjuk át az Úrnak, 
és gondoljunk arra, hogy próbáinkat a min-
denható Isten megrövidíti. Hordozásukban 
megerõsít és mellettünk áll.

A harmadik igehely, a Zsidók 12,3–8 
arról szól, hogy Isten megfenyíti azokat, 
akiket szeret. Nem gondolná az ember, 
hogy a fenyítésrõl szóló igevers bátorító 
lehet annak, aki depressziós, pedig így 
volt. A depresszió idõszakában minden 
nap szigorú fenyítésnek számított. Erre 
gondoltam: «Hogyan lehetek én keresz-
tény, miközben a fegyelmezésnek ezt a 
fajtáját tapasztalom?» Ez az igehely egyér-
telmûen azt mondja, hogy Isten fegyelme-
zi azokat, akiket szeret. Az a tény, hogy 
én fenyítést tapasztalok, azt bizonyítja, 
hogy Isten szeret engem, és az Õ gyerme-
ke vagyok! Ez választ adott kételyeimre, 
bátorította a lelkemet, és reménységgel 
töltött el a továbbiakra nézve.

Mit jelent az Ön számára az 
1Korinthus 10,13?
Ez a vers csodálatos reménységet tarto-
gat számunkra. Isten nem terhel meg 
jobban, mint ahogy elbírjuk. Hûséges, 
megmutatja a problémáinkból kivezetõ 
utat. Nem azt ígéri, hogy megszünteti a 
problémákat, hanem hogy erõt és böl-
csességet ad hozzájuk. Amikor jönnek 
a próbák, erõt kell merítenünk ennek a 
versnek az ígéreteibõl. Isten hûségesen 
mellettünk áll, és átsegít a megpróbálta-
tásokon átjutni.

Ön azt mondja, hogy igazi remény-
séget Jézus Krisztus ad, és nem a 
tabletták. Mégis kellett önnek is 
gyógyszert szednie. Mikor szüksé-
ges az orvosság?
Ez a kérdés sokkal bonyolultabb annál, 
hogy egy rövid interjúban meg lehessen 
válaszolni (könyvemben bõvebben kité-
rek erre). A gyógyszerek szükségesek 
testi problémák esetén, például amikor 
a pajzsmirigy rendellenesen mûködik, 
vagy az agymûködés szabályozására, hogy 
logikusan tudjunk gondolkodni. Minden 
egyes esetben az orvossal kell konzultál-
ni, aki alaposan mérlegeli azokat a testi 
tényezõket, melyek hozzájárulhatnak a 
depresszió érzéseihez, és segít ennek a 
bonyolult állapotnak tisztázásában.

Milyen sokáig szenvedett depresszi-
óban, és mi segítette abban, hogy 
végül megszabaduljon tõle?
Az elsõ szakasz kb. kilenc hónapig tar-
tott, a második úgy két évig. Ha egy ilyen 
idõszakon megyünk át, meg kell vizsgál-
nunk szívünket a szellemi területekkel 
kapcsolatban, melyek hozzájárulhatnak a 
depresszióhoz, aztán meg kell tenni a kö-
vetkezõ helyes szellemi lépést, minden 
pillanatban és minden nap, amíg a felhõ 
felemelkedik. Alapos orvosi vizsgálatnak 
kell alávetnünk magunkat, ami feltárhat-
ja a pajzsmirigy rendellenességeit vagy 
a hormonális egyensúly megbomlását. A 
táplálkozás kérdésére is ki kell térni, na-
gyon fontos a helyes életmód betartása, a 
megfelelõ mozgás, elegendõ alvás bizto-
sítása, a túl nagy stressz kiküszöbölése, 
és általában a testi problémák feltárása. 
Ezeken a problémákon kell dolgozni, 

«Meg kellett tanulnom hit 
szerint és nem az érzések 
szerint cselekedni»



26 Éjféli Kiáltás  2020 december

NÉZÕPONTBAN

míg szellemileg tekintve már helyesen 
cselekszünk. Aztán fogadjuk el azt, hogy 
azokkal az érzésekkel kell élnünk, me-
lyeket Isten megenged az életünkben.

Megváltozott-e Ön lelki gondozó-
ként?
Úgy hiszem, hogy a depresszióm elõtt 
együttérzõ tanácsadó voltam, de amióta 
én is átmentem a lélek sötét völgyén, 
sokkal erõsebb az empatikus készségem. 
Megértem a kétségbeesés mélységeit, de 
azt is, hogy ott Isten találkozni akar ve-
lünk és erõsít. Úgy hiszem, ez képessé 
tesz reményt adni azoknak, akik a legmé-
lyebb és legsötétebb völgyekben járnak.

A Bibliában Isten azt mondja, hogy 
minden javukra válik azoknak, akik 
Õt szeretik. Egyetért Ön ezzel?
Ó, igen! Végérvényesen megerõsödve 
kerültem ki ebbõl a válságból, és már 
emberek ezreit bátoríthattam bizonyság-
tételemmel Isten kegyelmérõl.

Illés próféta is szenvedett depresz-
szióban. Mi volt az õ problémája?
Õ testileg, lelkileg, szellemileg teljesen 
kimerült. Könyvemben kifejtettem, mi-
ként lett õ depressziós, és hogyan vezet-
te ki Isten ebbõl az állapotból.

Még ha Ön most egészséges is ... 
fennáll egy visszaesés lehetõsége?
Igen. A súlyos depresszión átesettek 
kb. 50 %-a újra megbetegedhet, sõt 
többször is. Ezért állandóan szemmel 
kell tartanunk Istennel járt utunkat, és 
biztosítanunk kell az Úrban való növe-
kedésünket. De a már említett dolgokra 
is figyelnünk kell, hogy testi erõnket 
fenntarthassuk, és szolgálni tudjunk. 
Meg kell tanulnunk, hogy csak annyit 
vállaljunk, amennyit ésszerûen el tudunk 
végezni.

Az Ön felesége fontos szerepet ját-
szott az Ön legsötétebb óráiban ...
Az Úr Jézus után a feleségemnek tarto-
zok köszönettel. Õ a legjobb barátom, és 
a leghûségesebb társam. Amikor Isten 
igazságát nem láttam, vagy ígéreteiben 
nem tudtam hinni, õ folyamatosan bizta-
tott: «Bízz egyszerûen Jézusban, és tedd, 
ami most a leghelyesebb!» Emberileg 
nézve Isten õt használta, hogy a benne 
való bizalmamat fenntartsa.

Hogyan hatott a depresszió a há-
zasságára?
Mary lett az én állandó ápolónõm, én 
pedig szellemi támasza voltam, mert 
egyik könyvet a másik után olvastam fel 
neki. Azt mondta, hogy a depresszióm 
bizonyos módon egyfajta szellemi visz-
szavonulás is volt, mert arra kényszerül-
tünk, hogy éjjel-nappal együtt legyünk. 
Mivel a hit nagy könyveit olvastuk, Mary 
bátorságot nyert, megerõsödött, noha én 
olvasás közben arra gondoltam, hogy én 
ezeket az igazságokat nem alkalmazha-
tom magamra. Gondoljunk a fent emlí-
tett példára a forró kávéval és a megége-
tett nyelvvel. Noha sebes a nyelvünk, és 
az evés is fájdalmas, csak eszünk, mert 
tudjuk, hogy táplálkoznunk kell. Még 
ha nem is tudtam elhinni, hogy az igaz, 
amit felolvasok, ezek az igazságok mégis 
táplálták lelkemet.

Hogyan tud a házastárs, a család-
tag, a hittestvér a depresszióban 
szenvedõnek segíteni?
Mary und Robert Somerville: Egyszerûen 
ott kell lenni a számára, és az igazságot 
kell neki mondani. Imádkoznunk kell böl-
csességért, hogy felismerjük, mikor kell 
beszélnünk, és mikor kell egyszerûen 
csak szeretettel cselekednünk. Legyünk 
biztosak abban, hogy barátok köre fordul 
felénk bátorítólag, akik néha leveszik a 
gondozás terhét vállunkról.

Somerville asszony, megkérdõjelez-
te-e az ön hitét férje depressziója? 
Mi volt Ön számára a legnagyobb 
kihívás?
Mary Somerville: Volt néhány lecke, 
amire Isten megtanított, amikor Bobbal 
a sötét völgyben jártunk.

Elõször is megtanultam, hogy Istennek 
fontosabbak a «felismeréseim», mint a 
konkrét «szolgálat». A «tudásnak» mindig 
meg kell elõznie a «cselekedetet». Ennek 
eléréséhez Isten próbát engedett meg az 
életünkben, amivel nyilvánvalóvá tette 
számunkra, hogy milyen nagy szükségünk 
van Õrá. Azonban ez külön rám is vonat-
kozik. Irgalmasságában Isten rávezetett 
bizonyos szívbéli kérdésekre, melyekkel 
foglalkoznom kellett.

Nézze, amióta Bobbal összeházasod-
tunk, mindig csak a «cselekedettel» 

«Az Úr Jézus után a 
feleségemnek tartozok 
köszönettel. Õ a 
legjobb barátom, és a 
leghûségesebb társam.» 

Mary és Robert B. Somerville
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voltunk elfoglalva! Annyira lefoglalhat 
bennünket a szolgálat, hogy a szolgálat 
válik elsõ szeretetünkké, és nem Maga 
Jézus! Sõt, a szolgálat is válhat bálvánnyá, 
és Isten néha az Õ szeretetében elveszi 
azt, ami kedves és drága számunkra, hogy 
felismerjük Õt, mint a legkedvesebbet – 
a legnagyobb kincset. Így kegyelme által 
megállít utunkon, hogy segítsen Õrá össz-
pontosítanunk. Igen, esetleg arra is felszó-
lít, hogy valamit feláldozzunk Urunkért, 
de annak olyan szívbõl kell jönnie, amely 
idõt szakított arra, hogy az Õ szeretetében 
és kegyelmében sütkérezzék. Ennek pe-
dig olyan élet lesz az eredménye, amely-
ben egyensúly van a munka, a pihenés 
és az imádkozás között, amint azt az Úr 
megkívánja tõlünk.

Másodsorban pedig az életemnek Isten 
dicsõségét kell szolgálnia! Hogy a szolgá-
latban, vagy a szenvedés fájdalmaiban – 
Õ dönti el, Õ életem történetének írója, 
nem én. Õ választja meg a hogyant és a 
helyszínt. Be kell ismernem, hogy én a 
szolgálat, a tanító szerepét választottam, 
és nem a depressziós férjem ápolónõjének 
szerepét. De én nem vagyok a magam ura, 
mert drága áron váltattam meg, ezért az 
Úré vagyok! Arra hívott el engem, hogy 
mindenben az Õ dicsõségére éljek úgy, 
mint feleség, anya vagy nagyanya, mint 
szomszédasszony, vagy tanító, aki a nõket 
tanítványokká neveli, vagy otthon, mint 
depressziós férjem ápolója. Jézus döntheti 
el, nem én!

Harmadízben azt kell mondanom, 
hogy ez a szenvedés Isten kegyelmének 
eszköze volt, hogy Jézushoz hasonlóvá 
formáljon (Róma 8,29). Ígért-e Isten ne-
kem személyes boldogságot? Jó egészsé-
get, kényelmes, kiszámítható életet, sok 
embert, akik majd értékelni fognak? Nem, 
ettõl sokkal többet kínált nekem! Isten 
célja az életemmel elsõsorban nem a bol-
dogságom, hanem a megszentelõdésem. 
Azt akarja számomra, ami Örökkévaló 
– a bennem kiformálódó Krisztus képét. 
Formál is engem addig a napig, amikor 
Jézust szemtõl szemben meglátom, és 
akkor örökre hasonlóvá válok Õhozzá.

Negyedszerre: Isten szuverén gondvi-
selõnk, ezért nem kell a jövõért aggód-
nunk. Bob és én arról álmodunk, hogy 
halálunk órájáig szolgálhatunk. Istennek 

viszont fontosabb, hogy mindvégig szilár-
dan Õbenne maradjunk; mind nagyobb 
hittel, bizalommal, Õt mindjobban szeret-
ve a legjobb és a legnehezebb idõkben is!

Mert biztosak lehetünk abban, hogy 
gondjaink egyszer megszûnnek, és a 
menny várja azokat, akik kitartanak. Ez 
a mi éltetõ reménységünk, mindegy, mi-
lyen sötét völgyön is vezessen át bennün-
ket az Úr: «Ezért tehát nem csüggedünk. 
Sõt ha a külsõ emberünk megromlik is, 
a belsõ emberünk mégis megújul napról 
napra. Mert a mi pillanatnyi könnyû szen-
vedésünk minden mértéket meghaladó 
nagy, örök dicsõséget szerez nekünk» 
(2Korinthus 4,16-17).

Mi vigasztalta Önt ebben az idõben, 
és mi adott reményt?
A Szentírás ígéretei és szeretõ testvére-
im a Krisztusban, akik mindig mellettünk 
álltak.

A könyvében többek között ezt írta 
tapasztalatairól: «Isten kegyelme 
legjobban télen növekszik.» Meg 
tudná ezt magyarázni?
Amikor minden jól megy, hajlamosak 
vagyunk saját magunknak tulajdonítani 
az éredményt. Azonban amikor az egész 
életünk a feje tetején áll, Istenhez kiál-
tunk, és megállapíthatjuk, hogy Isten 
rendíthetetlen szeretete és hûsége a leg-
sötétebb órákban is rendelkezésünkre áll, 
és magához vonz bennünket.

Mondana-e néhány bátorító szót 
azoknak az embereknek, akik de-
presszióban szenvednek, esetleg 
családjuknak, barátaiknak?
Próbálják meg betartani az interjúban 
felsorolt tanácsokat, mert ezek kipróbál-
tan felbecsülhetetlen értékûek! Engedjék 
magukat Isten által vezetni és tanácsol-
ni, és szent Fiának képmására formálni! 
Gondoljanak arra, hogy Õ minden dolgok 
megszentelt Õrzõje!
Köszönjük a beszélgetést. Kívánunk 
Önnek továbbra is sok örömet az 
Úrban!

INTERJÚ: ETHOS, FORDÍTÁS: SYLVIA FEND

Megjelent: Ethos 2020/8, 26-31. old.

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.

Ára: 1000,-Ft + postaköltség

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

«A pergamoni gyülekezet an-
gyalának írd meg: ezt mond-
ja az, akinél a kétélû éles kard 
van: Tudom, hol van a lakóhe-
lyed: ahol a Sátán trónusa van, 
de ragaszkodol a nevemhez, és 
nem tagadtad meg az én hite-
met Antipász napjaiban sem, 
aki hû tanúm, akit megöltek ná-
latok, ahol a Sátán lakik. De 
egy kevés panaszom van elle-
ned; mer t vannak nálad olya-
nok, akik Bálám tanítását tar t-
ják, aki arra tanította Bálákot, 
hogy tõrbe csalja Izráel f iait, 
hogy bálványáldozati húst egye-
nek és paráználkodjanak. Így ná-
lad is vannak olyanok, akik szin-
tén a nikolaiták tanítását tar tják. 
Térj meg tehát, különben elme-
gyek hozzád hamar, és harco-
lok ellenük számnak a kardjá-
val. Akinek van füle, hallja meg, 
mit mond a Lélek a gyülekeze-
teknek! Aki gyõz, annak adok az 
elrejtett mannából, adok neki 
fehér kövecskét is, és a kövecs-
kére ír va új nevet, amelyet sen-
ki sem tud, csak az, aki kapja» 

(Jelenések 2,12-17).

SOROZAT

A Biblia utolsó könyvének magyarázata. 21. rész. 
Jelenések 2,12.
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A Pergamoni Gyülekezet a leg-
északibb fekvésû volt a hét 
gyülekezet közül, Szmirnától 

12 mérföldre, északi irányban terült 
el Pergamon városa. Ez a város egy-
kor a mérhetetlenül gazdag Krõzus 
király birodalmához tartozott, késõbb 
a Perzsa Birodalom részévé vált. Ezt 
követõen Macedónia uralma alá 
került, hogy aztán Kr. e. 264-ben 
a Pergamoni Birodalom ismert és 
gazdag fõvárosa legyen. Kr. e. 133-
ban III. Attalos utolsó pergamoni 
király végrendelete szerint a Római 
Birodalomhoz csatolták.  Elsõsorban 
Aeskulap templomáról és Zeusz óriási 
oltáráról volt híres. A sokat emlegetett 
könyvtára a negyedmillió pergamen-
tekerccsel (különben a pergament szó 
is Pergamontól származik) az apostol 
idejében már rég nem volt ott. A 
tudomány és a mûvészetek viszont 
virágkorukat élték. Még ma is meg-
található ez a város Bergama néven 
Törökország területén.

Noha a levelek a mennybõl rövi-
den, szûkszavúan fogalmazódtak, 
egyáltalán nem rövidített formáról 
van szó. A gyülekezeteknek küldött 
levelek olvasásakor szem elõtt kell 
tartanunk, hogy ezek Urunknak, 
Jézus Krisztusnak utolsó közvet-
len szavai. Noha a Jelenések beszél 
Izrael helyreállításáról és megváltásá-
ról is, a fõdologban azonban mégis a 
Gyülekezethez szól. Az 1Korinthus 
10,11 szerint Jézus Gyülekezete az, 
amely az utolsó idõket meg fogja élni.

Az evangéliumokban az Úr a tanít-
ványaihoz beszél, és tanítványai által 
hozzánk. Azonban itt az Atya jobbjá-
ról közvetlenül szól Gyülekezetéhez, 
és ezzel mihozzánk. Ezt a közvetlen-
séget aláhúzza, hogy János az Úr apos-
tolaként és Jézus testének tagjaként 
az Úrtól kapja az üzenetet. Ezért min-
den szót gondosan, imádkozó szívvel 
kell olvasnunk, és gondolkodnunk 
kell rajta, mit akar az Úr üzenetével 
mondani. 

A szmirnai gyülekezetnek úgy mu-
tatkozik be, mint az elsõ és utolsó, 

mint abszolút gyõztes a halál felett. 
Ennek a gyülekezetnek erre volt szük-
sége vigasztalásként nagy szorongatta-
tása közepett; a gyülekezetnek tudnia 
kellett ki is az õ Ura. Pergamonnak 
azonban úgy nyilatkoztatja ki Magát, 
mint «akinél a kétélû éles kard van» 
(Jelenések 2,12). Az Úrnak ebben a 
bemutatkozásában félreérthetetlenül 
megjelenik e levél témája is: Csak 
semmi összekeverés! Hasonlót mond 
a Zsidók 4,12: «Mert Isten igéje élõ és 
ható, élesebb minden kétélû kardnál, 
és áthatol az elme és a lélek, az ízüle-
tek és a velõk szétválásáig, és megítéli 
a szív gondolatait és szándékait.»

Isten nem akar összekeverést. A 
Jelenések 19,15-ben felmagasztalt 
Urunkat fehér lovon látjuk: «…a lo-
von ülõ kardjával, amely a szájából 
jött ki…», kardjával tartott ítéletet 
az antikrisztusi nemzetek felett (vö. 
Jelenések 19,21). Az éles kétélû kard 
Isten Szavával azonos, sõt az Úr Maga 
Isten Szava: «Az Ige testté lett, közöt-
tünk lakott» (János 1,14).

Nemcsak Pergamonnak nyilatkoz-
tatta ki Magát az Úr éles kétélû kard-
ként, amely a szájából jön ki, hanem 
az egész üdvtörténeten át mind a 
mai napig. Ezzel a karddal fogja az 
Antikrisztust is végleg legyõzni.

Amikor Józsué annakidején Jerikó 
falainál állt, és azt a nagy feladatot 
kapta, hogy Izráel népét vezesse be 
az Igéret földjére, hirtelen észrevette, 
hogy egy férfi áll elõtte «kivont kard-
dal a kezében» (Józsué 5,13) – ami 
nem volt más, mint Isten Szava. Isten 
Szava élõ, ható, megítéli a szív gondo-
latait és megõriz az összekeveréstõl. 
Ezért kell továbbadnunk Isten Szavát!

WIM MALGO (1922–1992)

Az éles kétélû kard Isten 
Szavával azonos.



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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Dr. Pálhegyi Ferenc

A menekülõ 
ember

Könyv, 56 old. 

 Ára: 550,-Ft

Sípos Ete Álmos  – Dr. Falus András –  
Dr. Pálhegyi Ferenc
A homoszexualitás keresztyén 
szemmel – Bûn vagy betegség?
Füzet, 44 old. 

Ára: 275,-Ft

Dr. Pálhegyi  Ferenc 
Szex és szerelem
Ez a kis könyv egy tizenévesek körében elhangzott elõadást tartalmaz. 
Azt mondja el a fiataloknak, hogy a szerelem több a testi vágy szublimá-
ciójánál. Ha a szexet leválasztjuk az elkötelezett szeretetrõl, nem nyújtja 
azt az örömöt és beteljesülést, amit Teremtõnk ajándékozott általa.

Ára: 650,-Ft

Zimányi József

Határtalan irgalom határai  
Zimányi József, néhai lelkipásztor testvérünk e könyve négy prédikációt 
fog egybe: • Két év a mennyország küszöbén • Tíz nap az élet • A pénz 
szerelme • A meg nem tért lator. A szerzõ bibliai történetek és példázatok, 
valamint saját maga által megélt élethelyzetek alapján, rendkívül megy-
gyõzõ módon döbbenti rá olvasóit a megtérés fontosságára. A könyv 
minden sorát áthatja szerzõjének határtalan szeretete, Mestere iránt.

Ára: 550.- Ft 
Zimányi József
Mi Atyánk
Számos ember mondja, hadarja automatikus módon azt a még 
hitetlen emberek által is ismert imát, amit Jézus Krisztus tanított a 
tanítványainak és a Biblián keresztül nekünk is. De vajon értjük-e, 
amit imádkozunk, azaz valóban úgy is gondoljuk-e, amit mondunk 
vagy csak elhadarjuk, miközben gondolataink valahol máshol járnak? 
Könyv, 74 old. 

Ára: 550,-Ft 

Zimányi József

Az örök halál négy kamrája
Zimányi József, néhai lelkipásztor testvérünk e könyve hat pré-
dikációt fog egybe: -Tagadás a negyedik Hatványon; -Utolsó 
zörgetés 
-Ákán zsákmánya; -Szeretem törvényedet 
-Döntés; -A tiszta szív
Könyv, 72 oldal

Ára: 950,-Ft

Zimányi József
Füst az Akor völgyében

«Megdöbbentõ történet Ákáné. Ákán fõember volt. Ákán nem volt 20 
éves, amikor kijött Egyiptomból. Végigjárta a pusztai utat. Apja is meg-

kente a bárányvérrel az ajtófélfát, és Ákán minden bizonnyal kérdezgette 
apját, hogy mi történik. Átjöttek a kettévált tengeren, a vízoszlopok kö-

zött. Boldog lehetett, kipirult arccal hallgatta Mózes hálaadó énekét. Ti is 
így jöttetek ki valamikor, mint fiatal keresztyének. Könyv, 74 old. 

 Ára: 530,-Ft

Zimányi József
A fáraó útlevelei

Zimányi József
Éhúd

Zimányi József
Igazi hõsök

Zimányi József
Életmentõ  
halálos ítélet

Zimányi József
Tiszta szívet 
adj nekem

Zimányi József
Két év a 
mennyország 
küszöbén

Zimányi József
Kozmetika a 
pokol küszöbén

Zimányi József
Öngyilkos 
buzgóság

Zimányi József
A család pénze, 
a pénz szerelme

csak 270, -Ft

Dr. Pálhegyi Ferenc

Emberkép és társkapcsolat
Könyv, 76 old. 

Ára: 550,-Ft

Zimányi füzetek
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Az árak a postaköltséget nem tartalmazzák!
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+ postaköltség

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

Ára: 1500,- Ft
+postaköltség

Philip Yancey 

Meghökkentõ kegyelem
A minket körülvevõ világ szerint életünk attól függ, hogyan teljesítünk. Az amerikai szerzõ 
ezzel szemben azt állítja: a kegyelem elõfeltétele a tökéletlenség; a sebeink és a hibáink 
azok a repedések, amelyeken keresztül a kegyelem behatolhat az életünkbe. Philip Yancey 
egyik legszemélyesebb és legprovokatívabb könyvében megrendítõ õszinteséggel mutatja be 
a kegyelem életátformáló hatalmát.

Ára: 2900,- Ft
+postaköltség

Jerry Bridges 

Kegyelem - Isten szeretetébõl élni
Fantasztikusan jó könyv! - mert a fantasztikus kegyelemrõl szól, amelyet nem lehet 

elmagyarázni, ha ezer évig élnénk is. Az emberi természetre nem jellemzõ, hogy 
hálás lenne valamiért vagy hosszútávon értékelni tudna valamit is. Így vagyunk a 

kegyelemmel is. Hamar mindent természetesnek veszünk, sõt hisszük, hogy az nekünk 
jár... Ez a könyv alaposan körbejárja és megpróbálja elmagyarázni Isten kegyelmét. 

Olyan rendhagyó mondatokkal rázza fel az olvasót, amelyeket más könyvben alig 
találunk, mint például: "Tudd: nem érted Isten kegyelmét, ha még nem próbáltál 

visszaélni vele! Ha még nem éreztél kísértést, hogy bûnt kövess el, hiszen tudod, hogy, 
teljesítményednek semmi köze Isten elõtti állapotodnak..." Isten szeretetébõl élni és 

megérteni, az igazi kincs!



Füle Lajos 
Napi 
csendességek 
365 napon
- 4. kiadás -

Egy kis könyv, hatalmas tartalommal – 
minden napra!

A hívõ embernek köztudottan napi kapcsolatot 

kell fenntartania Istennel. Ezt tanácsolja nekünk 

a Biblia. Nagy segítséget nyújtanak az Úrral való 

napi imakapcsolatunkban az áhítatos könyvek. 

Az Éjféli Kiáltás Misszió most egy ilyen különleges 

kiadványt szeretne az Olvasók kezébe adni. Füle 

Lajos négysoros verseit hozzájuk illõ képekkel 

és bibliai idézetekkel kötöttük gyönyörû 

csokorba, amely erõsítést jelenthet minden igaz 

kereszténynapi csendességének perceiben.

Ára: 1200,- Ft

MEGRENDELHETÕ:  1135 BUDAPEST, PALÓC U. 2.    
TEL.: +36 30 630 7823  
E-MAIL: rendeles@ejfelikialtas.hu; www.ejfelikialtas.hu

Ímé eljõ az óra, és immár eljött… 
(János 16,32)

Kedveskedjen a családnak 
minden napra egy igével

+ postaköltség

Az újság ára: 500,-Ft


