
Mitternachtsruf
zeitnah. zeitwahr. zeitklar.
Éjféli Kiáltás
◆ idoszeru ◆ korhu ◆ idotálló ◆ 

www.ejfelikialtas.hu  n  2021 január 01. szám

Koronavírus, klíma- és más katasztrófák

Kilátásban a megoldás?  |  6. oldal

Gyülekezet

Amivé bennünket a 
koronavírus tesz  | 18. oldal

Élet

Az élet a vécépapírtól 
függ  | 26. oldal

Sorozat

Az Úr tudja, hol van a 
lakóhelyünk  | 28. oldal



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: 

-júliusi, 
-októberi idõpontokban

Már most foglald le, és fizessd be az utazást!
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Kegyelem - Isten szeretetébõl élni
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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 
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megérteni, az igazi kincs!
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Norbert Lieth 
Az Éjféli Kiáltás misszió vezetõségi tagja 

«Mi tisztelünk és becsülünk minden hittestvért, aki Krisztus 
iránt elkötelezett, de más keresztényi hitelvet képvisel»

Kedves Barátaim, egy összehasonlít-
hatatlan évet hagytunk magunk mö-

gött, és nem tudjuk, mi áll még elõttünk. 
Hogyan tovább? Sok a nyitott kérdés. De 
egy valami biztos, Isten fog bennünket 
vezetni az Õ akarata és terve szerint. Az 
irány már adott, a cél kitûzve. 

«Jézus visz át a káoszon, megígérte, 
és Õ megtartja szavát! 

Isten kijelentette – és ez a vég: Íme, 
mindent újjá teszek!

Amikor Isten Ábrahámot elhívta, õ 
azonnal hittel elindult, noha nem tud-
ta, hova (Zsidók 11,8). Feltétlen hit és bi-
zalom volt ez a lépés, meggyõzõdés ar-
ról, hogy a Mindenható mindig helyesen 
cselekszik. Ábrahám megjárt mélysége-
ket és magasságokat, néha saját kudarcai 
is akadályozták, de Isten ahogyan kije-
lentette hûségesen megtartotta ígéretét. 

Ha ma visszatekintünk Ábrahámra, 
láthatjuk, mit eredményezett hitbeli lé-
pése az emberiség számára. Tõle szár-
mazik Izrael népe, tõle származnak a 
próféták, bizonyos értelemben így jött 
létre a Biblia. De a legnagyobb: Jézus, a 
világ Megváltója, e nép által jött el erre 
a világra. És Ábrahám lett a nemzetek-
bõl származó, Krisztusban hívõk hitbe-
li atyja is.

Ha mi, keresztények, tenni akarunk 
valamit a világért, növekednünk kell a 
hitben, nem szabad hagynunk, hogy 
feladatunktól bármi is eltérítsen. Egy 
keresztény «Poetry-Slam»-videóban, 
amelynek a címe: «E világ világossá-
ga», ez a bíztatás hangzott el: 

«Ne veszítsük el a reményt, mert, ha 
maszkok is fedik arcunk, mi vagyunk 
e világ világossága. Hisszük, és bízunk 
benne, hogy Istenünk megtart bennün-

ket. Akkor miért panaszkodunk? Miért 
gyászolunk? Hisz tudjuk, hogy ez így 
lesz, hogy rosszabb is lehet, és mégis ha-
talmába kerít a félelem? Jézus hamaro-
san visszajön, és minden térd meghajol 
Júda Oroszlánja és a Bárány elõtt, amint 
a próféciák meghirdették.»

Ebben a számunkban egy érdekes 
cikket közlünk Thomas Lange tollából 
ezzel a címmel: «Amivé bennünket a 
koronavírus tesz, vagy amit mi a koro-
navírus kapcsán tehetünk». (18. oldal). 
A kormány iránti engedelmesség kérdé-
sében a keresztények között is vitákra, 
veszekedésekre, sõt szakításokra is sor 
került. Thomas Lange így ír errõl: «A 
koronavírusnak megvan az a képessé-
ge, hogy foglyul ejtse gondolatainkat.» 
Mi az Éjféli Kiáltás Misszió munka-
társaiként nem akarunk vitatkozni, mi 
tisztelünk és becsülünk minden hittest-
vért, aki Krisztus iránt elkötelezett, még 
annak ellenére is, hogy a hit terén más 
keresztényi hitelvet képvisel. A mi szá-
munkra fontos, ebben a felhívásban fog-
laljuk össze: «A koronavírus ellenére is 
– Jézus legyen a középpontban» (22. ol-
dal).

A maszkok, melyeket kénytelenek va-
gyunk hordani, eltakarhatják ugyan ar-
cunkat, de hitvallásunkat nem. Ezért 
most sokkal inkább össze kellene jön-
nünk, együtt imádkoznunk, és felemel-
ni szavunkat Jézus mellett. A reménység 
túlmutat a válságon. Minden napfelkel-
te hirdeti, hogy a sötétség végül vesztes-
ként fog tovatûnni. Valaki egyszer ezt 
mondta: «Végül minden jó lesz, és ha 
még nem jó, akkor még nincs itt a vég.»

Ehhez a hitvalláshoz tartoznak a 
munkatársaink által rendezett külön-

bözõ összejövetelek is. Imádkozunk, 
hogy a három tervezett körút megvaló-
sulhasson. Nagyon örültünk argentínai 
misszionáriusunk, Stephan Beitze, láto-
gatásának. Januárban kellene körútra in-
dulnia, de a válság miatt nem jöhet. Õt 
majd Fredy Peter munkatársunk helyet-
tesíti. «Bátorító jövõbeli kilátások» cím-

mel tart majd szolgálatokat, ami nagyon 
is megfelel egy új év kezdetének. Hogy 
megrendezésre kerülnek-e az izraeli uta-
zások – még nem tudjuk, de értesítjük 
kedves olvasóinkat a lehetõségekrõl. A 
magyarországi utaknál elsõsorban talán 
a nyári vagy az õszi látszik már kivite-
lezhetõnek.

Itt szeretnénk megköszönni minden 
Barátunknak Missziónk iránti odaadó 
támogatását. Ha nem is mindig sikerült 
megköszönnünk idõben de minden al-
kalommal imádkoztunk az adakozóért. 
Köszönjük, hogy ebben az új évben is 
számíthatunk az Önök imáira és támo-
gatására. Mindig csodálattal tölt el ben-
nünket Urunk gondviselõ jósága. Õ, Aki 
Ábrahámot vezette, Gyülekezetét is ve-
zetni fogja. Téged is vezetni fog!

 Norbert Lieth

Mi tisztelünk és 
becsülünk minden 
hittestvért, aki Krisztus 
iránt elkötelezett, még 
annak ellenére is, hogy a 
hit terén más keresztényi 
hitelvet képvisel.
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Koronavírus, klíma- és más  
katasztrófák: 

Kilátásban a 
megoldás?
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radatra, háborúkra és pusztításokra. 
Esetleg remélhetjük még, hogy a ka-
tasztrófákat meg lehet akadályozni, 
azonban azt ajánlja, ismerjük el, hogy 
elveszettek vagyunk, és újra el kelle-
ne azon gondolkodnunk, mit jelent 
reménykedni. Ez a megítélés annál 
inkább érvényes, ha végiggondoljuk, 
hogy a koronavírus okozta válság 
óriási gazdasági és társadalmi tarta-
lékokat nyel el, ami egy ugyanolyan 
heves és kompromisszum nélküli el-
lenállást a jóval fenyegetõbb klíma- és 
környezeti válság közepett (Stöcker 
2020) jelentõsen háttérbe szoríthat.

Be kell látnunk, hogy az éghajlat 
egyre jobban megbolondul. Az idõjá-
rás okozta természeti katasztrófák 

száma 1980 óta megháromszorozó-
dott, a tengerek hasonlóan egyes föld-
területekhez, szemétlerakó hellyé 
váltak, a fajok sokfélesége drámaian 
csökken, a vízhiány egyes földrésze-
ken szörnyû következményekkel fog 
járni. A földnek sok millió klímame-
nekülttel kell majd számolnia (3SAT 
2020). Nem is beszélve az állandóvá 
váló háborúkról, a szabadság elleni 
támadásokról, az erkölcstelen állami 
vezetõkrõl, stb. 

A föld felhasználható tartalékait 
felbecsülve tekintettel a világ egyre 
növekvõ lakosságára már rég arra a 
felismerésre jutottak (Schmidt-Bleek 
1997), hogy a gazdag ipari nemzetek-
nek a fogyasztást, ill. a felhasználást 
legalább a tizedére kellene csökken-
teniük, minden embernek egyenlõ 
mértékben kellene hozzájutnia a 

föld tartalékaihoz. Ezt a képet a klí-
makatasztrófa fenyegetõ hatásaival 
kiegészítve a tudósok arra a követ-
keztetésre jutottak, hogy nagyon va-
lószínû, miszerint a szükséges válto-
zást, a kilábalást társadalmi válságok 
nélkül nem érhetjük el. Bendell brit 
fenntarthatóság-kutató (2018) arról 
beszélt, hogy egyidõben különbözõ 
szinten ellenõrizhetetlen változá-
sokra kerül sor (a mezõgazdaságban, 
áradások, járványok, éhínségek, me-
nekültáradat, stb.). Különösen az inf-
rastruktúra rendszerek mondhatják 
fel a szolgálatot, a civilizáció eróziója 
emberi túlkapásokhoz vezethet, stb. 

Az ilyen fontolgatások, a felvázolt 
jövõkép, de a már ma is látható zi-
láltság és a rend egyre érezhetõvé 
váló felbomlása félelemmel tölt el 
bennünket. Próbálunk reményked-
ni, és megtalálni a módját, miként 
kezeljük a kialakult helyzetet. Sok 
átgondolás és tudatos magatartás 
szükséges ahhoz hogy radikális vál-
tozás alakuljon ki, valamint szüksé-
ges a társadalmi struktúráknak, mint 
mentõvíziónak megváltoztatása is, 
ami logikai alapon, ill. a planetáris 
határok megértésébõl következhet 
(Wikipedia 2020a). A Római Klub-
hoz küldött egyik cikk bírálóan 
megállapítja (Berg 2020), hogy mi 
a tüneteket kezeljük ahelyett, hogy 
az alapvetõ problémákkal és azok 
összefüggéseivel foglalkoznánk. 
Felsorol egy egész hiba és tévedés 
sorozatot, ami ma a fenntarthatósá-
got akadályozza, és amelynek közép-
pontjában az ember áll.

Ezzel szemben a bibliai kinyi-
latkoztatás a «mert az elsõ elmúlt» 
kijelentéssel egy jövõbeli új és átala-
kult világot ígér, amely akkor jöhet 
létre, ha a bennünk mûködõ rossz 
vagy gonosz, mint az ember helyte-
len viselkedésének okozója, eltûnik 
(Kühling 2020). Tehát nem sikerül-
het egy «jobb» világ anélkül, hogy 
isteni segítséggel megszabadulnánk 
ettõl a vészes erõtõl? Egy ilyen szem-
lélet a szükségesnek tekintett nagy 
transzformáció szekuláris vitájában 
szokatlannak tûnik (WBGU 2011); 

A fejlemények 
drámaisága az eddig 
szinte elképzelhetetlen 
intézkedések sokaságát 
hozta létre a legrövidebb 
idõ alatt; az új 
helyzet szinte minden 
cselekvési területet 
lefoglalt magának

Korunk nagy problémája a János-Jelené-
sek könyve alapján.

A világ csak lassan kezdte el meg-
érteni, hogy a klímaváltozás 
valóságos veszélyt hordoz ma-

gában, és haladéktalanul hathatós 
lépéseket kell tenni, hogy a fenye-
getõ következményeket legalább 
átlátható keretek között tarthassák. 
De a koronavírus, és pillanatok alatt 
elsöpörte ezeket a komoly gondo-
kat: Most sürgõsen az egészségünk 
védelme lett a legfontosabb feladat 
és kezdtünk el ezen munkálkodni – 
valamint az ezzel velejáró, és kiala-
kult gazdasági nehézségek védelmén. 
A fejlemények drámaisága az eddig 
szinte elképzelhetetlen intézkedések 
sokaságát hozta létre a legrövidebb 
idõ alatt; az új helyzet szinte minden 
cselekvési területet lefoglalt magá-
nak. Közben a legkülönbözõbb szin-
teken egyre szaporodnak azok a meg-
nyílvánulások, amelyek leplezetlenül 
kijelentik, hogy a klímaváltozás elleni 
harcot többé-kevésbé már elveszítet-
tük (Schnabel 2020, Rühle 2020). A 
már alig visszafordítható fejlemények 
azt mutatják, hogy néhány éven belül 
különbözõ rendszerek összeomlása 
következhet be. Jonathan Franzen 
(2020) ismert író egy figyelemre-
méltó esszében az elõttünk álló 
klíma-apokalipszisrõl ír. Amint írja,  
30 év óta ismerik a klímaváltozás di-
namikáját és okait, és szintén 30 év 
óta a CO2-kibocsátás új világrekor-
dokat ért el, úgyhogy kijelenthetjük, 
«itt a vég». Azt a különben vitatott 
tételt állította fel, hogy az emberiség 
már rég felhasználta a természetes 
tartalékait, és a föld klímarendsze-
re már felborult. Franzen szerint az 
összeomlást már nem lehet feltartóz-
tatni, a katasztrófát már nem lehet 
megakadályozni. Franzen nagyon sö-
tét képet fest, és azt tanácsolja, fogad-
juk el az elkerülhetetlent. Szerinte itt 
az idõ, hogy felkészüljünk a klíma-
változás szörnyû következményeire, 
a tûzvészekre és áradásokra, a társa-
dalmi nyugtalanságra és menekültá-
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ott ugyanis csupán az ember önmaga 
alkotta értékítéletérõl van szó, mint 
amilyen a tudatosság kultúrája (amely 
gazdasági felelõsségtudatból ered) és 
a részvállalás. 

A Biblia szemszögébõl azonban 
egy alapvetõen más látásmóddal ta-
lálkozunk a világ bajainak leküzdése 
tekintetében: nem egyedül az ember 
jelenik meg szabályozóként a rend-
szerben, hanem annak szükségessége 
is, hogy az ember kudarcát isteni erõ 
orvosolja, és tûnjön el a rossz, a go-
nosz. A mûködési mechanizmusok 
mai elemzésében tehát elhanyagol-
ják a gonoszt (amint a Szentírás a 
Jelenések könyvében ételmezi, mint 
minden nyavalya eredõjét?  Ugyanis 
csak egy teljes és átfogó szemlélettel 
lehet jó elemzést végezni és megbíz-
ható megoldáshoz jutni.

A János-Jelenésekben megjelenõ 
jövõvízió nemcsak a Biblia óriási 
jelentõségét hangsúlyozza az embe-
riség történelmére nézve, hanem a 

világ mai helyzetének megértését 
is segíti. A Jelenések könyvének 
lenyûgözõ volta elsõsorban abban 
mutatkozik meg, hogy 2000 évvel 
ezelõtt már megjelennek benne a 
világ ökológiai és más állapotai, me-
lyekkel ma találkozhatunk, és adott 
tényekként tudományosan is meg-
magyarázhatjuk. A gyakran apoka-
lipszisként is emlegetett Jelenések 
könyvének így rendkívüli aktuális 
jelentõsége van. 

Ha a mai világot a Jelenések fé-
nyében szemlélem, «Isten realitásá-
ban, mint a világ átfogó valóságában» 
(Weber 1977, 540) találom magam. 
Más szavakkal a Jelenések történései 
személyesen érintenek – be kell so-
rolnom magam a körülölelõ jelenbe, a 
múltba és a jövõbe, és ehhez szembe 
kell néznem a központi kérdésekkel. 
És nem tudok egyszerûen ellazulva 
hátra dõlni, mint egy könyv elolva-
sása után. Nem tudok a felelõsségtõl 
szabadulni, autentikus része vagyok 

A vízhiány egyes 
földrészeken szörnyû 
következményekkel fog 
járni. A földnek sok 
millió klímamenekülttel 
kell majd számolnia 

ennek a valóságnak, a történések 
résztvevõje, mint egyedi lény a globá-
lis világban. Ez a személyes megszólí-
tás és érintettség itt és most abból a 
szempontból izgat, hogy a Jelenések 
esetében – mint a Biblia más könyve-
inél – nem a múltból származó leírás-
ról van szó, amelybõl útmutatásokat 
vagy bíztatást nyerek. A Jelenések az 
isteni történések színpadát a jelenbe 
helyezi. És én valóságosan cselekvõ 
emberként résztvevõje vagyok a tör-
ténéseknek. A bibliatudomány szem-
szögébõl nézve az ember szintén több, 
mint a kinyilatkoztatás passzív befo-
gadója; Isten és ember közötti törté-
nésrõl van szó párbeszéd formájában 
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országa közöttetek van!» (Lukács 
17,20-21). 

A központi keresztény üzenetnek 
ez a szemléletmódja természete-
sen nem zárja ki, hogy az emberek 
másfajta indítékból «jó életmódot» 
folytassanak, és törõdjenek a kör-
nyezettel, valamint a törvényesség 
betartásával. A történelem viszont 
arra tanít, hogy a törvénytelenség és 
az ember ellensége minden korban 
és minden társadalomban kifejtette 
romboló hatását, és nem lehetett le-
küzdeni – sõt, amint meg van írva, 
még erõsebb lett –, és a «jó embe-
rek» nem tudtak eléggé hatékonyan 
fellépni ez ellen a társadalom részévé 
vált tény ellen.

Nézzük meg csak saját magunkban 
az ellenségnek ezt a hatékony erejét, 
és felismerjük azt az igazságot, amely 
mélyebbre hat, mint a tudomány 
igazsága, amelyen ipari és technikai 
korszakunk nyugszik. A mai tudo-
mányról alkotott felfogást az az el-
terjedt hiányosság jellemzi, hogy a 
puszta tapasztalatok, találmányok és 
más, emberi életünk valóságos alko-
tóelemei az elvont tudomány határán 
kívül maradnak. Elsõsorban «az em-
ber lényét, amely mélyebb gyökerû, 
mint az újkor realitása», nem veszik 
figyelembe. Így az emberi kudarcot és 
a gonosz eredetének keresését össze-
kötik az isteni hatalom filozófiai prob-
lémájával: hogyan egyeztethetõ össze 
az Isten által megengedett törvény-
telenség az Õ igazságosságával és jó-
ságával? A legkülönbözõbb irányból 
jövõ magyarázatok azt bizonyítják, 

hogy nem lehet egyértelmû következ-
tetést levonni. Tulajdonképpen nem 
tudjuk megmagyarázni, hogyan kap 
helyet a gonosz Isten jónak mondott 
teremtett világában. Teológiailag csu-
pán azt tisztázzák, hogy nem létezhet 
egy gonosz «Ellen-isten», mert akkor 
Isten nem lenne Isten  (Weber 1977, 
540) – így Isten a világ egyedüli át-
fogó valósága.

Ezért abból a nyilvánvaló tény-
bõl kell kiindulni, hogy az emberi 
megismerõ képesség korlátolt. Ezen 
a helyen nincs lehetõség a jó és a 
rossz eredetét, annak okait és össze-
függéseit átfogóan kifejteni. E kér-
dések tisztázására tett próbálkozás 
esetleg mindent »törvénytelennek« 
ill. »gonosznak« nyilváníthat, ami 
ellentmond az isteni parancsolatok-
nak, és megsérti azokat. Olyan erõ-
ként mutatkozhat, amely erkölcsileg 
téves cselekvésre ösztönöz. 

Hogy miért cselekszik az emberek 
a rosszat, teológiailag sem egyszerû 
megmagyarázni. A gonosz világunk-
ban játszott szerepének tisztázásakor 
tehát számolni kell azzal, hogy egyik 
oldalon a mindenható, jóságos Isten 
áll, a másikon pedig az a megállapí-
tás, hogy a rossz, a gonosz jelen van a 
világban. Keresztény értelmezés sze-
rint Isten nem akarta a gonoszt; pusz-
ta lehetõségbõl származik, ill. a sza-
bad-akaratú teremtmény esendõségé-
bõl. Augusztinus szerint az etikailag 
gonoszt Istentõl való elfordulásként 
kell értelmezni, az ember önmagát 
olyan lényként akarja meghatározni, 
amely nem Istentõl származik, nincs 

(Weinhardt & Pemsel-Maier 2015). 
Martin (1984, 97.) Ezt «kettõs va-
lóságközlésként» magyarázza, amely 
szerint a régi istentelen világ és az 
új Isten országa itt és ma valóságosak 
és mûködõek. Példaként említsünk 
egy igehelyet, amely segít ezt a vi-
szonyt konkretizálni. Pál apostol írja 
az Efézusi levélben: 

«…minket is, akik halottak vol-
tunk a vétkek miatt, életre keltett a 
Krisztussal együtt - kegyelembõl van 
üdvösségetek! - és vele együtt feltá-
masztott, és a mennyeiek világába 
ültetett Krisztus Jézusért» (Efézus 
2,5-6). 

Az igevers szerint tehát már a je-
lenvaló világban megváltásban ré-
szesülünk, Jézus Krisztus által életre 
kelhetünk. A feltámadás tehát a halál 
elõtt történik, viszont a halál tovább-
ra is mûködik. A valódi megváltást, 
az üdvösséget csak a bennünk lako-
zó bûntõl való megszabadulás után 
nyerhetjük el, ami pedig az értünk 
megfeszített Krisztus és a benne való 
hit által történik.  A bûntõl való sza-
badulás Isten ajándéka, kegyelembõl 
történik. Egy ilyen szerepben nem 
mindegy, milyen kis és nagy dön-
téseket hozok a mindennapi élet-
ben. A közömbös, tétlen «kivárása» 
mindannak, ami történhet és jöhet, 
egy ilyen nagy kegyelem után egy-
szerûen nem lehetséges. Ezzel szem-
ben szükségessé válik a személyes 
szembesülés az aktuális események-
kel, hogy felismerjük a félrevezetést 
és megtévesztést, és hogy cselekede-
teink ne Isten ellen irányuljanak, és 
így az Õ országát közöttünk, ill. ben-
nünk keressük.  A Jelenések könyve 
különösen arra szólít fel, hogy ébe-
rek legyünk, és figyeljünk arra, ami 
bennünk és körülöttünk történik. Ez 
Jézus válaszában is konkretizálódik, 
amikor a farizeusok kérdésére felelt:

«Amikor a farizeusok megkérdez-
ték tõle, hogy mikor jön el az Isten 
országa, így válaszolt nekik: „Az 
Isten országa nem úgy jön el, hogy 
az ember jelekbõl következtethetne 
rá. Azt sem mondhatják: Íme, itt, 
vagy íme, ott van! – Mert az Isten 

Tehát nem sikerülhet 
egy «jobb» világ anélkül, 
hogy isteni segítséggel 
megszabadulnánk 
ettõl a vészes erõtõl?

Nem egyedül az 
ember jelenik meg 
szabályozóként a 
rendszerben, hanem 
annak szükségessége 
is, hogy az ember 
kudarcát isteni erõ 
orvosolja, és tûnjön 
el a rossz, a gonosz
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A Jelenések könyvének 
lenyûgözõ volta 
elsõsorban abban 
mutatkozik meg, hogy 
2000 évvel ezelõtt már 
megjelennek benne a 
világ ökológiai és más 
állapotai, melyekkel 
ma találkozhatunk, 
és adott tényekként 
tudományosan is 
megmagyarázhatjuk

Neki alávetve, és abszolút saját ma-
gára támaszkodik. Istennel egyenlõ 
akar lenni, nem akar Tõle függni. 
Ez az elfordulás kvázi az ember által 
létrehozott szakadékhoz vezet közte 
és Isten között, ami aztán az Istennel 
való eredeti kapcsolat megszakítását 
idézi elõ. Ez a szakadás pedig hely-
reállításra szorul. Sõt ennél többrõl 
van szó: egy konfliktusról, amit Isten, 
Jézus Krisztusban végül megnyer. 

Bizonyos módon ezt az emberi-
ség nagy titkának lehet tekinteni. 
Az ember a teremtésben az egyedü-
li lény, amely túlteszi magát az õt 
átfogó renden. Így a Teremtõ irán-
ti engedelmességet is maga mögött 
hagyja, és megszûnik önmagát te-
remtményként tekinteni.  Olyan akar 
lenni, mint a Teremtõ. A világkép 
megváltozott: gyakran az ember vált 
minden dolgok mértékévé és céljává, 
a teremtés középpontjává – minden 

más «környezetté» silányult, a kor-
látlan emberi szükségletek anyagá-
vá, és csupán használati értékkel bír. 
Az ember önfelemelését – és ezzel 
Istentõl való elfordulását – tekintem 
minden nyavalya magvának, ill. az 
ember minden nyomorúságot kiváltó 
«bûnének».

Az ellenséget nagyon nehéz felis-
merni. Taktikájának szemléltetésére 
példaként megemlítem az életnek és 
a munka világának jelentõs felgyorsu-
lását. Az «idõgazdálkodás» vagy «az 
idõ etikája» témákban – tudományos 

tekintetben is – sokféle kutatást foly-
tatnak, melyek erre a felgyorsulás-
ra mutatnak rá. Így a teremtés által 
elrendelt természetes idõfázisok 
és folyamatok mellett (pl. az év- és 
napszakok ritmusa, növekedési idõ 
és regenerálódási szakasz) különösen 
az iparosodás kezdetétõl technikai 
idõritmust vezettek be. Ezek egy ma-
tematikailag egzakt idõbeli költségve-
tést követnek. Az idõre beütemezett 
futószagon folyó termelés kiszámít-
hatóságot eredményez, és gazdasági-
lag tervezhetõvé válik. Mind jobban 
megfigyelhetõ, hogy a természetes 
idõt és ritmust a technikai ritmus 
váltja fel, ezzel pedig a nyereségo-
rientált munkatempót vezettek be 
a minél nagyobb profit érdekében. 
Ez a «gyorsulással» is jellemezhetõ 
fejlemény, különbözõ betegségekhez 
vezethet, így pl. pillanatnyi eszmé-
letvesztéshez. A technikai idõ beve-
zetését értelmezhetjük a teremtés 
ellen irányuló törekvésnek, mert: 
«És látta Isten, hogy minden, amit 
alkotott, igen jó» (1Mózes 1,31). Egy 
másik magyarázatát vagy okát ennek 
a felgyorsulásnak a Jelenések köny-
vében találjuk:

«Ezért vigadjatok egek, és akik 
bennük lakoztok: jaj a földnek és a 
tengernek, mert leszállt hozzátok 
az ördög nagy haraggal, mivel tud-
ja, hogy kevés ideje van» (Jelenések 
12,12). 

Mivel a Sátánnak kevés ideje van, 
és közeledik uralmának vége itt a 
földön, nyilvánvalóan mindent meg-
tesz azért, hogy az emberek minél 
több bajt, nyomorúságot okozzanak 
egymásnak. Felhasználja a lenyûgözõ 
technikai vívmányokat (így a média 
modern figyelemelterelõ, megté-
vesztõ kínálatát, az okostelefont, 
stb.), hogy megzavarja a nyugalmat, 
a kiegyensúlyozott életet. Az állan-
dó elérhetõség, a hajsza, a maximális 
figyelemelvonás megakadályozzák a 
kreativitást, a megpihenést, a lelkünk 
mélyén jelenlévõ szükségletek figye-
lembevételét. A természetes adott-
ságok és összefüggések megfigyelése 
elmarad, amit aztán a digitális képek 
helyettesítenek. Jelenleg e nagy meg-
tévesztés kellõs közepén vagyunk, 
ami megakadályozza a természetes 
szükségletek kielégítését, a megpi-
henést, és eltérít bennünket az Isten 
által kínált szeretettõl, kegyelemtõl, 

A Jelenések az isteni 
történések színpadát 
a jelenbe helyezi
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a teremtés jó oldalától. Az élet- és 
munkafolyamatok felgyorsulása nem-
csak egészségügyi következmények-
kel jár, hanem egyfelõl a termelés 
és pénzügyi tranzakciók gyorsabb 
ritmusa (amit a digitalizálás lehetõ-
ségei is támogatnak), aztán ezeknek a 
folyamatoknak inkább analóg és meg-
fontolt társadalmi-politikai irányítása 
másfelõl szinte lehetetlenné teszi a 
célzott, kiegyensúlyozott politikai 
döntések meghozatalát. Ugyanakkor 
a tárgyalások ebben az egyre komp-
lexebbé váló világban több idõt igé-
nyelnek, ami ma már alig elfogadha-
tó. Az állandó hajszában a komplex 
problémákban való döntésre nem ma-
rad elegendõ idõ, elkerülhetetlenek 
a hibák és a kiegyensúlyozatlanság, 
az elégedetlenség pedig egyre ter-
jed.  A politikai kormányzórendszer 
a fejlemények mögött lohol, és így 
egy erõsödõ visszacsatolási folyamat 
alakul ki egyre fatálisabb következ-
ményekkel. Úgy tûnik, hogy a nagy 
konszernek technikai újításaikkal 
már rég átvették egyes területeken 

a társadalmi fejlemények irányítását, 
és a politikai döntések csak néhány 
jelentéktelen megoldást tudnak felkí-
nálni – a lobbizás célzott befolyásáról 
már nem is beszélve.

Ezzel a felgyorsulással együtt jár 
életfeltételeink egyre láthatóbbá váló 
pusztulása, elég, ha a fontos nyers-
anyagok és az energia iránti egyre 
nagyobb keresletre gondolunk. Az 
ember korlátlanul kizsákmányolja a 
természetet, pedig az egész bolygó 
jövõjérõl van szó. A globális változási 
folyamatok nagy fejlõdésvonalai érin-
tik a személyes szférát és a megfelelõ 
döntéseket is: Minden döntéshozatal 
elõtt alaposan meg kell vizsgálnunk, 
hogy általuk milyen következménye-
ket váltunk ki szûkebb környezetünk-
ben és globálisan is, gondolok itt a 
fogyasztott termékekre, a táplálkozás 
módjára, a mobilitásra, az energia-
felhasználásra, ruházkodásra, stb. 
Az ember tehát maga is részt vesz 
a Sátán Isten elleni harcában, amint 
azt a Jelenések is leírja. A kihívás 
tehát abban áll, hogy a lehetséges 
káros összeszövõdéseket felismer-
jük, és szembeszálljunk velük. Jó, 
ha tudjuk azonban, hogy ezen a vilá-
gon ellentmondások szövevényében 
élünk még akkor is, ha személy sze-
rint helyes döntéseket hozunk. Ezek 
az ellentmondások gyakran padlóra 
küldenek bennünket, úgy a mun-
kánk támasztotta követelményekben, 
mint személyes életvitelünkben. De 
nem szabad kétségbeesnünk, mert 
a keresztény üzenet a megfeszített 
Krisztus általi megbocsátásról szól. 

A Jelenések könyve világosan rá-
mutat arra, hogy csak a gonosznak, 
minden a baj és nyomorúság okozó-
jának megsemmisítése után építhetõ 
fel az új, egészséges, üdvös biroda-
lom. Az igazi megváltást tehát nem 
az emberi törekvés hozza el, ahhoz 
isteni beavatkozásra van szükség. A 
Jelenésekben leírt hét pecsét feltöré-
sével, a hét harsona megszólalásával 
és a harag hét poharának kiöntésé-
vel különbözõ vészterhes fejlemé-
nyek veszik kezdetüket, amelyeket 
különben már a mai állapotokkal is 

összefüggésbe hozhatunk. A felsorolt 
események végül figyelmeztetésként 
is értelmezhetõek, melyek az embe-
reket megtérésre indítják, és annak 
elismerésére, hogy Isten teremtmé-
nyeiként engedelmességgel tartoz-
nak Teremtõjüknek. 

Az elsõ hat feltört pecsét (Jelenések 
6,1-17; 8,1) profetikus látásban azo-
kat az állapotokat és fejleményeket 
írja le, melyek a világ feletti íté-
let kezdetét jellemzik, ez az ítélet 
Isten uralmának felállítását szolgál-
ja (Söding 2015). Az elsõ négy pe-
csét felnyitásakor jelennek meg az 
apokalipszis lovasai, akik a föld egy 
részének elpusztulását jelentik be. 
Konkrét példaként megemlíthetjük 
az elsõ pecsét felnyitását, amikor egy 

lovas jelent meg fehér lovon, íja volt, 
és korona adatott neki, és gyõzel-
mesen vonult ki, hogy újra gyõz-
zön. Noha János nem nevezi meg az 
Antikrisztust, de tartalmilag sok kép 
mögött ott áll. Az Antikrisztus a Sátán 
emberi eszköze vagy megtestesülése. 
Hogyan tudnám ezt a képet a ma em-
bere számára megmagyarázni? Egy 
másik idehelyen ezt olvassuk róla:

«Mert ennek a törvénytiprónak 
az eljövetele a Sátán munkája a ha-
zugság minden hatalmával, jelével 
és csodájával; és a gonoszság min-
denféle csalásával azok számára, 
akik elvesznek, akik nem szerették 
az igazságot, hogy általa üdvözülje-
nek» (2Thesszalonika 2,9-10). 

A bibliatudomány 
szemszögébõl nézve 
az ember szintén több, 
mint a kinyilatkoztatás 
passzív befogadója; 
Isten és ember közötti 
történésrõl van szó 
párbeszéd formájában 

A Jelenések történései 
személyesen érintenek 
– be kell sorolnom 
magam a körülölelõ 
jelenbe, a múltba és 
a jövõbe, és ehhez 
szembe kell néznem a 
központi kérdésekkel
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Az embernek folyton az a benyo-
mása, hogy a világ tele van olyan 
hatalmasokkal, akik üdvözítõkként 
értelmezik magukat, és szinte isteni 
tiszteletet várnak el. Példaként meg-
említhetnénk Putyint, Erdogant vagy 
Trumpot, de más korok más szemé-
lyiségeit is. 

A jövõben olyan megtévesztõ fo-
lyamatokra számíthatunk, amelyek 
eltérítenek a Biblia üzenetétõl, vagy 
eltorzítják azokat. Az emberre kü-
lönösen fiatalkorban gyakorolnak 
nagy hatást a legkülönbözõbb esz-
mék, melyeket magukévá tesznek, 
lelkesedéssel követnek leginkább 
zenei áramlatok, együttesek hatásá-
ra. Gondoljunk csak a sátánista vagy 
antiszemita Rapper-üzenetekre, vagy 
az eszményképpé vált kétes hírû sztá-
rokra. Legtöbbször nem ismerhetõ fel 
azonnal, milyen kísértõnek, megté-
vesztõnek kerülünk hálójába. Mert 
hisz ezek sokfélék, kicsik és nagyok, 
harsányak vagy titkon belopakodók, 
elvegyülnek a tömegben, vagy fel-
ismerhetõen kiválnak belõle. Ezért 
mindenképp ajánlott egy egyszerû 
kérdést feltenni, hogy felismerjük 
személyes megtévesztettségünket: 
Mi az, amire egész lelkemmel vá-
gyom, amiben boldogságomat ke-
resem? Mert az «az én istenem is», 
erre figyelmeztet az elsõ parancsolat. 
Azonban az átmenetek gyakran ösz-
szefolynak, ezért nagyon fontos mé-
lyen magunkba nézni, és szigorúan 
megvizsgálni, milyen kísértés vagy 

megtévesztés áldozatává váltam, 
amint ezt Máté találóan megfogal-
mazza:

«Mert hamis krisztusok és hamis 
próféták állnak majd elõ, jeleket és 
csodákat tesznek, hogy megtévesszék 
– ha lehet – a választottakat is» (Máté 
24,24). 

A megtévesztõk palettája tarka 
és sokoldalú. Magába foglalja az ún. 
hamis prófétákat, akik a szekták 
tanítóiként lépnek fel, de modern 
fogyasztói társadalmunk tarka, sok-
oldalú csábítását is. Ide sorolhatjuk a 
kapzsiságot, a káros szenvedélyeket, 
a játékszenvedélyt, a drogfüggõséget, 
a részvényekkel való spekulációt, a 
pénz és elismerés hajhászását, stb. 
Meglepõ, mennyi mindent ide lehet 
sorolni a személyes életkörülmények 
és magatartásformák vizsgálata során 
is. Közben tudni kell, hogy itt nem a 
kis élvezetekrõl van szó, melyek éle-
tünket élhetõvé teszik. A probléma 
ott kezdõdik, amikor az egyén saját 
magát akarja felemelni, úgymond 
megvalósítani, és mindenféle dro-
gokkal, serkentõszerekkel növelni 
akarja Istentõl kapott teljesítõké-
pességét.

A  további pecsétek a háborúk, az 
éhínségek borzalmaira, a kereszté-
nyüldözésre vonatkoznak.

A hét harsonával kezdetét veszi 
a világ végítéletének fõ szakasza 
(Jelenések 8,6-9,21; 10,7; 11,14-
18). Az elsõ négy harsona az embe-
rek életterét és az élet alapjait érinti. 
Az 5-7. harsonát a három jajként is 
nevezik, és magára az emberre vo-
natkozik. A harsonák megszólalásá-
val olyan eseményekre derül fény, 
melyek azt mutatják, hogy a «világ 
fejedelmének» (János 12,31) már 
sikerült mindenféle eszközzel és ha-
talommal az embereket konkrétan 
félrevezetni, és a számára fennma-
radt idõt intenzíven kihasználni. Az 
emberek ismét belátásra és megté-
résre szólíttatnak fel. Az elsõ négy 
harsona azt mutatja, hogy «az egész 

kozmosz kifordult rendjébõl» (Lohse 
1993, 58). Ha a kezdetben felvázolt 
katasztrófákat és az aktuális adatok-
kal interpretált képeket már 2000 
évvel ezelõtt ilyen világosan látni 
lehetett, akkor ezt igazán nem te-
kinthetem mellékes dolognak. 

A bûntõl való szabadulás 
Isten ajándéka, 
kegyelembõl történik.

Az ember a teremtésben 
az egyedüli lény, 
amely túlteszi magát 
az õt átfogó renden
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Az élet természetes alapjainak 
pusztítását szemléltetõ példákon látni 
lehet (mint: a természeti katasztrófák 
számának növekedése, klímaváltozás 
/ a jégverés gyakorisága, a sivatag 
elõre nyomulása, az esõerdõk kiirtá-
sa, a tengerek szeméttel, mérgekkel 
és rádióaktivitással való szennyezése, 
a halállomány kipusztítása, a folyók, 
tavak beszennyezése / vízhiány, 
a Nap elsötétítése a légszennyezés 
által, stb.), hogy a János által látott 
képek a már ma tapasztalható zava-
rokat, a bolygó tartalékainak  kime-
rítését ábrázolják. Egy elismert tu-
dományos állapotfelmérést a Steffen 
et al. (2015) közöl, amely rámutat 
arra, hogy a természetes életfeltéte-
lek nyomon követhetõ behatárolódá-
sa következtében a biztos cselekvési 
terület elhagyására kerül sor. Ezt a 
tényt én egy harsonahangként ér-
telmezem, amely fel akar rázni, és 
megtérésre ösztönöz.

A Global Footprint Network 
(Wikipedia 2020c) számításai is azt 
mutatják, hogy a 2019-es évre ren-
delkezésre álló természetes forráso-
kat már jóval az év elején felhasznál-
ták: 2019. július 29-én volt a világ 
kimerülési napja, tíz nappal hama-
rabb, mint 2016-ban. Németország 
számára ez a nap már május 3-án 
bekövetkezett. Ugyanakkor a világ 
lakosságának növekedése által növe-
kedni fog a tartalékok utáni kereslet 
is, és ezek kimerítése egyre hama-
rabb következik be. A média igényes 
csatornái egy idõ óta foglalkoznak ez-
zel a témával. 

A szükségletek kielégítésével és a 
fenntarthatóság elérésével a társadal-
mi és gazdasági életben egyes szer-
vezetek és egyesületek trendváltást 
remélnek egy nagy átalakulás irányá-
ba Németországban (WBGU 2011, 
Transformationskongress 2012). 
Viszont ezeket a célokat továbbra 
is a nagy megtévesztõ hatalmának 
figyelembevétele nélkül akarják el-
érni, akit – ahogyan a Jelenésekben 
is láttunk – elõször ártalmatlanná 
kell tenni. A csapások célja az em-
berek megtérésre való felszólítása, 

de õk továbbra is kitartanak a bál-
ványimádás mellett. Ezek a harso-
nahangok figyelmeztetésünket szol-
gálják. Felszólítanak, hogy szálljunk 
magunkba, mert az ember által vá-
lasztott utak saját maga megvalósí-
tása felé irányulnak, az ember saját 
nagyságára és hatalmára épít. Az 
egész teremtett világban az ember 
az egyedüli lény, amely szembehe-
lyezkedik a Teremtõvel, vagy egyenlõ 
akar lenni Vele, és az õt körülvevõ 
rend fölé helyezkedik. Amint ezt már 
Ézsaiás megírta:

«Micsoda fonákság! Egyenlõnek 
tartható-e az agyag a fazekassal? 
Mondhatja-e az alkotás alkotójának: 
Nem õ alkotott engem?! Mondhatja-e 
a fazék a fazekasnak: Nem ért a dol-
gához?!» (Ézsaiás 29,16).

A Jelenésekben leírt eseményeket 
nem lehet mindig megkülönböztetni 
abban a tekintetben, hogy természe-
tes okozóik vannak-e (mint amilye-
nek a földrengések), vagy emberek 
által elõidézett katasztrófák, mint 

például a klímaváltozás. Korunkra 
pedig éppen az ember által oko-
zott bajok a jellemzõek, gondoljunk 
csak Csernobilra vagy Fukushimára. 
Azonban ide sorolhatjuk azokat a 
kisebb pusztításokat és a források 
kizsákmányolását, amelyek Isten 
akaratával és teremtett világával 
szembeszállnak. Itt feltehetjük a 
kérdést, vajon a koronavírus-járvány 
nem lehet-e egy ilyen harsonahang. A 
különösen érintett régiókból érkezõ 
hírek ezt sugalmazzák.

A János által látott, környezetet 
érintõ események kiegészítéseként 
társadalmi víziók is feltûnnek a két 
állat képében, amelyek igencsak el-
gondolkodtatóak. Az elsõ állat a ten-
gerbõl jön elõ, amely a világi uralko-
dókat és hatalmakat szimbolizálja. Ez 
az állat Isten népének ellensége, õ a 
hamis Krisztus, az Antikrisztus (Máté 
24,24; Márk 13,22; 1János 2,18.22). 
Olyan hatalmasokra kell itt gondol-
ni, akik isteni tiszteletet követelnek 
maguk számára, és az emberek lel-
két akarják megragadni. De a világ 
nyomorúságából nem tudtak és nem 
tudnak megváltást kínálni. 

Úgy tûnik a megtévesztõnek si-
került ebben az általa szekularizált 
világban a hatalmon lévõkkel (itt 
egész sor aktuális hatalmon lévõ 
államfõ sorolható fel mûködésének 
eszközeként) mindazt elérnie, ami 
Krisztus üzenete ellen irányul: igaz-
ságtalanságot, elnyomást, a társada-
lom meghasonlását, az erõszak, a 
kapzsiság eluralkodását, csak hogy 
néhány aspektust említsünk. A régi 
idõk földrajzi vonatkozásait és ha-
talmi összefüggéseit már rég nem 
lehet erre a mai globalizált világra 
átültetni. A Jelenések képei fõképpen 
a kijelentések lényegét ragadják meg. 
A fõ hangsúly a megbocsátó Isten fel-
szabadító üzenete és az Õ ellenlába-
sa, a Sátán közti viszony lényegére 
tevõdik. 

Példaként megemlíthetõek olyan 
demokratikus államok, amelyek a tár-
sadalmi igazságosság kérdésében, az 
üldözöttek befogadásában, stb. nyíl-
tan szembe szegülnek a Hegyi beszéd 

A megtévesztõk 
palettája tarka és 
sokoldalú. Magába 
foglalja az ún. hamis 
prófétákat, akik a 
szekták tanítóiként 
lépnek fel, de modern 
fogyasztói társadalmunk 
tarka, sokoldalú 
csábítását is



14 Éjféli Kiáltás  2021 január

BIBLIAI PRÓFÉCIÁK

fõ mondanivalójával (Máté 5,1-7,29), 
és így a Sátán eszközévé válnak. De 
ide sorolhatóak azok az államok és 
vezetõik is, akiket a nép diktátorok-
ként megválasztott, és akikért rajong, 
noha ezek az uszítás, a széthúzás, 
a morális hanyatlás szekértolói. Az 
újabb kori történelembõl is ismere-
tesek ilyen fejlemények, amikor a né-
pek tengerébõl diktátorok emelked-
tek ki, akik szörnyû nyomorúságot, 
romlást és háborút idéztek elõ. 

A mai környezet, a lopakodó (és 
így a tudatba alig eljutó) fejlemények, 
a média hírei vagy egyes zárt csopor-
tok tevékenysége könnyen elterelik a 
figyelmet arról, hogy milyen mecha-
nizmusok és erõk állnak a nyilvános-
ság elé tárt hírek, események mögött, 
ill. ki mûködik a háttérben. Csak rit-
kán kutatják a mélyebb, komplexebb 
indítékokat, és ritkán elemzik azokat 
az aspektusokat, amelyek esetleg rá-
mutatnának arra, hogy sok esetben a 
régi idõk Babilonjához hasonló «föl-
di, Krisztus-ellenes hatalmi közpon-
tokként mûködõ» (Wikipedia 2020b) 
társadalmi rendszerekrõl van szó.

János egy földbõl kijövõ másik ál-
latot is látott, melyet a Sátán eszkö-

zeként írt le, és amely hatalommal 
és tekintéllyel rendelkezett ahhoz, 
hogy megtévessze az embereket. 
Eltekintve a János korának társadal-
mi struktúráitól, újkori történelmünk 
fejleményeit láthatjuk az iparosodás-
tól kezdve, melyet az egyre szélesebb 
körben elterjedõ kapitalista gazda-
ság jellemez. És ez figyelhetõ meg a 
bennünket körülvevõ demokratikus 
struktúrákban is, mégpedig világvi-
szonylatban különbözõ rendszerek 
és diktatórikus struktúrák keretében. 

Ugyanakkor  fontos 
hangsúlyozni, hogy ez a 
gazdasági rendszer biz-
tosítja az emberek szük-
séges ellátását, mégpedig 
jobban, mint a korábbi 
tervgazdaság. Viszont aho-
gyan a pénz, ill. a tõke hatalma 
és az emberek egyre nyilvánva-
lóbbá váló kapzsi vágya az ilyen 
társadalmi-gazdasági struktúrákban 
mûködik, komoly kétséget támaszt 
az iránt, hogy valóban ilyen lenne-e 
az Isten akarta ellátórendszer. Az 
isteni akarat ezzel sok esetben szö-
ges ellentétben áll. Gondolunk itt a 
nyereség- és profitorientált célmeg-
határozásra, amely gyakran semmi-
be veszi az ember, a természet és 
a környezet iránti felelõsséget, és 
amely Isten parancsolata, valamint 
megváltói terve ellen irányul. 

Ennek szemléltetésére tekintsük 
meg az aktuális német rendszert, 
amelyben intenzív kapcsolat, sõt 
függõség mutatkozik az állami szer-
kezet és a gazdasági rendszer között. 
Ez azáltal is nyilvánvaló, hogy a ka-
pitalista gazdaság növekedését a nö-
vekedési törvény «írja elõ». Erre al-
kalmazható az  «államkapitalizmus» 
fogalma. Itt az állam (az elsõ állat) 
már készakarva átadja a gazdasági 
hatalomnak (a második állat) a telj-
hatalmat, hogy tetszése szerint cse-
lekedjék. Ugyanakkor szükségessé 
válik a gazdasági-politikai rendszer 
sokoldalú szövõdményének vagy 
különbözõ megjelenési formáinak 
is széleskörû felderítése és ellenõr-
zése – kezdve a politikai döntésekre 
gyakorolt intenzív befolyással a gaz-
dasági lobbi által, egészen a politikai 
döntéshozók elõzékeny együttmûkö-
déséig, akik a gazdaságot elõsegítõ 
törvényeket hoznak, akadályokat 
hárítanak el az útból, vagy üzletkö-
tések útját egyengetik.

Észrevesszük-e ezeket a folyama-
tokat, utánanézünk-e bíráló szemmel 
a pénz hatalmának és a gazdálkodás 
módjának? Inkább az figyelhetõ meg, 
hogy a széles néptömegek naiv jóhi-
szemûséggel fogadják a hirdetménye-

ket és ajánlatokat, és mohón követik 
az akciós kínálatokat, amelyek ma 
már a napi híradók központi helyét 
foglalják el. Az emberek odaadó fi-
gyelmét a gazdasági prosperitás, a 
bevétel növekedése, a részvényárfo-
lyam emelkedése és hasonlók iránt 
szinte már a «bálványimádathoz» le-
het hasonlítani. Általában mindent 
elkövetnek azért, hogy ezt a rend-
szert fenntartsák és továbbfejlesszék, 
a profitot gyarapítsák. Jóllehet ennek 
a rendszernek immanens tulajdon-
ságai átveréshez, lealacsonyításhoz, 
kizsákmányoláshoz vezetnek. 

Ezek a gondolatok mélyen bei-
vódnak és fennmaradnak a digita-
lizálással és az általa megváltozott 
struktúrákkal, az «ellenség legújabb 
puccskísérletével» (Kühling 2020). 
Viszont ezáltal biztosan nem lesz 
egyszerûbb az aktuális problémákat 
leküzdeni, noha a digitalizálás egyes 
támogatói éppen ezt prédikálják.

 Az emberek odaadó 
figyelmét a gazdasági 
prosperitás, a 
bevétel növekedése, 
a részvényárfolyam 
emelkedése és hasonlók 
iránt szinte már a 
«bálványimádathoz» 
lehet hasonlítani

Észrevesszük-e ezeket 
a folyamatokat, 
utánanézünk-e bíráló 
szemmel a pénz 
hatalmának és a 
gazdálkodás módjának? 
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A hetedik harsona különös jelentõ-
séggel bír, ezzel érkezünk el az ese-
mények csúcspontjához. Ez hirdeti 
ki, hogy nincs újabb határidõ, min-
den végleges befejezéséhez közele-
dik – elérkezett az isteni hatalom 
kinyilatkoztatásának ideje. A jó és 
rossz közötti harc befejezõdik a rossz 
vereségével.

János a 15. és 16. fejezetben hét 
angyalról ír, akik a hét aranypohár-
ból az utolsó hét csapást öntötték ki 
egymás után. Az egész világot érintõ 
hét csapás után következik a Babilon 
feletti ítélet és Krisztus eljövetelével 
a régi világ vége, és az új világ be-
jelentése. Komoly figyelmeztetést 
jelent, hogy a hét pecsét feltörése 
és a hét harsona megszólalása után 
még átfogóbb csapásokra akarják az 
embereket figyelmeztetni, akik azon-
ban ezzel sem törõdnek, és folytatják 
Istentõl elfordult cselekedeteiket. Ez 
alkalmat nyújt annak megfontolására, 
hogy fenntartható-e egy olyan világ, 
amelyet egyedül az emberi belátás 
irányít. A 17. és 18. fejezet a «paráz-
na Babilon» pusztulását írja le, azét 
a városét, amellyel a föld királyai 
«paráználkodtak» (képletes leírása 
az idegen istenek imádásának). Ez a 
város az, «amely ördögök lakóhelyé-
vé lett, és minden tisztátalan lélek, 
minden tisztátalan állat és minden 
utálatos madár rejtekhelyévé lett», és 
«vele paráználkodtak a föld királyai, 
és eldõzsölt javaiból gazdagodtak meg 
a föld kereskedõi» (Jelenések 18,2-
tõl). Tehát a mi mai babiloni rend-
szerünk megmentése csupán illúzió, 
sõt meg kell semmisülnie, és egy új 
világnak kell létrejönnie.

A 21. fejezetben aztán János leírja 
az új eget és új földet:

«És láttam új eget és új földet… 
a szent várost, az új Jeruzsálemet is 
láttam, amint alászáll a mennybõl 
az Istentõl, felkészítve, mint egy 
menyasszony, aki férje számára van 
felékesítve … Íme, az Isten sátora 
az emberekkel van, és õ velük fog 
lakni, õk pedig népei lesznek, és 
maga az Isten lesz velük; és letöröl 
minden könnyet a szemükrõl, és ha-

lál sem lesz többé, sem gyász, sem 
jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz 
többé, mert az elsõk elmúltak … Én 
adok majd a szomjazónak az élet vi-
zének forrásából ingyen. Aki gyõz, 
örökölni fogja mindezt, és Istene 
leszek annak, az pedig fiam lesz … 
tisztátalanok pedig nem jutnak be 
oda, sem olyanok, akik utálatossá-
got vagy hazugságot cselekszenek: 
hanem csak azok, akik be vannak 
írva a Bárány életkönyvébe» (Jele-
nések 21). 

Bezárul a kör, amely Ádámmal és 
Évával, ill. Isten történelmével és 
Ábrahámmal, Izrael törzseinek aty-
jával kezdõdött. A Jelenések köny-
vének fináléjával, amely az egész 
Biblia befejezését is jelenti, megmu-
tatkozik Isten univerzális üdvtervé-
nek elsõbbsége, amelynek az ítélet 
nem fölé, hanem alá van rendelve 
(Söding 2007). Az Isten útjáról való 
letérés a paradicsomi bûneset által 
végighúzódik az emberiség történel-
mén mind a mai napig drasz-
tikus következményeivel, ill. 
megjelenési formáival (erõszak, 
háborúk, környezetrombolás). 

De Isten terve az emberrel a 
Paradicsomban nem vallott kudar-
cot: A Jelenések könyve rámutat, 
hogy egyfelõl a gonosz hatalma 
okozta hibás fejlõdést az emberbõl 
végül ki lehet irtani. Másfelõl pedig 
lehetõségünk van bûnbánatra és 
megváltásra Jézus Krisztus által, Õ 
általa szentelõdhetünk meg, válha-
tunk igazakká Isten elõtt, és az új élet 
részesei lehetünk, Isten országában 
lehet örökös otthonunk. A «megvál-
tás» tehát egészen másként néz ki, 
mint az evilági társadalmi-gazdasági 
stabilitást nyújtó jövõ, és azt az em-
ber nem érheti el semmilyen csele-
kedetével sem, mert azt Isten adja 
kegyelembõl Jézus Krisztus által.

WILFRIED KÜHLING

Részlet a szerzõ «…mert az elsõ elmúlt » 
címû mûvébõl (Kühling 2020),  
w.kuehling@web.de

Az Isten útjáról 
való letérés a 
paradicsomi bûneset 
által végighúzódik 
az emberiség 
történelmén mind a 
mai napig drasztikus 
következményeivel, ill. 
megjelenési formáival 
(erõszak, háborúk, 
környezetrombolás) 
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INNEN-ONNAN

A koronavírus 
ideje 
elvesztegetett idõ?

A különbözõ egyházak és gyüle-
kezetek alkalmai elmaradtak a 

koronavírus terjedésének megaka-
dályozására hozott kormányintéz-
kedések miatt. A pandémia ideje 
elvesztegetett idõ lesz a kereszté-
nyek számára? A Menny számára 
semmiképpen, ha továbbra is hû-
ségesen kitartunk. Így írt például 
valaki az Éjféli Kiáltás Misszióhoz: 
«Én a koronavírus idején és általa 
váltam hívõvé az Önök online pré-
dikációinak köszönhetõen – hálá-
san köszönöm a nagyszerû, igéhez 
hû és szívhez szóló prédikációikat.» 

Az egyetemisták 
elveszítették 
az evangéliumi 
iskola ellen a 
diszkrimináció 
vádjával indított pert 

Amerikában sok keresztényt aggaszt 
a vallásszabadság egyre erõsödõ 

korlátozása. A múlt év õszén a kaliforniai 
Fuller Seminar e tekintetben fellélegezhe-
tett. Az evangéliumi képzési intézményt 
egykori két hallgatója beperelte azzal a 
váddal, hogy nemük és szexuális identitá-
suk miatt diszkriminációban részesültek. 
Azonban a Central District of California 
bírósága úgy döntött, hogy a Fuller Semi-
narnak, mint vallásos intézménynek, 
joga van meggyõzõdését a szexualitásról 
és házasságról iskolájában érvényesíteni. 
Az egymillió dolláros kártérítési igényt 
elutasították. 

Protestáns progresszívek?

Amerikában az újságírókat és pro-
fesszorokat, ha nem eléggé prog-

resszívek kiutálják intézményeikbõl, 
(kritikusok ezt «Cancel Culture» 
névvel illetik). A spiked-nek adott 
egyik interjújában Joseph Buttom 
amerikai író a progresszívek fanatiz-
musát Amerika protestáns szintjére 
vezeti vissza. A protestantizmus 
már régóta rányomja bélyegét a 
társadalmi életre, de egy idõ után a 
hit elveszítette saját tartalmát. És ezt 
a szociális evangélium helyettesítet-
te. Viszont a spirituális éhség nem 
csillapodott, és ez állhat az olyan 
koncepció mögött, mint a  «White 
Guilt» (a fehérek iskolája). A White 
Guilt úgy mûködik, mint az ere-
dendõ bûnrõl szóló tanítás. Amint 
az ember elismeri saját bûnösségét, 
és mélyen magába szállva bevallja 
bûneit, úgy kellene a fehéreknek is 
mélyen magukba szállniuk, és fehér 

lényük bûnösségét beismerniük. 
De az eredendõ bûn problémájával 
ellentétben a progresszívek szeku-
láris vallásában nincs megváltás. 
Így a progresszív gondolkodás (ill. a 
«woke» lét) pusztán a régi vallás új 
köntösben. Ebben a kiválasztottság 
tanának protestáns értelmezése 
is szerepet játszik. A klasszikus 
protestánsok kiválasztottságukat 
– üdvbizonyosságukat – szent élet-
vitelükkel és az ún. «protestáns 
munkamoráljukkal» mutatták ki 
–, a progresszívek viszont azáltal, 
hogy különös agresszivitással lép-
tek fel a progresszivitás nagy bûnei 
ellen. És így a «Cancel Culture» (az 
elutasítás kultúrája) a gyülekezeti 
fenyítés formájává vált. A bûnösök, 
akik nem ismerik be bûneiket, nem 
tartózkodhatnak a templomban, a 
progresszívek számára pedig a köz-
élet; a templom. 

Az Éjféli Kiáltás magyar és svájci Youtube-csatornája
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Több természeti 
katasztrófa a  
klímaváltozás 
miatt 

A Vörös Kereszt jelentést tett 
közzé a világ katasztrófáiról. 

A katasztrófák 83 százaléka a 
szélsõséges idõjárással és a klí-
maváltozással függ össze – és az 
ilyenfajta katasztrófák száma az 
1990-es évektõl évtizedenként 
majdnem 35 százalékkal növe-
kedett.

Harry Styles és a nemi identitás 
kérdése 

Harry Styles popénekes és a 
tinik eszményképe. Decem-

berben a Vogue címoldalán nõi 
ruhában pózolt, ez a folyóirat 
különben világviszonylatban a 
legfontosabb divatlap. A 128 év 

során õ az elsõ férfi, aki a lap cí-
moldalán megjelent, mégpedig nõnek 

öltözve. Egyes konzervatív kritikusok 
ezt a «kultúrharc» részének tekintik a 
gender-határokon belül, ugyanis az a 

kitûzött cél, hogy a férfi és a nõ közõtti 
természetes különbségeknek egyre 

inkább el kell tûnniük, míg mások az 
erre adott negatív reakciókat elbagatel-
lizálják. Egy amerikai feminista ellenes 
újságírónõ ezzel kapcsolatban így írt: 
«Konzervatívok, akik csak ücsörögnek, 
és kezüket tördelve állítják, hogy a Harry 
Styles ruhája által kiváltott gyûlöletnek 
nincs jelentõsége, mert hisz van annál 
sokkal fontosabb is, amirõl beszélgesse-
nek, igencsak megdöbbennének, ha férfi 
osztálytársaiknak fele elkezdenék gyer-
mekeiknek elmagyarázni, hogy a nemük 
nem pontosan meghatározható.» 
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Két megfigyelés.

A z utóbbi idõben tettem néhány 
megfigyelést sorainkban, a ke-
resztény közösség berkeiben. 

Ezek közül egyesek elgondolkodtatóak, 
mások viszont örömre adnak okot. Már 
most leszögezhetõ: Az elmúlt hónapok 
valami változást hoztak bennünk és 
gyülekezeteinkben, és ez még mindig 
tart. A koronavírus mély nyomokat ha-
gyott. Szeretném ezeket a megfigyelé-
seket röviden felvázolni. 

Az elsõ megfigyelés: 
Az emberek elbizonytalanodtak. A 

gyülekezetek tagjai nem tudják, mit 
kellene gondolniuk a fenyegetõ veszé-
lyekrõl, halálesetekrõl, a fertõzöttek 
számáról, a korlátozásokról, stb. a fo-

lyamatosan érkezõ hírekrõl. Mi igaz, és 
mi manipuláció? Az információk özöne 
szinte letaglózza az embert. Legtöbben 
elbizonytalanodva inkább otthon ma-
radnak, és kivárnak. Így telik egyik hét 
a másik után. 

Az emberek félnek. Noha a félelem 
nem jó tanácsadó, sokan mégis elfogad-
ják a biztonság kedvéért. Egyes gyüle-
kezetekben ezáltal eltûnik a szellemi 
szabadság és öröm. A félelem megbé-
nít, és végül elhidegüléshez vezet. A 
Krisztusban nyert szabadságunkat a 
félelem béklyóba köti, rettegünk attól, 
ami még ezután jöhet. 

Az emberek visszahúzódnak. Ez is a fé-
lelem következménye. Egyes testvérek 
visszahúzódtak saját csigaházukba. A 

Amivé bennünket a koronavírus tesz … vagy 
amit mi a koronavírus kapcsán tehetünk …

GYÜLEKEZET

A sok fáradsággal 
megnyert emberek 
elmaradnak. Már akkor 
sem fognak jönni, 
amikor a korlátozásokon 
enyhítenek

gyülekezet tagjaival való kapcsolat tel-
jesen megszakad, és milyen hamar hoz-
zászokik az ember ehhez az állapothoz! 
A visszahúzódás meglehetõsen gyorsan 
megy, a kapcsolatok újra felvétele, a 
nyitás a többiek felé már sokkal nehe-
zebb. Fennáll annak a veszélye, hogy a 
csigaházat hosszabb idõre elfogadják, 
és új szokások alakulnak ki. 
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Az emberek elbátortalanodnak. A bá-
tortalanság negatív gondolatokkal kezdõ-
dik. Az új körülmények fölötti tépelõdés, 
az egészségügyi hatóságok elõírásai, stb. 
hamar szükséghelyzetet teremtenek. 
Sok tevékenységet, elkezdett projektet 
abba kellett hagyni. Kitudja folytatódni 
fognak-e valamikor is? Így egyes misz-
sziós tevékenység is néhány hét alatt 
egyszerûen megszûnt. A sok fáradsággal 
megnyert emberek elmaradnak. Már ak-
kor sem fognak jönni, amikor a korláto-
zásokon enyhítenek. Sok tevékenységet 
szinte a nulláról kell újrakezdeni. 

Az emberek közötti viszálykodás 
figyelhetõ meg. A gyülekezetek ve-
zetõi óriási kihívás elõtt állnak, egy-
részt figyelembe kell venniük az állami 
elõírásokat, másrészt a Szentírás irány-
elveinek is meg kell felelniük. Ha tíz 
ember ül egy asztal körül, legtöbbször 
tizenkét különbözõ vélemény szüle-
tik. Támadó és védelmi erõk csapnak 
össze. Fõ ügyünk (a helyi gyülekezet 
feladatai) háttérbe szorul, és a vírus 
lesz a hosszú fejtegetések fõ témája. 
Ritkán születik konszenzus arról, mi-
ként kellene mindenki megelégedésé-
re a gyülekezeti életet a gyakorlatban 
folytatni.

Az emberek között fennáll a szakadás 
veszélye. Nem szabad elhallgatnunk, 
hogy ezek az idõk rendkívüli kihívást és 
terhet rónak a gyülekezetekre. Óriásira 
nõtt a viszályban kialakuló szakítás veszé-
lye. A mentális feszültség és az egész ügy-
höz való különbözõ hozzáállás a végsõkig 
próbára teszi az embereket, és ehhez jön 
még, hogy ezeket a témákat legtöbbször 
az érzelmekre hatva «tárgyalják». Ideális 
mûködési terület ez a Sátán számára. 

Részösszefoglaló: A koronavírusnak 
megvan az a képessége, hogy foglyul 
ejtse gondolatainkat. Elbizonytalanít, 
megfélemlít, elbátortalanít, és úgy 
látszik, térdre kényszerít bennünket. 
Ezekben a hónapokban gondolkodá-
sunk gyakran befolyás alatt állt, egyol-
dalúvá, összezavarttá, sõt beszûkültté 
vált. Ez a vírus és a vele kapcsolatos 
változások kétségkívül mély nyomokat 
hagytak gyülekezeteinkben.  

Álljunk meg egy pillanatra, emeljük 
fel fejünket, és emlékezzünk arra, mit 
mond a Szentírás: Isten a világraszó-
ló válság ellenére is Isten marad (vö. 
Ézsaiás 46,9-10). A legtöbb fent emlí-
tett megfigyelés gondolatvilágunkban 
játszódik le. A gondolatok mindig meg-
elõzik a cselekvést, vagy a cselekvés hi-
ányát (Példabeszédek 23,7).

Ki a nagyobb? Az élõ Isten, vagy egy 
vírus? A Róma 8,38-39 megadja a vá-
laszt. Kinek van nagyobb hatalma? Az 
élõ Istennek, vagy egy vírusnak? A Máté 
28,18-ban találjuk mega feleletet. Kit 
kell jobban félni? Az élõ Istent, vagy 
egy vírust? A Lukács 12,5-ben a válasz. 
Gondoljunk Istenünk nagyságára, min-
denható erejére, Aki Jézusban emberré 
lett. Jusson eszünkbe Isten egyedülálló 
szuverenitása. 

Gondolkodásunk hónapok óta egy 
irányba terelõdik – egy parányi lát-
hatatlan vírus felé, és ezzel elfordul 

Fõ ügyünk (a helyi 
gyülekezet feladatai) 
háttérbe szorul, és a 
vírus lesz a hosszú 
fejtegetések  
fõ témája

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 vi-
lágot. 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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Krisztustól, a végtelenül nagy, látha-
tatlan Istentõl. Ezért emlékezzünk a 
2Korinthus 10, 3-5 igeversekre:

«Mert testben élünk, de nem test 
szerint hadakozunk; hadakozásunk 
fegyverei ugyanis nem testiek, ha-
nem erõsek az Isten kezében erõ-
dítmények lerombolására. Ezekkel 
rombolunk le minden okoskodást 
és minden magaslatot, amelyet az 
Isten ismeretével szemben emel-
tek, és foglyul ejtünk minden gon-
dolatot a Krisztus iránti engedel-
mességre.»

Pál e levelének végén egy rendkí-
vül fontos dolgot említ: Ha a korona-
vírus körüli aktuális körülmények ál-
tal irányt vesztett gondolkodásunkat 
ismét Jézus Krisztusra irányítjuk, és 
arra, amit a Biblia mond, úrrá lehe-
tünk ezeken a zavaros gondolatokon, 
és nem engedjük, hogy ezek határoz-
zanak meg bennünket. A félelem, a 
kétség, az aggodalom és a visszahú-
zódás gondolatait azokkal a gondola-
tokkal helyettesítjük, melyeket Jézus 
a Szentlélek által az igeversekben 
fölmutat. 

Ha gondolkodásunkat Krisztusra 
irányítjuk, másként fogjuk látni a kö-
rülményeket, és nem fogjuk hagyni, 
hogy azok uralkodjanak rajtunk. 

A második megfigyelés: Azoknál 
a keresztényeknél, akik igyekeznek 
eleget tenni Pál felhívásának, a követ-
kezõ dolgokat figyeltem meg, melye-
kért nagyon hálás vagyok:

Látunk biztos fellépésû férfiakat 
és nõket. Õk nem hagyják magukat 
sem megfélemlíteni, sem elbizonyta-
lanítani. Õk tájékozódási pontok, és 
másoknak is tartást adnak ezekben a 
zavaros idõkben. Nem azért, mert õk 
olyan okosak és talpraesettek, hanem 
mert bizton tudják, hogy Isten min-
dent az ellenõrzése alatt tart. Bíznak 
Jézus Krisztusban a nagy kihívások-
kal teli események ellenére is. 

Látunk józanságot. Nem baga-
tellizálják az aktuális helyzetet, 
de nem is értékelik túl. Ezek a 
férfiak és nõk besorolják az ese-
ményeket a saját kontextusukba, és 
megértik, hogy Isten történelmének 
egy további fázisában vagyunk. Nem 
kapkodnak az utolsó szalmaszál után, 
hanem megfontoltan arra hagyatkoz-
nak, amit a Szentírás mond. 

Látunk haladó, fejlõdõ testvéreket. 
Férfiakat és nõket, akik lehetõséget 
látnak egy ilyen válságban, kihasznál-
ják azt, és bátran haladnak elõre, mi-
közben pozitív hatást gyakorolva má-
sokra, sokakat magukkal ragadnak. 
Õk megértették, hogy minden válság 
valamilyen lehetõséget rejt magában. 
Nem siránkoznak a nehéz idõk miatt, 
hanem bátran elõre tekintenek, és 
kitartóan végzik munkájukat. 

Látunk megértést. Nem vagyunk egy-
formák, mindnyájan mások vagyunk, 
de mégis összetartozunk. Sok helyen 

látom ezt az egymás iránti megértõ 
magatartást. Rendkívül fontos kölcsö-
nösen tekintettel lenni egymásra, fi-
gyelembe venni a másik ember érzel-
meit, hogyan dolgozza fel érzelmileg 
ezt a válságot. Sok testvér tudatában 
van ennek, és a megfelelõ tapintattal 
reagál. Ez csodálatos. 

L á t u n k  ke z d e m é n y e z é s e ke t . 
Felismerik az Isten szavának terjesz-
tésére nyújtott új lehetõségeket, és 
kihasználják azokat. A szüneteltetett 
munkaterületek újra életre kelnek, az 
«ennek semmi értelme»-mentalitást 
elutasítják. Sokkal inkább azt fontol-
gatják, hogyan lehet a korlátozások 
ellenére is követni a Biblia irányvo-
nalait a törvényes keretek között. 
Sokan ekkor érvényesítik Isten adta 
kreativitásukat. Új munkalehetõsé-
gek nyílnak. 

Ha gondolkodásunkat 
Krisztusra irányítjuk, 
másként fogjuk látni a 
körülményeket, és nem 
fogjuk hagyni, hogy azok 
uralkodjanak rajtunk 

Eldönthetjük, hogy a 
koronavírus határozza-e 
meg életünket, 
vagy megpróbáljuk 
a legjobbat kihozni 
ebbõl a helyzetbõl, 
a lehetõségeket 
kihasználni, és 
«valamit a koronavírus 
kapcsán tenni»
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Látunk gondoskodást. A testvérek 
gyakran felhívják idõsebb testvé-
reiket hogylétük felõl érdeklõdve, 
bátorítják õket, vagy egyszerûen 
meghallgatják mondanivalójukat. 
Autóba ülnek, és meglátogatják az 
egyedül maradt idõsebb kereszté-
nyeket. Felélednek a házi körök, 
ahol kis közösségek gyûlnek össze 
az ige körül. 

Látunk bátorságot a félelem 
helyett. Azok a bátor emberek, 
akik félelmüket átadják Jézusnak. 
Tudatában vannak a veszélynek, 
amit a vírus jelent, de nem ret-
tennek tõle vissza, hanem Jézus 
nevében szembeszállnak vele. 

Látunk egységet a testvérek 
között, akik tudatában vannak a 
bennünk rejlõ negatív potenciál-
nak, és nem hagyják, hogy a koro-
navírus okozta válság egymásnak 
ugrassza õket, hanem összefognak 
ellene. Ugyanis a koronavírus 
után folytatódik az élet. 

Összefoglalás: Krisztus szabad-
ságra hívott el bennünket. Senki 
szolgái nem vagyunk, egyedül 
csak Jézuséi. Eldönthetjük, hogy 
a koronavírus határozza-e meg 
életünket, vagy megpróbáljuk a 
legjobbat kihozni ebbõl a helyzet-
bõl, a lehetõségeket kihasználni, 
és «valamit a koronavírus kap-
csán tenni». Aki a válság idején 
állhatatos és mindvégig az marad, 
végül rendkívül megerõsödve 
kerül ki belõle. Tudatosítanunk 
kell magunkban, a koronavírus 
nem éri meg, hogy felõrlõdjünk 
miatta, és hagyjuk közösségünket 
felbomlani. 

Két perspektíva. Melyiket vá-
lasztjuk? Mindenkinek saját ma-
gának kell eldöntenie, neked is! 

Végül fogadjuk el Urunk bá-
torítását: «Bízzál az Úrban teljes 
szívbõl, és ne a magad eszére tá-
maszkodj! Minden utadon gondolj 
rá, és õ egyengetni fogja ösvénye-
idet!» (Példabeszédek 3,5-6).

THOMAS LANGE

Az Apostolok Cselekedetei 
könyvének új megközelítése. A 
professzor a korai keresztyénség 
világát kelti életre ebben a 
könyvben, nem csak szakérõk 
által értheõ módon. 

A krisztusi hithez hûen
David Gooding 
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Láng Györgyi
Van szívem, és nem félek 

használni!
Mit is jelenthet az, hogy valaki használja a szívét?
Mi a helyzet olyankor, amikor a félelem miatt nem 

használom (ki) a szívem képességeit, nem engedem át 
rajta az életerõt, energiát, dinamizmust?  

Hogyan tudom fejleszteni az érzelmi intelligenciámat?  
Hogyan leszek kreatívabb, szellemesebb és bátrabb? 

Milyen helyzetek okozhatják a szív gyengülését, hogyan 
lehet helyreállítani?

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

szellemem is? Mi is a szellem valójában?
Mi a különbség a szív, a lélek és a szellem között?

Ilyen, és ehhez hasonló kérdésekre találhatunk válaszokat 
a könyv lapjain, melyben végigkísérhetünk egy történetet 

sérülésekkel és gyógyulásokkal, hogy gyakorlatibb 
módon megérthessük a fent leírtakat. +postaköltség

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
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KERESZTÉNYSÉG 

1. Isten ezt a világot és benne a mi 
életünket is szilárdan tartja a ke-

zében. A Biblia semmi kétséget sem hagy 
afelõl, hogy Isten iktatja be és dönti meg a 
kormányokat (Példabeszédek 21,1; Dániel 
2,21; Róma 13,1). A Sátánnak csak addig 
terjed a befolyása a földön, ameddig Isten 
megengedi. A keresztények tudják, hogy 
Isten kezébõl egyetlen helyzet sem csúsz-
hat ki, és végén Övé az abszolút gyõze-
lem (Zsoltár 118,16; 1Timóteus 6,15). 
Az emberek végül nem a betegség vagy 
egy baleset következtében halnak meg, 
hanem Isten akaratából, az Õ elrendelése 
szerint. Nekünk, keresztényeknek, ezt a 
meggyõzõdést kell vallanunk a koronaví-
rus okozta válság idején is.

2. Isten arra szólítja fel gyermekeit, 
hogy engedelmeskedjenek a min-

denkori felsõbbségnek (Róma 13,1.2; 
1Péter 2,13-17). A Gyülekezet és az állam 
a Biblia felvilágosítása szerint Isten két kü-
lönbözõ uralkodási területe (vö. 1Sámuel 
13,8-14; Lukács 20,25; János 18,36). Az 
állami rendeletek ugyanúgy vonatkoznak 
a keresztényekre és a Gyülekezetre is. 

A gyülekezeti vezetõknek és felelõsség-
hordozóknak Istentõl kapott hivatásuk 
gyakorlásában nem kellene pártpoliti-
kát folytatniuk; Jézus és az apostolok 
is lemondtak errõl. A politikának nincs 
felhatalmazása, sem tekintélye a Biblia 
magyarázatában vagy a gyülekezeti élet 
szellemi, etikai területén. A külsõ aspek-
tusokban viszont (építkezés, munkajog, 
biztonság, pénzügyi jog, büntetõjog, stb.) 
a gyülekezeteknek is alá kell vetniük ma-
gukat az állami szabályozásnak.

3. A kormánnyal szembeni engedel-
messég határa ott húzódik, ahol 

rendelkezései közvetlenül konfliktusba 
kerülnek a Szentírás világos követelmé-
nyeivel. A keresztények alapvetõen lo-
jális állampolgárok. Viszont a hívõknek 
inkább Istenre kell hallgatniuk, és nem 
az emberekre (Apostolok Cselekedete 
4,19; 5,29). Ha egy bibliai parancsolat 
és az állam rendelkezése között közvetlen 
ellentmondás adódik, akkor az elsõbbség 
Isten rendelkezését illeti. Az olyan etika-
ilag téves vagy kérdéses állami törvények 
ellen, amelyek lehetõséget nyújtanak a 

JÉZUS
legyen a 

középpontban– 
a koronavírus 

ellenére 
Felhívás.

S ok keresztény gyülekezetben nagy 
aggodalommal követik nyomon 
az utóbbi hónapok fejleményeit. 

Jézus Gyülekezetét ezekben az idõkben 
különösen nagy kihívások elé állítják az 
államilag elõírt rendezvényekre vonatko-
zó korlátozások, valamint a lelki gondo-
zói, társadalmi feladatok, melyeket még 
csak súlyosbít a koronavírus gyógyászati 
és politikai okokból történõ különbözõ 
értékelése, ami jelentõs feszültségekhez 
vezet.  Jézus követõinek egysége, ami 
olyan értékes volt Urunk számára, ve-
szélybe került, a szeretet veszekedéssé 
fajul, és a Gyülekezet bizonyságtétele 
hiteltelenné válik.

Ezért szeretnénk minden hívõt nyoma-
tékosan arra kérni, hogy egységes akarat-
tal gyûljenek össze Urunk és Megváltónk, 
Jézus Krisztus, valamint az Õ Szava körül, 
hogy amennyire lehetséges megvédjék a 
Gyülekezetet a további szellemi károso-
dástól. Ezzel összefüggésben szeretnénk a 
Szentírás alapvetõ kijelentéseire felhívni 
a figyelmet, amelyek a jelenlegi helyzet-
ben különös jelentõséggel bírnak.



keresztényeknek a helyes cselekvés meg-
választására, nem szükséges fellépni (pl. 
válási törvények, házasság mindenki szá-
mára, stb.).

Az állammal szembeni ellenállás ese-
tében elsõsorban az át nem ruházható 
hitbeli tartalmakról van szó.  Itt nem 
alárendeltségrõl, vagy személyes hátrá-
nyokról van szó, mint például a megemelt 
adók, stb. A kialakult konfliktusban a 
kereszténynek viselnie kell az államilag 
elõírt büntetést (Dániel 3; 1Péter 3,14). 
Az idõlegesen bevezetett rendelkezések 
a gyülekezeti rendezvények külsõ felté-
teleivel kapcsolatban (pl. maszkviselés, 
távolságtartás, a résztvevõk száma) nem 
ütköznek a bibliai parancsolatokkal.

4. Mivel a helyzet átláthatatlan, alá-
zattal kell hozzá viszonyulnunk, 

és készen kell állnunk arra is, hogy esetle-
ges hibáinkat korrigáljuk. A konkrét szak-
mai kérdésekben a szakemberek az illeté-

kesek, a koronavírussal kapcsolatos jogi 
kérdések a kormányra, illetve a felelõs 
bíróságokra tartoznak, a tudományos kér-
déseket pedig hosszú kutatás során kell 
tisztázni. Mivel az orvosok és politikusok 
e tekintetben nem állnak a bibliai irány-
vonalak talaján, a keresztények szabadon 
dönthetnek, kinek szavaznak bizalmat – 
a missziós buzgalom itt nem helyénvaló 

(Példabeszédek 17,27). Minden esetre a 
nyilvános vitában megszólaló kereszté-
nyeknek Urunk és apostolai példáját kell 
szem elõtt tartaniuk.

5. Egy állami döntés elleni bírósági 
jogorvoslat megengedett egy de-

mokráciában. Adott esetben a keresz-
tények az állam által biztosított jogokat 
az arra kijelölt úton érvényesíthetik 
(Apostolok Cselekedete 16,35-40; 25,10-
12). Azonban nagyon gondosan kell azt 
mérlegelni, hogy melyik esetben, milyen 
út és eszköz megengedett. Általában az 
illetékes bíróságok döntenek, azonban 
amíg a bírói ítélet meg nem születik, az 
állami rendelkezés érvényben marad. 
Viszont, ha a bíróság nem kívánt ítéletet 
hoz, a keresztényeknek el kell fogadniuk 
a felsõbbség akaratát.

6. A testvérek egymásközti kapcso-
latát a gyülekezetben a szeretet 

A konkrét szakmai 
kérdésekben a 
szakemberek az 
illetékesek, a 
koronavírussal 
kapcsolatos jogi 
kérdések a kormányra, 
illetve a felelõs 
bíróságokra tartoznak, a 
tudományos kérdéseket 
pedig hosszú kutatás 
során kell tisztázni

Miért fontos Izrael 
fizikai és szellemi helyreállítása?

AJÁNLÓ!
  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.
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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.   
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és együttérzés jellemezze (János 13,35). 
A hívõknek épp azokban az esetekben, 
melyeket a Biblia nem szabályoz, hittest-
véreik javát kell szem elõtt tartaniuk. Az 
esetleges nagyobb betekintés által nyert 
szabadsággal nem szabad önzõ módon a 
testvérek kárára visszaélni (1Korinthus 
8,9-11; Galata 5,13). Az Úr arra tanít, 
hogy szeretetbõl saját érdekeinket háttér-
be állítsuk (Filippi 2). A pandémia idején 
különösen fontos a megfélemlített, na-
gyobb kockázatnak kitett testvérek mellé 
állni, együttérzésünkrõl biztosítani azo-
kat, akik testben, lélekben szenvednek.

7. A mostani járvány okozta nagy ki-
hívások idején a gyülekezeti élet 

középpontjába pontosan meghatározott 
szellemi célokat kellene állítani, és nem 
politikai vagy gyógyászati vitákat folytatni. 
Ide tartozik a kormányért mondott ima, 
a gyengék támogatása, a bibliai remény-
ség hirdetése a válság miatt elbizony-
talanodott embereknek (Márk 16,15; 
1Korinthus 9,19-27; 1Timóteus 2,1-4; 
vö. Lukács 6,45).

Szeretett Testvéreim, a kereszthez 
vivõ útján Urunk követõinek egységéért 
imádkozott (János 17). Bárhogy is ítéljük 
meg a jelenlegi helyzetet – nem szabad 
megengednünk, hogy Isten ellensége 
megbontsa egységünket e téma megíté-
lésében.  Ezért Istennek minden gyerme-
két felszólítjuk: Fogjuk össze Urunkhoz 
küldött közös imában! Imádkozzunk 
azért, hogy ne gyengüljön tovább, ha-
nem erõsödjék bizonyságtételünk a világ 
felé, és megerõsödjünk testben, lélekben, 
ezekben a nehéz idõkben!  Nagyon sok 
forog kockán.
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P ál apostol a következõ szavakkal be-
szél az Istennek szóló hálaadásról: 
«hálaadással tárjátok fel kívánsága-

itokat az Isten elõtt». A  hálaadás biztosít-
ja, hogy beléphessünk Isten jelenlétébe. 
Legjobban ezt egy közismert és nagyon 
szép zsoltárban, a századikban láthatjuk. 
Isten házáról szólva a zsoltáros ezt írja a 
negyedik versben: Menjetek be az õ kapu-
in hálaadással, tornácaiba dicséretekkel; 
adjatok hálákat néki, áldjátok az õ nevét! 
Látjátok, az Úr jelenlétébe való belépés-
nek két szakasza van: az elsõ a kapukon, 
a második a tornácokon keresztül vezetõ 
út. A kapukon keresztül jutsz be a torná-
cokba, és a tornácokon keresztül jutsz be 
Isten házába, az Õ színe elé. Nem kerül-
heted ki az elõírt útvonalat: «Menjetek 

be az Õ kapuin hálaadással, tornácaiba 
dicséretekkel!» Meggyõzõdésem, hogy 
senki nem juthat közelségbe Istennel, 
csak ha az elõírt úton: hálás szívvel és 
dicsõítéssel lép a jelenlétébe. Talán érez-
ted már úgy, hogy imáid ellenére nagyon 
távol vagy Istentõl. Nagyon is meglehet, 
hogy ennek az az oka, hogy nem az elõírt 
útvonalon haladsz! Megtörténhet, hogy 
ott állsz a tornácok elõtt Istenhez kiabál-
va, Õ pedig meghallja, és megkönyörül 
rajtad. Ám amíg nem hálatelt szívvel és 
dicsõítéssel az ajkadon jössz Istenhez, 
nem jutsz közel hozzá. 

Talán valaki így zsörtölõdik magában: 
«Semmi sincs, amiért hálát adhatnék 
Istennek. Minden rosszul megy, kész 
káosz az életem. Miért kellene hálát 
adnom Neki?» Nos, az ötödik versben 
a zsoltáros mégis ad három okot a hála-
adásra: Mert jó az Úr, örökkévaló az Õ 
kegyelme, és nemzedékrõl nemzedékre 
való az Õ hûsége [KJV: igazsága]! Bárhogy 
érezzük magunkat, akármilyenek is a 
körülményeink, ez a három tény soha 
nem változik: az Úr mindig jó, a kegyel-
me örökkévaló, és minden nemzedékben 
megáll az Õ igazsága. Ez máris három 
változhatatlan, örök érvényû ok a hála-
adásra. Ne az érzéseidre figyelj! Ne is 
a körülményeidre gondolj, hanem Isten 
természetének és veled való bánásmódjá-

nak e három változhatatlan aspektusára! 
Ha így teszel, majd azon kapod magad, 
hogy állandóan hálát adsz Neki. Nézzük 
meg, miként ábrázolja az Újszövetség 
ugyanezt – azaz, hogy a hálaadás külön-
leges belépést biztosít Isten jelenlété-
be! Emlékszel a tíz leprás történetére a 
Lukács 17-ben? Õk nem mehettek sen-
kinek a közelébe, és állandóan ezt kellett 
kiabálniuk: «Tisztátalan, tisztátalan!» – 
hogy mindenki kikerülhesse õket, mert 
olyan fertõzõ volt a betegségük. Mint 
Lukács feljegyzi, ez a tíz leprás távolról 
jó hangosan ezt kiabálta Jézusnak: «Jézus, 
Mester, könyörülj rajtunk!» Jézus nagyon 
egyszerû feleletet adott: «Menjetek el, és 
mutassátok meg magatokat a papnak!» 
– Igen, most Neked is ezt kell tenned, 
menj el a paphoz, a Fõpaphoz – az Úr 
Jézus Krisztushoz! Igy helyezd ezt az évet 
2021-et is az Õ kezébe. És indulj el a 
helyes úton.

Kálvin reggeli imája
Istenem, Atyám és Szabadítóm, mivel tetszett Neked, hogy 
engem ezen az éjszakán, mely most elmúlt, kegyelmedbõl 
megtartsál, s erre az új napra juttassál, tedd meg, hogy egészen 
szolgálatodra állhassak. Segíts nekem, hogy minden gondo-
latom, beszédem, cselekedetem tetszésedre lehessen, a Te 
akaratodnak engedelmeskedhessem, és minden lépésem a Te 
tiszteletedre, testvéreimnek pedig üdvösségére váljék. Amint 
ebben a földi életben a Te napvilágodat kiárasztod az egész 
világra, úgy világosítsd meg az én értelmemet a Te Lelked 
világossága által, hogy a Te igazságosságod útjait követhes-
sem. Minden, amit ma megteszek, Istenem, arra a célra irá-
nyul, hogy Téged szolgálhassalak, Téged magasztalhassalak, 
minden jót egyedül a Te áldásodtól várhassak, és semmit se 
tegyek, ami nem kedves Elõtted. Segíts, Uram, hogy minden-
nemû munkámban, amit testemért, és a jelenvaló világért 
végzek, lélekben felemelkedhessem ama mennyei és boldog 
élet felé, amit Te készítettél gyermekeidnek. Ámen

Luther Márton reggeli imája
Luther Márton rövid reggeli imádsága nemcsak egy szokvá-
nyos napindító fohász Isten felé, hanem egy élet átadásának 
az imája. Érdemes elgondolkodni ezeken a kéréseken és fel-
ajánlásokon. Tényleg ki tudom mondani ezeket minden nap 
Istennek? Komolyan is gondolom?

Hálát adok Neked, mennyei Atyám, szeretett Fiad, a 
Jézus Krisztus által, hogy ma éjjel minden kártól és veszede-
lemtõl megõriztél, és kérlek, õrizz meg engem a mai napon 
is a bûntõl és minden gonosztól, hogy minden cselekede-
tem és egész életem tetszésedre legyen. Mert én magamat, 
testemet, lelkemet és mindenemet kezedbe ajánlom. Szent 
angyalod legyen velem, hogy a gonosz ellenség erõt ne 
vehessen rajtam. Ámen

Szerkeszti és összeállitja:  
NAGY ERZSÉBET
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NÉZÕPONTBAN

Az élet a  
vécépapírtól függ 

ÉLET

Amit a vécépapír felhalmozása az örök 
életrõl mondhat… 

A kasszánál az áruházban. Az elõt-
tem álló nõ vécépapírral púposan 
telerakott bevásárlókocsit tolt. 

A pénztárosnõ közölte vele, hogy nem 
veheti meg mindet, a felét vissza kell 
vinnie.

A pandémia kezdetén az emberek 
nagy mennyiségû vécépapírt halmoztak 
fel, mintha legalábbis attól függene az 
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életük. Voltak olyan jelenetek, amikor 
a vásárlók valóságos közelharcot vívtak 
a vécépapírért, egymás kezébõl tépték 
ki a papírgurigákat.

A kutatók ezt a jelenséget pszicholó-
giailag magyarázták, és úgy vélték, hogy 
a vécépapír felhalmozása a biztonság 
egy szimbólumát jelenti. Egy másik 
magyarázat szerint a járvány okozta 
válság az általános ellenõrzés érzetét 
keltette az emberekben, miközben kor-
látolt büdzsével rendelkeztek. Így véli 
Farasat Bokhari, egészségügyi közgaz-
dász az East Anglia Egyetemen. «Tehát 
vegyünk valami olcsót, amit jól elrak-
tározhatunk, és amire elõbb-utóbb 
úgyis szükségünk lesz» (Frankfurter 
Rundschau, 20. 03. 18).

Nem az a célom, hogy kigúnyoljam 
ezeket az embereket, sokkal inkább a 
biztonság utáni vágyukat látva valami 
lényegesen komolyabb dologra sze-
retném felhívni a figyelmet. Mi min-
denben keres az ember kapaszkodót? 
Jól tudjuk, hogy az élet nem a vécé-
papírtól függ, de nagyon is függ egy 
«selyemfonaltól». Az élet több címû 
áhítatos könyvben olvastam, hogy Paul 
Barbieri brit komikus közönségét szó-
rakoztatva saját halálával viccelõdött. 
Aztán leült egy székre, és többé nem 
állt fel. Mindenki azt hitte, hogy ez is 
egy vicc, de kiderült, hogy halálosan 
komoly a dolog, ugyanis a komikus va-
lóban meghalt (2020. december 14-i 
áhítat). Ez minden bizonnyal eléggé 
meredek példa, viszont lépten-nyo-
mon azt tapasztaljuk, hogy az emberek 
meghalnak körülöttünk. Így nemrég 
éppen a házunk elõtt egy negyven éves 
nõ a villamos alá került, és a baleset 
helyszínén meghalt. Pillanatok alatt 
megszakadt élete fonala. Ha már a vé-
cépapírt említettük, talán azt szimbo-
lizálhatja, milyen könnyen szakadhat 
meg egy emberi élet.

 Életünk attól függ, Aki minden élet 
eredõje, azaz az élet Istentõl. Tudnunk 
kell, hogy nemcsak ezt a földi életün-
ket veszíthetjük el, ettõl sokkal többrõl 
van szó… elveszíthetjük az örökéletet. 
Jézus Maga mondta: «Megmondom nek-
tek, kitõl féljetek: attól féljetek, akinek 
azonfelül, hogy megöl, arra is van hatal-

ma, hogy a gyehennára vessen. Bizony, 
mondom néktek: Tõle féljetek» (Lukács 
12,5).

Jézus, az igaz Isten, azt akarja, hogy 
senki el ne vesszen. Ezért jött erre a vi-
lágra, és kijelentette: «Én vagyok az út, 
az igazság és az élet; senki sem mehet az 
Atyához, csakis énáltalam» (János 14,6). 
Egy másik helyen ezt mondja: «Én va-
gyok a feltámadás és az élet, aki hisz én-
bennem, ha meghal is, él; és aki él, és 
hisz énbennem, az nem hal meg soha» 
(János 11,25).

Jézusra nem majd valamikor lesz szük-
ségünk, Õrá most van szükségünk, hogy 
éljünk és átéljük ezeket az idõket – és 
mindenekelõtt azért, hogy az örökélet 
birtokosai legyünk.

Az életet nem a hosszúsága, azaz a 
tartama és az egészség határozza meg. 
Ha az ember egy fél évezredet élhetne, 
még az is rövid lenne. Andreas Thiel ka-
barészínész ezzel kapcsolatban egyszer 
megjegyezte: «Mindazok az emberek, 
akik örökké akarnak élni, akkor jönnek 
a világra, amikor meghalnak» (factum 
6/2020, 16. old.).

Az igazi élet ugyanis az isteni teljes-
séggel betöltött élet. Tulajdonképpen 
háromféle élet létezik:

1. A természet szerinti élet, ami-
kor egy anya világra hozza gyermekét. 
Különben már ez is egy csoda. Isten 
adta ezt nekünk, mert Õ akarta a létün-
ket. A bûn azonban behozta a világba 
a halált, és mivel mindnyájan bûnösök 

vagyunk, mindnyájunknak meg kell 
halnia.

2. A szellemi újjászületett élet. Ez 
az az élet, amelyben elfogadjuk Jézust 
Urunknak és Megváltónknak, és szel-
lemben újjá születünk. Ezzel isteni élet 
birtokosaivá válunk. Bûneink megbo-
csáttatnak, és nem a halálé az utolsó 
szó.

3. Az örök élet. A halál után folytató-
dik az élet, a feltámadás és az átváltozás 
által azok számára, akik Jézusban hit-
tek. Jézusé az utolsó szó, Õ fog életre 
hívni.

Jézus biztonságot és olyan erõs kö-
teléket kínál nekünk, amely összeköt 
a mennyel. Olyan horgonyhoz hason-
lítható ez, amelyet a mennyben rög-
zítettek. Érdekes, hogy a horgonynak 
legtöbbször kereszt formája van. 

«… Ez a reménység lelkünknek biz-
tos és erõs horgonya, amely behatol a 
kárpit mögé» (Zsidók 6,19). – Az élet 
horgonya számunkra Jézus, Vele biz-
tos kikötõnkben, a mennyben horgo-
nyzunk le.

NORBERT LIETH

Jézus biztonságot és 
olyan erõs köteléket 
kínál nekünk, amely 
összeköt a mennyel. 
Olyan horgonyhoz 
hasonlítható ez, amelyet 
a mennyben rögzítettek

Jól tudjuk, hogy az élet 
nem a vécépapírtól 
függ, de nagyon is függ 
egy «selyemfonaltól»
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NÉZÕPONTBAN

Ez a meghatározás: «ahol a Sátán 
trónusa van» azt fejezi ki, hogy a sö-
tétség fejedelmének Pergamonban 
különösen nagy hatalma volt, amit a 
pogány kultusz és a római helytartó 
jelenléte szavatolt. Tudvalevõ, hogy 
Pergamonban egy 300 m magas oltár 
állt Zeusz tiszteletére. Ugyanakkor hí-
res volt Pergamonban a gyógyító kí-
gyók kultusza. Az emberek felkeresték 
azt a templomot, amelyben kígyókat 
tartottak, és azoktól várták kínjaik 
enyhítését. Sõt, a legfõbb kígyót még 
«üdvözítõnek» is nevezték. Sok em-
ber hitt benne, és imádta – a Sátán 
trónját. Ez felidézi a Paradicsomot az 
õsi kígyóval. 

Amikor az Úr véren megváltott 
gyermekeihez így szól: «Tudom, hol 
van a lakóhelyed: ahol a Sátán trónusa 
van», azt üzeni, hogy nem tévesztette 
szem elõl a körülmények és a légkör 
negatív hatalmát. Pontosan tudja, hol 
laksz, milyen viszonyok között élsz 
–milyen szomszédságban, milyen 
családban, milyen munkahelyen. Õ 

A harmadik levél a 
mennybõl 
«A pergamoni gyülekezet 
angyalának írd meg: ezt 
mondja az, akinél a kétélû 
éles kard van: Tudom, hol 
van a lakóhelyed: ahol a 
Sátán trónusa van, de ra-
gaszkodol a nevemhez, és 
nem tagadtad meg az én hi-
temet Antipász napjaiban 
sem, aki hû tanúm, akit me-
göltek nálatok, ahol a Sátán 
lakik. De egy kevés panas-
zom van ellened; mert van-
nak nálad olyanok, akik 
Bálám tanítását tartják, aki 
arra tanította Bálákot, hogy 
tõrbe csalja Izráel fiait, ho-
gy bálványáldozati húst egy-
enek és paráználkodjanak. 
Így nálad is vannak olyanok, 
akik szintén a nikolaiták 
tanítását tartják. Térj meg 
tehát, különben elmegyek 
hozzád hamar, és harcolok 
ellenük számnak a kardjával. 
Akinek van füle, hallja meg, 
mit mond a Lélek a gyüleke-
zeteknek! Aki gyõz, annak 
adok az elrejtett mannából, 
adok neki fehér kövecskét 
is, és a kövecskére írva új 
nevet, amelyet senki sem 
tud, csak az, aki kapja» (Je-
lenések 2,12-17).

A Biblia utolsó könyvének magyarázata. 
22. rész. Jelenések 2,12.

P ergamon jelentése «fellegvár». 
A Pergamoni Gyülekezetet nagy 
veszély fenyegette. A város a ró-

mai helytartó székhelye és egyben a 
császár imádatának központja is volt. 
Állt ott többek között egy nagy temp-
lom, amelyet a pogány istennõnek, 
Rómának szenteltek, abban tartották 
az Augustus császárt istenítõ pogány 
rítusokat. Az itteni kis gyülekezet va-
lóban sokat szenvedett szorongatott 
helyzetében. 

Az Úr tudta, hogy gyülekezetét 
Pergamonban nagy veszély fenye-
geti, mert a Sátán felségterületén 
élt: «Tudom, hol van a lakóhelyed: 
ahol a Sátán trónusa van». Ezt az 
Úr még egyszer megismétli, amikor 
Antipásznak, hû tanújának megölé-
sérõl beszél: «ahol a Sátán lakik» (13. 
vers). Lakóközösség az ördöggel, ez 
valami borzalmas!

Az Úr tudja, hol van a 
lakóhelyünk 

SOROZAT
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ismeri a sátáni erõket, melyek a min-
dennapokban körülötted dühöngnek 
olyannyira, hogy szinte levegõhöz 
sem jutsz. Mit tehet ilyenkor a lélek? 
Imádkozzék! 

Jézus mindent tud – rólad is, és ró-
lam is. Soha nem engedi meg, hogy 
erõnkön felül kísértessünk, és kétség-
be essünk. Õ megengedte a Sátánnak 
például, hogy Jóbot meggyötörje. Nem 
volt elég, hogy Jób egyetlen nap alatt 
elveszítette tíz gyermekét és minden 
vagyonát, hanem még felesége is így 
szólt hozzá: «Még most is kitartóan 
feddhetetlen vagy? Átkozd meg Istent, 

és halj meg!» (Jób 2,9). Jóbnak azon-
ban sziklaszilárd bizonyossága volt – 
rendíthetetlen Isten-tudata – és így 
felelt: «én tudom, hogy az én megvál-
tóm él» (Jób 19,25). Ez a vigasz mind-
nyájunkhoz szól ebben a végidõkbeli 
éjszakában.

Pergamonnal kapcsolatban nagyon 
tanulságos a következõ megjegyzés: 
Az Úr nem ezt mondja: «Tudom, hol 
van a lakóhelyed: ahol a Sátán trónu-
sa áll», hanem: «ahol a Sátán trónusa 
van». A Sátán trónusa létezik, de nem 
«áll»; nincs állandósága! Csak egyetlen 
trónus áll, mégpedig az Élõ Isten és a 
Bárány Trónja! «Jézus Krisztus tegnap, 
ma és mindörökké ugyanaz!» 

Mindig szembesülünk azzal a kér-
déssel, ki a hatalmasabb, erõsebb, ki a 
gyõztes: a Sátán, aki naponta belsõleg és 
külsõleg szorongat, vagy Jézus Krisztus? 
A Gyõztes egyedül Jézus Krisztus! «De 
hála az Istennek, aki a diadalt adja ne-
künk a mi Urunk Jézus Krisztus által!» 
(1Korinthus 15,57). Jóllehet a Sátán 
ezerféle módon fenyeget, szorongat, 

az Úr azonban tudja, hol lakunk. Jézus 
Gyülekezetének nem emberek ellen 
kell harcolnia, nem test és vér ellen, 
hanem erõk és hatalmak ellen, a sötét-
ség világának urai és a gonoszság lelkei 
ellen, amelyek a mennyei magasságban 
vannak (Efézus 6,12). 

Napjainkban azt látjuk, hogy né-
pek, egyházak, szervezetek egyre 
inkább a gonosz hatalmába kerülnek. 
Az Antikrisztus szelleme egyre erõ-
sebben érvényesül a lelki tanításban 
is. Mint annakidején Pergamonban, 
az ellenség szelleme által megszállt 
emberek és hatalmak egyre fenye-
getõbben lépnek fel. Ki ellen? Jézus 
Gyülekezete ellen szellemi téren, és 
fizikailag Izrael ellen. Hogyan tudnánk 
egyáltalán megállni és megmaradni? 
Esetleg, amint a tanítványok fogalmaz-
nak: «Akkor ki üdvözülhet?» (Máté 
19,25). A Biblia így bíztat: «Öltsétek 
magatokra az Isten fegyverzetét, hogy 
megállhassatok az ördög mesterkedé-
seivel szemben» (Efézus 6,11).

WIM MALGO (1922–1992)

Pergamon a római helytartó 
székhelye és egyben 
a császár imádatának 
központja is volt

Pergamon
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Dr. Pálhegyi Ferenc
A homoszexualitás keresztyén 
szemmel – Bûn vagy betegség?
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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.
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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-
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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. 
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dikációt fog egybe: -Tagadás a negyedik Hatványon; -Utolsó 
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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 
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Smith J. Oswald

A legcsodálatosabb történet
Jézus Krisztus mindent elõkészített a mi üdvösségünkhöz, a mi feladatunk 
csupán annyi maradt, hogy el kell fogadnunk! Egy orvos felírhat, rendelhet szá-
modra egy orvosságot, de ha nem fogadjuk el, vagy nem vesszük be, akkor mi 
haszna származna belõle nekünk? Ebben a könyvben rengeteg rövid történet, 
gondolat olvasható, amely mind az evangéliumról szól…
Könyv: 200 oldal

Ára: 1450,-Ft

Csendes csodák - Versek a hitrõl
A 400 oldalas kötet közel ugyanennyi költeményt tartalmaz, amelyek az elcsendese-
dés perceiben lelki felüdülést, támaszt és bátorítást jelenthetnek olvasóinak a hitélet 
mindennapjaiban. Többet között: Ady Endre, Csiha Kálmán, Dietrich Bonhoeffer, 
Füle Lajos, Gárdonyi Géza, Nemes Nándor, Móra Ferenc, Reményik Sándor, Tóth 
Árpád, Túrmezei Erzsébet versei is olvashatók a kötetben.

 Ára: 3200,-Ft.

Nagy Antal Mihály 
Örök szövetség

A bibliai igazságok kimondása Isten akarata. Ez nem rokonszenv vagy ellenszenv, 
nem pártolás vagy ellenségeskedés kérdése. Mindnyájan érintettek vagyunk, s 

mindnyájan abban vagyunk érdekeltek, hogy az élet és a békesség útját megtalál-
juk. Nem egyik vagy másik félnek adunk igazat, Istennek van igazsága, s ez elõtt kell 
minden érintettnek meghajolni, ha nem akar elveszni. Ezt nem lehet eléggé hangsú-

lyozni. Olyan világban élünk, amikor az emberek és a népek semmibe veszik Isten 
akaratát és tanácsát, az önigazság útját járják. 

Ára: 3950,-Ft

Könyvajánló
www.ejfelikialtas.hu

Norbert Lieth

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

Ára: 750,-Ft

Norbert Lieth

Ruth könyve azüdvtörténet 
fényében

Ruth könyvébõl érthetõvé válik az a mindenkorra 
érvényes igazság, hogy az Úr hûséges az Õ sze-
retõ, gondoskodó  szeretetében:  menyasszonyi 

Gyülekezetét és népét Izraelt, az idõk minden za-
klatottsága és nyomorúsága ellenére is elvezeti 

a gyönyörû célig! 
Könyv, 73 old.

Ára: 750,-Ft

+ postaköltség

+ postaköltség

+ postaköltség

+ postaköltség

+ postaköltség

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



Samuel Rindlisbacher-  Thomas Lieth - Hartmut Jaeger

Bátorság   
         az élethez

A világban félelmek, szorongattatások várnak ránk. Szenvedés, gondok súj-
tanak. Hogyan viszonyuljunk mi keresztényekként feltornyosuló problémá-
inkhoz? És hogyan tudunk másoknak, akik szenvednek lelkigondozói vigaszt 
nyújtani úgy, hogy közben ne okozzunk még nagyobb fájdalmat, mint ahogy 
Jób barátai is tették?

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+ postaköltség

Pszichológia és  
lelkigondozás

ÁRA: 1590,-FT

Harmadik bõvített kiadás!
Keménytáplás borító,
A szerzõ kötetének négy tanulmánya segítségé-
vel azokat a kérdéseket tisztázza, amelyek a hívõ 
emberben felmerülnek a pszichológiának és a 
pszichiátriának a lelkigondozásban ill. a pedagó-
giában való használhatóságával kapcsolatban

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

Telefonon +36 30 630 7823

rendeles@ejfelikialtas.hu  
www.ejfelikialtas.hu

+postaköltség

Pálhegyi Ferenc

Az újság ára: 500,-Ft


