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A kereszt 
vigasza

BiBliai próféciák

Az égőáldozati oltár és 
Krisztus keresztje

társadalom 

Gyülekezeti éneklés  
– megtiltva?!

BiBliai tanítás 

A megfeszített Úr  
valóban Isten?

Ha sötét idők is jönnek, a kereszt mindig 
vigasztalást nyújt számunkra, legyen az a 

megbocsátásban, a megbékélésben vagy az Úr 
által ránk bízott felelősségben.
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Befizetés esetén, ha az út nem valósul meg, úgy áttevõdik a 
következõ turnusra!

Éjféli Kiáltás Misszió,  1135 Budapest,  Palóc u. 2 .;  
Telefon (+36 30) 63 07 823 ;  
E-mail: info@ejfelikialtas.hu;  www.ejfelikialtas.hu

A részletekrõl érdeklõdjön telefonon!

Az utazás az Éjféli Kiáltás 
Misszió svájci szervezetének  
Beth-Shalommal való Izraeli 
látogatása, megélése egyedül-
álló és feledhetetlen! Csak azt 
tudjuk erre mondana: Jövőre is 
Jeruzsálem!
Shalom ve Lehitraot.
Legyetek az ígéret földjének 
jó hírvivői, ahogyan Józsué és 
Káleb.
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Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. Átvették tehát Jé-
zust, ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett Koppo-
nya-helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek.” (Jn. 19,16-17)
“Amikor elvezették őt, megragadtak egy bizonyos cirénei Simont, aki 
a mezőről jött, és rátették a keresztet, hogy vigye Jézus után.”  
(Lk. 23,26)
Norbert Lieth könyve e két jelenetről, Jézus keresztjének hordozásáról 
szól.

Ára: 550,-Ft 

Norbert Lieth 
Útban  
a Golgota felé

+POSTAKÖLTSÉG

Könyvajánló
www.ejfelikialtas.hu

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

Ára:  
350,- Ft

Egyedül  
Jézus

Jézus az Ószövetség 
öt áldozatában

Mennyit dicsekszenek az emberek – sajnos 
sokszor hívők is. – Én, én úgy gondoltam, ez 
az én véleményem, én tudom, én átéltem, én 
képes vagyok, stb. Pedig ez elhomályosítja 
előtted Jézust, az „én” és Jézus nem fér össze.

Ára:  
350,- Ft

Az égőáldozat; Az ételáldozat; A há-
laáldozat; A bűnért és a vétekért va-
ló áldozat.



Jézus beszéde az  
Olajfák hegyén

Ára: 980,- FtÁra: 1450,- Ft

Júdás levele  
– Az elragadtatás  
előtti utolsó fejezet

Norbert Lieth

+postaköltség +postaköltség
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KÖszÖNTÉs

Norbert Lieth, Igehirdető, az Éjféli Kiáltás Misszió vezetője

Istennél minden másként van 

K edves Barátaim, az egykori hannoveri püspök,  
dr. Hanns Lilje, egyik alkalommal indiai útjáról mesélt. 

Egy nagy csarnokban a négy vallásalapító képeit látta: 
Buddha, Mohammed, Zoroaster és Krisztus arcképeit. Az 
idegenvezető megkérdezte a csoport résztvevőit, látnak-e 
különbséget e négy személy között. Három vallásalapí-
tót mély gondolatokba merülve ábrázoltak a képek, csak 
Krisztus képe ábrázolta Őt úgy, mint a jó Pásztort, Aki egy 
bárány fölé hajol, és megszabadítja szenvedéseitől. Az ide-
genvezető megjegyezte: «Látják, Ő az egyedüli, Aki nem 
saját magával foglalkozik, és nem saját magára gondol.»

Jézus példázatai és a bűnösökkel való bánásmódja 
azt bizonyítja, hogy Ő más volt, mindenkitől különbö-
zött. Míg minden más vallás követel valamit az embe-
rektől, addig Jézus, az emberré vált Isten, mindent oda-
adott.

Egyszer egy nagy tekintélyű farizeus hívta meg Jézust 
a lakomájára. Az Úr elfogadta a meghívást. Odament 
egy városszerte ismert bűnös asszony is, aki meghallot-
ta, hogy Jézus abban a házban tartózkodik. Drága kene-
tet hozott egy alabástromtartóban. Mindenki előtt sírva 
borult Jézus elé, és lábaira öntötte a kenetet, hajával tö-
rölgette meg a lábait, miközben csókjaival halmozta el. 
A jelenlévők megbotránkoztak ezen, és gondolataikat a 
házigazda öntötte szavakba: «Ha ő volna ama próféta, 
tudná, ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér: 
bűnös« (Lukács 7,39).

A tékozló fiú apja boldogan ölelte keblére a visszaté-
rő fiút, még mielőtt az megszólalhatott volna. És miután 
beismerte tévedését, csodálkozással látta az örömünne-
pet az atyai házban. Az Úr Jézus hátra hagyta a 99  
juhot, és elment megkeresni az elveszett bárányt, ami-
kor pedig megtalálta, együtt örült neki barátaival (vö.  
Lukács 15).

Jézus noha nem nézte el a bűnt, a bűnöst soha nem 
taszította el. Ő, a bűntelen, könyörületes volt a bűnös 
iránt. Az említett példák mutatják, hogy készséggel 
megbocsátott a bűnösnek. Ő senkit sem taszított el, ha-

nem inkább magához vonzotta az embereket. Megmu-
tatta, hogy Isten megközelíthető. 

Reinhold Ruthe, a pszichológia egykori docense, 
pszichoterapeuta, mondta egyszer a Mindenhatóról: 
«Istennél minden másként van … Istennél nem va-
gyunk leírva, magunkra hagyva, messze eltaszítva. Mi 
Isten gyermekei vagyunk» («Napi audencia Istennél», 
kawohl, május 9.).

Nincs azon mit csodálkozni, hogy nem adatott az em-
bereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhet-
nének (Apostolok Cselekedete 4,12), mert nincs is senki 
más az ég alatt, aki megtette volna azt, amit Jézus ér-
tünk tett.

Minden kedves Olvasónknak áldott húsvéti ünnepe-
ket kívánok 

Norbert Lieth

Szeretettel ajánlja az Éjféli Kiáltás Misszió a  
következő könyveket!
Megrendelhető az Éjféli Kiáltás Missziónal

Ára:  
350,- Ft

Egyedül  
Jézus
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2Mózes 27,1-8
«Készíttess oltárt akácfából, öt kö-
nyök hosszúra és öt könyök széles-
re: négyzet alakú legyen az oltár, a 
magassága pedig legyen három kö-
nyök. Készíttess szarvakat a négy 
sarkára, vele egy darabból legye-
nek a szarvak, és vond be rézzel! 
Készíttess hozzá fazekakat a ha-
munak, lapátokat, hintőedényeket, 
villákat és szenesserpenyőket. Az 
egész fölszerelést rézből készíttesd 
el! Készíttess hozzá hálószerű réz-
rácsozatot, és a háló négy 
sarkára készíttess négy réz-
karikát! Erősítsd ezt az ol-
tár pereme alá úgy, hogy a 
háló az oltár közepéig érjen 
le.  Készíttess az oltárhoz ru-
dakat is, akácfa rudakat, és vond 
be azokat rézzel! Dugják a rudakat 
a karikákba, és legyenek a rudak 
az oltár két oldalán, amikor viszik. 
Deszkából készíttesd azt, belül 
üresre. Úgy készítsétek, ahogyan a 
hegyen láttad.»

Korunk embereit sokféle probléma 
kínozza. Sokak gondolkodását 
félelem árnyékolja be. De mit te-

hetünk a tulajdonképpeni problémá-
val, a bűnnel? Hova forduljak zaklatott, 
megtépázott, megkínzott lelkiismere-
temmel? Vagy talán tévedünk? A bűn 
csupán néhány vallásos fanatikus őrült 
elképzelése? A haldokló keresztény egy-
ház maradványa? Tényleg hagytuk ma-
gunkat megtéveszteni? Valójában nincs 
is bűn? Nem lenne-e jobb, ha a társada-
lom általános felfogásával ellentétes ma-
gatartásról már nem beszélnénk többet?
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Az égőáldozati  
oltár és Krisztus 

keresztje 
A kijelentés sátrának égőáldozati oltára 

profetikusan Krisztus megváltói művére utal. 
Hogyan? És mit jelent ez a mi életünk számára?

A bűn problémája 
Manapság a bűnről már nem beszél-

nek. Olyan régimódi, felvilágosult társa-
dalmunkban naivitás bűnről beszélni. 
Sőt keresztény körök szótárából is eltű-
nőfélben van már ez a fogalom. Azon-
ban magatartásunktól függetlenül Isten 
ma is ugyanaz, Ő örök és változatlan. 
Az Ő szemében a bűn még mindig bűn. 
Dániel próféta bevallja: «Vétkeztünk, és 
bűnbe estünk, megszegtük törvényedet, 
és lázadók voltunk, eltértünk parancso-
lataidtól és törvényeidtől!» (Dániel 9,5).

A bűn az emberiség tulajdonkép-
peni problémája. A bűn választ el ben-
nünket Istentől. Isten azonban elénk 
tár egy kiutat. Ez a golgotai kereszt. 
Ennek jelképe a kijelentés sátrának 
égőáldozati oltára. Itt mutatta meg Is-
ten, hogyan akarja problémánkat meg-
oldani: az áldozat és annak kiontott 
vére által. «A törvény szerint majdnem 
mindent vérrel tisztítanak meg, és vér 
kiontása nélkül nincs bűnbocsánat.» 
(Zsidók 9,22).
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A pusztai vándorlás során Izráel fia-
inak, ha vétkeztek, a kijelentés sátrához 
kellett menniük. Nyájuk legszebb, hibát-
lan bárányát kellett odavinni, ott vérét 
ontani, így nyerhettek bűnbocsánatot. 
Mindegy, hogy előkelő, vezető vagy egy-
szerű ember volt-e a vétkes, meg kellett 
jelennie a szentsátornál. A feláldozan-
dó állatnak tökéletesnek, hibátlannak 
kellett lennie. Az így kiválasztott álla-
tot nyakán egy kötéllel végig vezették a 
kijelentés sátrához. El kellett haladni a 
családtagok, barátok, ismerősök sátrai 
előtt, és mindenki láthatta, itt azt, aki 
vétkezett.

Megalázó volt ez a vétkes számára, 
magán érezte a többiek tekintetét, de 
üdvös is, mert arra figyelmeztetett, hogy 
mindenkinek meg kell tennie ezt az utat, 
hogy bocsánatot nyerjen. Senki nem 
mutogathatott ujjal rá, mert hisz akár 
másnap őrá is sor kerülhetett. Így ma is 
egyetlen kiút van: ez pedig a golgotai ke-

reszthez vezet. Egyedül csak Jézusnak a 
golgotai kereszten véghezvitt megváltói 
műve által lehetséges a megbocsátás.

Szégyenpírral az arcán, szemét 
lesütve baktatott a vétkes végig a sá-
torfalu utcáján, abban reménykedett, 
hogy nem sokan látják. Legszívesebben 
visszafordult volna, de a bűnei nem 
hagyták nyugton, nem talált békessé-
get. Szeretné elkerülni a szégyent, de 
ha békességet akar, oda kell mennie a 
kijelentés sátrához!

Lehetne ez talán a mi problémánk 
is? Az ember békességet szeretne, meg-
bocsátást és nyugodt lelkiismeretet, de 
a golgotai keresztet szeretné kikerüli. 
Van, aki a munkába menekül, mások 
a zenében, esetleg a jógában keresnek 
megnyugvást. Sokan már nem tudnak 
altató nélkül elaludni, hétvégeken meg 
egyik szórakozóhelyről a másik-
hoz rohannak. A sportok 
és a hobbik is egyre 

szélsőségesebbé válnak. Csak a békéhez 
vezető igazi lehetőséget nem fogadják 
el, sőt megmosolyogják. Pedig Jézus az 
egyedüli felelet elveszettségünkre.

A korrekt eljárás 
A kijelentés sátrának égőáldozati 

oltára volt az a hely, amelyről minden 
izraelita tudta, hogy bűneivel oda me-
nekülhet. A legsúlyosabb bűnt elkövető 
is számíthatott ott a korrekt eljárásra. A 
Biblia beszámol egy lázadóról, aki a kor-
mányt akarta megbuktatni, de kitudó-
dott a terve, és menekülnie kellett.

«Adónijjá azonban félt Salamontól, 
azért elment, és megragadta az oltár 
szarvait. Jelentették Salamonnak, hogy 
Adónijjá fél Salamon királytól, s ezért 

A pusztai vándorlás 
során Izráel fiainak, ha 
vétkeztek, a kijelentés 
sátrához kellett menniük. 
Nyájuk legszebb, 
hibátlan bárányát kellett 
odavinni, ott vérét 
ontani, így nyerhettek 
bűnbocsánatot. 
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megragadta az oltár szarvait, és ezt 
mondja: Esküdjék meg nekem most Sa-
lamon király, hogy nem öli meg fegyver-
rel szolgáját! Erre így szólt Salamon: Ha 
derék ember lesz, egy hajszála sem esik a 
földre, de ha valami rosszat követ el, ak-
kor meg kell halnia!» (1Királyok 1,50-52).

Adónijjá tudta, hogy az oltárnál 
igazságos elbírálásban lesz része. Így 
van ez ma is. Zaklatott lelkiismeretünk 
csak a golgotai kereszt lábánál találhat 
megnyugvást, ott szabadulhatunk bű-
neink terhétől, ott nyerhetjük el Isten 
bocsánatát. Ez a tudat vitte az említett 
vétkest is áldozati állatával a kijelentés 
sátrához. El akarta nyerni Isten bocsá-
natát. A sátorban az állat fejére tette a 
kezét, és jelképesen arra helyezte át min-
den bűnét. Ezután a késével átvágta az 
állat ütőerét. Az ártatlan állat halt meg 
a bűnbánó vétkes helyett.

A 2Mózes 12 hasonló cselekedetet 
mutat be. Itt is meg kellett egy bá-

ránynak halnia, hogy embe-
réletet mentsen:

«Mondjátok meg Iz-

Az oltárt akácfából 
készítették, és rézzel 
vonták be, négyzet 
alakú volt, magassága 
három könyök.

ráel egész közösségének: Ennek a hó-
napnak a tizedikén vegyen magának 
mindenki egy bárányt, családonként 
és házanként egy bárányt... Legyen a 
bárány hibátlan, hím és egyéves. Juhot 
vegyetek, de vehettek kecskét is. Ennek 
a hónapnak a tizennegyedik napjáig 
tartsátok magatoknál, azután estefelé 
vágja le Izráel egész gyülekezeti közös-
sége. Vegyenek a vérből, és kenjék a két 
ajtófélfára és a szemöldökfára azokban 
a házakban, ahol megeszik. ... Mert 
átvonulok ezen az éjszakán Egyiptom 
földjén, és megölök minden elsőszülöt-
tet Egyiptom földjén, akár ember, akár 
állat az. Ítéletet tartok Egyiptom minden 
istene fölött - én, az ÚR. De az a vér jel 
lesz házaitokon, amelyekben ti laktok. 
Ha meglátom a vért, akkor kihagylak 
benneteket, és tirajtatok nem lesz pusz-
tító csapás, amikor megverem Egyiptom 
földjét» (2Mózes 12,3.5-7.12-13).

A leölt bárány ajtófélfára és szemöl-
dökfára kent vére emberéleteket mentett 
meg. Aki azonban úgy gondolta, hogy 
nem kell figyelembe venni Isten paran-
csát, másnap reggel elsőszülöttjét sirat-
hatta.

Az égőáldozati oltárhoz érkezett vét-
kes tudta, hogy a báránynak meg kell 
halnia, hogy ő bűnbocsánatot nyerjen. 
Ily módon tehát ez a bárány Jézus Krisz-
tus előképe, hisz Keresztelő János így 
jelentette ki Őt: «Íme az Isten Báránya, 
Aki elveszi a világ bűneit!» (János 1,29).

Az akkori idők zsidói számára ez 
mindennapi fogalom volt, Jeruzsálem 
Templomában ugyanis naponta sok 
bárányt áldoztak fel. Azáltal, hogy Ke-
resztelő János Jézust Isten Bárányának 
nevezte, tulajdonképpen azt hirdette ki, 
hogy Ő a végső áldozat, az ószövetségi 
ígéretek beteljesítője. Ő az az áldozat, 
amit Isten elfogad, és minden további 
áldozatot fölöslegessé tesz. A Zsidók-
hoz írott levél tesz erről bizonyságot: 
«... Nem is bakok és bikák vérével, ha-
nem a tulajdon vérével ment be egyszer 
s mindenkorra a szentélybe, és örök vált-
ságot szerzett. Mert ha bakok és bikák 
vére és tehén hamva a tisztátalanokra 
hintve megszentel, vagyis külsőleg 
tisztává tesz, akkor a Krisztus vére, aki 
örökkévaló Lélek által önmagát áldozta 
fel ártatlanul az Istennek, mennyivel 
inkább megtisztítja lelkiismeretünket a 
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holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk 
az élő Istennek» (Zsidók 9,12-14).

Az ítélet rettenete 
Térjünk vissza a kijelentés sátrához 

érkezett vétkeshez. Az áldozati állat fe-
jére tette a kezét abban a tudatban, hogy 
bűnei miatt tulajdonképpen ő érdemelné 
meg a halált. Így akadozó nyelvvel sorol-
ta fel minden vétkét: a hazugságokat, a 
tisztátalan tekintetet, a szívében meghú-
zódó gyűlöletet, a lopást is, amit elköve-
tett. Mindent felsorolt, és jelképesen az 
ártatlan bárányra terhelt, amelynek meg 
kellett halnia. Így válik ez a bárány Jézus 
Krisztus előképévé. – És így válnak az 
én bűneim is Jézus halálának okozóivá.

Az Úr Jézus szenvedéseinek retten-
tő mélységeit az oltár elkészítésének és 
az égőáldozat bemutatásának módja is 
szemlélteti. Az oltárt akácfából készítet-
ték, és rézzel vonták be, négyzet alakú 
volt, magassága három könyök (egy kö-
nyök kb. 50 cm). Az oltár belsejébe egy 
hálószerű rézrácsot tettek, ami a kö-
zepéig ért le. Erre fektették az áldozati 

állatokat, és ott égették el. Az oltárt egy 
emelkedőn helyezték el, ahol a léghuzat 
elősegítette az égést.

Ezek halvány utalások csupán a ke-
reszten elszenvedett gyötrelemre, ahol 
az Úr Jézus Magára vette a világ bűneit. 
Ezt a kínszenvedést csak a tűzben felhe-
vített fém izzása (az ítélet jelképe) képes 
érzékeltetni. Az égőáldozati oltárnál a 
szent Isten igazságos haragja nyilvánul 
meg a bűn fölött. Gondoljunk arra, hogy 
ennek a haragnak minket kellett volna 
sújtania.

Az emberiség fája 
A fa az ember Jézus Krisztusra utal. 

Olyan ember volt, mint mi, ismerte a fá-
radtságot, éhséget, szomjúságot, az örö-
met és a fájdalmat. Azonban Ő teljesen 
bűntelen volt (Zsidók 4,15). Az oltár fáját 
fémmel vonták be, így nem éghetett el, 
csak az a fa, amit a rácsra helyeztek, ami-
vel az áldozati bárányt elégették. Erre a 
körülményre a 2Mózes 27,8 hívja fel a 
figyelmet: «Deszkából készíttesd azt, 
belül üresre. Úgy készítsétek, ahogyan 
a hegyen láttad.»

A tűzben a fából hamu lesz. Emlékez-
zünk arra, hogyan írja le Ézsaiás az Úr 
Jézus alakját a kereszten:

«Mint vesszőszál, sarjadt ki előttünk, 
mint gyökér a szikkadt földből. Nem 
volt neki szép alakja, amiben gyönyör-
ködhettünk volna, sem olyan külseje, 
amiért kedvelhettük volna. Megvetett 
volt, és emberektől elhagyatott, fájdal-
mak férfia, betegség ismerője. Eltakar-
tuk arcunkat előle, megvetett volt, nem 
törődtünk vele» (Ézsaiás 53,2-3).

Az ördög pokoli játékát űzte, a bűn 
teljes erővel tombolt.

«Hatalmas bikák vettek körül, beke-
rítettek a básáni bivalyok. Föltátották 

rám szájukat, mint a marcangoló, or-
dító oroszlán. Szétfolytam, mint a víz, 
kificamodtak a csontjaim. Szívem, mint 
a viasz, megolvadt bensőmben» (Zsoltár 
22,13-15).

Még maga a Nap, és az egész terem-
tett világ sem tudta végig nézni Jézus 
Krisztusnak, Isten Fiának kínszenvedé-
sét, amikor mint bűntelen bűnné vált 
miattunk (Lukács 23,44). Így talán fogal-
mat alkothatunk ennek az eseménynek 
horderejéről, amit teljes mélységében 
képtelenek vagyunk felfogni. Erre is talá-
lunk utalást az égőáldozati oltárban. Az 
oltár belsejében lévő rácsra helyezték az 
áldozati állatot, ott égették el, a kíváncsi 
tekintetek elől eltakarva. A bárány egye-
dül volt kitéve az isteni harag tüzének.

Ezzel az eseménnyel oldotta meg Is-
ten a Maga módján bűneink problémáját. 
Maga Isten Fia szenvedte el a büntetést, 
Isten Báránya fizetett meg a világ bűneiért, 
és tette lehetővé az Isten és ember közti 
megbékélést.

Samuel RindliSbacheR

Részlet a Próféciák a kijelentés sátrában 
című könyvből, 17-25. old.

A tűzben a fából hamu 
lesz. Emlékezzünk arra, 
hogyan írja le Ézsaiás 
az Úr Jézus alakját a 
kereszten.
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Jézus, Isten ígéretével a szívében 
menetelt Jeruzsálem felé. A Krisztusban 
lakó Isten meggyőzte a Krisztusban lakó 
embert, és elég hangosan beszélt ahhoz, 
hogy a pokol kapui is beleremegjenek: 
«de harmadnapon feltámad».

A te horizontodon is feltűnik egy 
Jeruzsálem? Egy fájdalmas veszeke-
dést hagytál magad mögött? Vagy csak 
néhány lépésnyire vagy a saját szívfáj-
dalmad falaitól? Tanulj a Mesteredtől. 
Legközelebb, amikor a Jerikótól Jeru-
zsálembe vezető úton találod magad, 
töltsd meg a szádat Isten ígéreteivel. 

Amikor a csüggedés sötét köde telep-
szik rád, meríts bátorságot Isten sza-
vából. Isten Igéjével a szívedben menj 
Jeruzsálem felé.

Így imádkozz: Úr Jézus, nem talá-
lok szavakat, ha belegondolok, hogy 
önszántadból indultál el Jerikóból, tel-
jes tudatában annak, hogy a kereszt vár 
Rád. Segíts nekem, hogy megragadjam 
az Atya ígéreteit, és bátorsággal éljem 
az életem a Te Szavad szerint. Jézus ne-
vében, ámen. ( Max Lucado)

ÖSSzeállitotta: nagy eRzSébet

«Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és 
az Emberfia átadatik a főpapoknak és 
az írástudóknak. Halálra ítélik, és átad-
ják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, 
megkorbácsolják és keresztre feszítsék, 
de harmadnapon feltámad.» 

(Máté 20,18-19)

Az út Jerikóból Jeruzsálembe mind-
össze 30 km, de 1300 méter színtkülönb-
séggel. Jézus a tanítványok élén halad. 
Mint egy harcba induló ifjú katona. Ami-
kor Jézus a küldetését fogalmazza meg, 
ne is gondoljunk arra, hogy szorult hely-
zetben érezte magát és rosszul mérte fel a 
helyzetet. Azt a feltevést is elfelejthetjük, 
hogy a kereszt egy utolsó elkeseredett kí-
sérlet volt arra, hogy megmentsen egy 
halálra ítélt küldetést.

Ezekből a szavakból világosan ki-
derül, hogy Jézus tudta miért hal meg. 
Nincs meglepve, nem habozik és nem 
tétovázik. Az, ahogyan Jézus a halálba 
tart, nem hagy semmi kétséget: ezért a 
pillanatért kellett eljönnie a földre. A 
kereszt felé vezető út sokkal korábban 
elkezdődött, mint ahogy elindult Jerikó-
ból. Amikor a gyümölcs roppanása még 
visszhangzott az édenkertben, Ő már a 
Golgota felé vette az irányt.

ÚTBAN JERUZSÁLEM FELÉ

IMASAROK
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Hány fegyver-
telen feketét ölt 
meg az amerikai 
rendőrség  
2019-ben?

A genderideológia nem dübörög azért 
olyan feltartóztathatatlanul a nyugati 
társadalmon végig, amint azt feltételez-
ni lehetne. Egy fiatal nő vádat emelt a 
londoni Legfelső Bíróságon a Tavistock 
Clinic ellen, mert a klinika azon az ala-
pon, hogy ő tinédzserként fiúnak érezte 
magát, nemét megváltoztató műtétet 
hajtott végre rajta. Ma már megbánta 
döntését, és ismét nőként él, viszont a 
beavatkozás pusztító követelményeivel 
kell megküzdenie. A Bíróság ítéletében 
igazat adott neki, és kijelentette, hogy 
egy 18 év alatti fiatal képtelen a nem 
megváltoztatásának következményeit 
felmérni, és azt a nevelők beleegyezése 
nélkül nem lehet végrehajtani, amint 
az eddig szokásos volt. Peter Lynas, 
az Evangelical Alliance munkatársa 
szerint az ítéletnek messzeható követ-
kezménye lesz a transzgender kérdések 
körüli nyilvános vitákra. 

Brit ítélet a  
genderideológia ellen 
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Brit oktatási  
miniszter törvényt 
akar a «Cancel  
Culture» ellen
Ron Kubsch teológus blogján írja: «hogy a 
nyugati világban mennyire súlyos a helyzet 
a véleményszabadság tekintetében, azt a 
brit oktatási miniszter, Gavin Williamson, 
egyik indítványa is szemlélteti.  Véleménye 
szerint az egyetemeken oly mértékben ve-
szélyeztetetté vált a szólásszabadság, hogy 
azt különleges védelem alá szeretné vonni, 
sőt kártalanítást helyezett kilátásba a ‹Can-
cel Culture› (kiközösítéssel lehetne többek 

között fordítani) áldozatai számára.» A 
Frankfurter Allgemeine Zeitung ezzel kap-
csolatban írja: «Williamson indítványával 
az akadémikus körökben eluralkodó meg-
félemlítés légköre miatti egyre nagyobb pa-
naszáradatra reagált. Az utóbbi években 
megsokasodtak az olyan esetek, amikor a 
rendezvényszervezők előadók meghívását 
vonták vissza, mert számukra kellemetlen 
véleményt képviseltek, vagy, csak mert egy 
bizonyos politikai irányvonallal lehetett 
kapcsolatba hozni őket.»

Az identitás-politika kinövései  
Hollandiában 
Amanda Gorman feketebőrű költőnő 
22 évesen a mindenkori legfiatalabb 
személy volt, aki egy amerikai elnök 
beiktatásán megszólalhatott. Joe Biden 
hivatalba lépése alkalmával mondott 
lírai szavait valósággal ünnepelte a 
közmédia. Jelenleg a «The Hill We 
Climb» című versét holland nyelvre 
fordítják le. Marieke Lucas Rijneveld, 
aki önmagát sem nőnek, sem férfinek 
nem tekinti, fogott hozzá a fordítás-
hoz. Íróként a «De avond is ongemak» 
(«Amit vetünk») című debütáló regé-
nyével 2020-ban a nemzetközi Booker 

Prize legfiatalabb díjazottja. Mivel 
azonban transgenderként határozza 
meg magát, a kritika úgy véli, nem 
állt elég magasan az identitás-politika 
skáláján. A bírálók szerint egy fekete 
lírikus nő szavait egy fekete nőnek sza-
bad lefordítania. A kiadó és Rijneveld 
is úgy reagált a felháborodás hullá-
mára, hogy bocsánatot kértek azért a 
merészségért, hogy egy fehér személy 
fogott hozzá a fordításhoz, sőt örömü-
ket fejezték ki a tapasztalat miatt, amit 
így szerzetek. Nos, a verset valaki más 
fogja lefordítani. 

Miután George Floyd afro-amerikait 
egy rendőr megölte, a múlt évben az 
ügyvédje a Washington Post-ban azt 
írta, hogy a fegyvertelen feketék elleni 
rendőri erőszak már a népirtáshoz ha-
sonlítható. – A népirtás egy bizonyos 
etnikumhoz vagy valláshoz tartozó 
emberek tudatos megölése, melynek 
célja e csoport kiirtása. Hány fegyver-
telen afro-amerikait ölt meg valójá-

ban az amerikai rendőrség 2019-ben? 
A Skeptic magazin tette fel ezt a kér-
dést, és meglepő eredményre jutott: a 
Washington Post adatbankja szerint 13 
főt, mások szerint 27-et. Ezzel ellen-
tétben áll az amerikai társadalom vé-
leménye. A «nagyon liberálisok» több 
mint 30%-a és a «liberálisok» 25%-a 
szerint a megöltek száma kb. 1000 fő. 
Ezzel szemben a  «nagyon konzerva-

tívok» 45%-a és a «konzervatívok» he-
lyesen 10 áldozat körülire becsülték a 
megöltek számát. Olyan statisztikai 
felmérés is megjelent, mely szerint 
2019-ben a rendőrség által meglőttek 
26,7%-a fekete volt. A «nagyon libe-
rálisok» ezt 60%-ra, a «liberálisok» 
56%-ra becsülik. A konzervatívok is-
mét közelebb voltak a valósághoz, ők 
ezt a számot 37%-ra becsülték.

«az akadémikus körök-
ben eluralkodó megfé-
lemlítés légköre miatti 
egyre nagyobb panasz-
áradatra reagált»

Amanda Gorman, Joe Biden amerikai elnök beiktatásakor.
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társadalom 

Gyülekezeti éneklés  
– megtiltva?!

Roger Liebi állást foglalt abban a kérdésben, hogyan 
fogadjuk keresztényekként és gyülekezetekként 
a gyülekezeti éneklés megtiltását. A különböző 

igeversekben kinyilatkoztatott bibliai elvek, melyek a 
felsőbbséggel szembeni engedelmességre intenek, az 

Ószövetségi Törvény alaptételeiből származnak,  
és ezeket az evangéliumok is megerősítik.  

Nos, ezek az elvek a jelenlegi koronavírus okozta 
világjárvány idején különös aktualitással bírnak.
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Róma 13,1-7
«Minden lélek engedelmeskedjék a fe-
lettes hatalmaknak, mert nincs hatalom 
mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig 
van, az az Istentől rendeltetett. Aki tehát 
ellene szegül a hatalomnak, az az Isten 
rendelésének áll ellen; akik pedig ellen-
állnak, azok ítéletet vonnak magukra. 
Mert a jócselekedet miatt nem kell félni 
az elöljáróktól, hanem csak a rossz miatt. 
Azt akarod, hogy ne kelljen félned a ha-
talomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz 
tőle: mert Isten szolgája az a te javadra. 
Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, 
mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen 
ő Isten szolgája, aki az ő haragját hajtja 
végre azon, aki a rosszat teszi. Ezért te-
hát engedelmeskedni kell nemcsak a ha-
rag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. 
Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Is-
ten szolgái, akik éppen ebben a szol-
gálatban fáradoznak. Adjátok meg min-
denkinek, amivel tartoztok: akinek az 
adóval, annak az adót, akinek a vámmal, 
annak a vámot, akinek a félelemmel, an-
nak a félelmet, akinek pedig tisztelettel: 
a tiszteletet.»

A Róma 13,1-7 a következő alapel-
vekre mutat rá:

1. A kormány iránti engedelmesség-
re: «Minden lélek engedelmes-
kedjék a felettes hatalmaknak» 
(1. vers).

2. A felsőbbség Istentől rendeltetett 
(1. vers).

Aki ellenszegül a felsőbbségnek, 
az Isten rendelésének áll ellen  
(2. vers). Ami érdekes a dologban 
az, hogy a római levél 13. részé-
ben megfogalmazásakor a Római 
Birodalomban Néró császár ural-
kodott, akiről köztudott, hogy 
szörnyű vérszomjas zsarnok volt. 
Mindannak a sok szörnyű igaz-
ságtalanságnak ellenére, amit 
elkövetett, ez a zsarnok stabi-
litást teremtett abban az óriási 
birodalomban. És azt olvassuk, 
hogy a kormány, még ha ebben az 
esetben egy szörnyű kormányról 
is volt szó, Isten által legitimált 
felsőbbség volt.

3. Ugyanakkor a kormány alapvető 
feladata (ld. 3. vers), hogy visz-
szarettentse a gonoszt, és vele 
szemben a jót támogassa. Az 
igazságtalan rezsimeknél is azt 
láthatjuk, hogy – még ha korlá-
tozott mértékben is – megbüntet-
te a jogtalanságot, és a jogrendet 
támogatta minden gonosz tette 
mellett is. Gonosz tetteikért pedig 
Isten felelősségre fogja a minden-
kori kormányokat vonni.

4. Az 5. vers hangsúlyozza, hogy en-
gedelmesnek kell lenni, de nem-
csak a büntetéstől való félelem 
miatt, hanem a lelkiismeret miatt 
is. A keresztény lelkiismeretet sér-
ti, ha valaki fellázad a felsőbbség 
és rendeletei ellen.

Érdekes ebben az összefüggés-
ben, amit a Máté 26,57-67-ben az 
Úr Jézusról olvasunk. A zsidó fel-
sőbbség, mégpedig a legfőbb bíró, 
Kajafás főpap előtt állt. Azonban 
azt is tudni kell, hogy Kajafás tu-

lajdonképpen törvénytelen főpap 
volt. A Makkabeusok idejében egy 
olyan család ragadta magához a 
főpapi tisztséget, aki nem Cádók 
leszármazottja volt, aki Dávid ide-
jében töltötte be ezt a tisztséget, és 
a bibliai rendelkezés szerint csak 
Cádók leszármazottjai lehettek fő-
papok. Kajafás pedig egyáltalán 
nem volt Cádók leszármazottja, 
tehát törvénytelenül töltötte be ezt 
a tisztséget. Jézus mégis elismerte 
uralkodói tekintélyét. A főtanács 
kérdéseire nem válaszolt, de amikor 
a főpap eskü alá vonta, válaszolt a 
kérdésére (4Mózes 5,21 értelmében 
vádlottként köteles volt válaszolni).

Mindez segít abban, hogy helye-
sen viszonyuljunk az olyan rezsi-
mekhez is, melyeket joggal lehet-
ne bírálni. Gondoljunk csak Saul 

királyra, aki az emberek akarata és 
nem Isten terve szerint volt király. 
Ennek ellenére Dávid elismerte Sa-
ult (mint «az Úr felkentjét»), és soha 
nem állt ellene olyan értelemben, 
hogy félreállítsa, vagy kezet emeljen 
rá, és azonnal megszólalt lelkiisme-
rete, amikor az emberei erre akarták 
kényszeríteni.

További igehelyek:  
Titusz 3 és 1Péter 2 – 
 «emberi rendeletek»

A Titusz 3 világosan kijelenti, 
hogy a felsőbbségnek és hatalmas-
ságnak engedelmeskedni kell. Pál 
ezt kapcsolatba hozza azzal a bi-
zonyságtétellel, ami újjászületett 

A keresztény 
lelkiismeretet sérti, 
ha valaki fellázad a 
felsőbbség és annak 
rendeletei ellen. 
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keresztényekként kötelességünk. 
Azt hangsúlyozza, hogy kereszté-
nyekként meg kell mutatnunk, mi 
nem olyanok vagyunk, mint e világ 
emberei, nem olyanok, mint amilye-
nek megtérésünk előtt voltunk.

Azután az 1Péter 2,13-17-ben a kö-
vetkezőket olvashatjuk:

«Engedelmeskedjetek minden 
emberi rendelésnek az Úrért, 

akár a királynak, mint a leg-
főbb hatalomnak, akár a hely-

tartóknak, mint akiket ő küld 
a gonosztevők megbüntetésére 

és a jót cselekvők megdicséré-
sére. Mert Isten akarata az, hogy 

jót cselekedve némítsátok el az ér-
telmetlen emberek tudatlanságát, 
mint szabadok: nem úgy, mint akik 
a szabadságot a gonoszság takarójául 
használják, hanem mint Isten szol-
gái. Mindenkinek adjátok meg a tisz-
teletet, a testvéreket szeressétek, az 
Istent féljétek, a királyt tiszteljétek.»

Péter szintén egyértelműen elma-
gyarázza, hogy az alárendeltség pa-
rancsát kaptuk, mégpedig minden 
emberi rendelkezés iránt. Az «embe-
ri» melléknév itt hangsúlyos, ugyan-
is tévedni valóban emberi dolog, en-
nek ellenére engedelmességgel tar-
tozunk akkor is, ha a kormány embe-
rinek bizonyul. Lássunk egy példát: 
Autóval utazva olyan útszakaszhoz 
érek, ahol csak 50 km/h sebesség-
gel lehet haladni. Hiába győződök 
meg arról, hogy semmilyen problé-
mát és kockázatot nem jelentene, ha  
80 km/h sebességgel haladnék, még-
is be kell tartanom azt az előírást, 
hogy itt csak 50 km/h sebességgel 
utazhatok, tehát meg kell hajolnom 
az emberi rendelkezés előtt.

Az «emberi rendelés» kifejezéssel 
kapcsolatban fontos megjegyezni, 
hogy a koronavírus leküzdésével 
kapcsolatos mai rendelkezések te-
kintetében lehetünk ugyan más véle-
ményen, emberileg nézve másként is 
értékelhetjük a válságot, más intéz-
kedéseket részesíthetünk előnyben, 

vagy hatástalannak nyilváníthatjuk 
a kormány bizonyos rendelkezéseit, 
egy dolgot azonban nem szabad elfe-
lejtenünk – nem mi vagyunk a kor-
mány, nem mi hozzuk a döntéseket, 
hanem az Isten akaratából kirendelt 
kormány. Így aztán el kell fogadnunk 
a kormány által emberileg hozott 
döntéseket és rendelkezéseket.

Ha ezt nem vesszük figyelembe, 
az állam destabilizálásához járulunk 
hozzá. Az anarchia ugyanis azt jelen-
ti, hogy mindenki azt teszi, amit he-
lyesnek vél. Mivel ez lehetetlen, Is-
ten kormányokat rendelt el az anar-

chia megakadályozására. Egy rossz 
kormány még mindig jobb, mint az 
anarchia. Nincs annál szörnyűbb, 
mint amikor a társadalomban az 
egyén szeszélyes önkénye uralkodik.

A gyülekezeti éneklés tilalma – 
Inkább Istennek engedelmes-
kedni?

Az Újszövetség több helyes is fel-
szólít bennünket a közös éneklésre 
a gyülekezetekben, vagy más alkal-
makon, például az Efézus 5,19-21-
ben vagy a Kolossé 3,16-ban:

«…  mondjatok egymásnak zsol-
tárokat, dicséreteket és lelki éne-
keket; énekeljetek és mondjatok 
dicséretet szívetekben az Úrnak, 
és adjatok hálát az Istennek, az 
Atyának mindenkor mindenért, a 
mi Urunk Jézus Krisztus nevében. 
Engedelmeskedjetek egymásnak, 
Krisztus félelmében.»

«A Krisztus beszéde lakjék ben-
netek gazdagon úgy, hogy tanítsá-
tok egymást teljes bölcsességgel, 
és intsétek egymást zsoltárokkal, 
dicséretekkel, lelki énekekkel; há-

Ami érdekes a dologban 
az, hogy a római 
levél 13. részében 
megfogalmazásakor a 
Római Birodalomban 
Néró császár uralkodott, 
akiről köztudott, hogy 
szörnyű vérszomjas 
zsarnok volt.

Egy rossz kormány még 
mindig jobb, mint az 
anarchia.



 Éjféli Kiáltás  2021 április      17

laadással énekeljetek szívetekben 
az Istennek.»

Jelenleg azonban állami rendel-
kezés tiltja a gyülekezeti közös 
éneklést. Vajon alkalmazhat-
juk-e erre az állami rendelke-
zésre az Apostolok Cselekede-
te 5,29 igeverset: «Istennek 
kell inkább engedelmesked-
nünk, mint az embereknek»?

Sokan ezzel az igeverssel 
érvelnek: Ha Isten azt mond-
ja, hogy énekeljünk, akkor az 
állam nem tilthatja meg nekünk 
az éneklést.

Nem vétkezni 
Az ilyen érvelés abszolút téves. 

Ez az igehely arról szól, hogy az 
állam olyat követel, ami bűn. Itt az 
történt, hogy az állam megtiltotta 
a tanítványoknak az evangélium 
hirdetését. Ilyen esetekben jogos az 
állammal szembeni engedetlenség, 
ugyanis az állam nem kényszeríthet 
arra, hogy Isten ellen vétkezzünk. 
A jelenlegi énektilalom esetében 
nem arról van szó, hogy betartásá-
val vétkezünk.

Parancsolatok, melyek feljebb 
valóak 

Valaki erre megjegyezhetné: Az 
Efézus 5 arra szólít fel bennünket, 
hogy énekeljünk, és ez a bibliai pa-
rancsolat fölötte áll a jelenlegi álla-
mi tilalomnak. Ez szintén tévedés, 
mivel a parancsolatok között hie-
rarchia létezik. Így például a szom-
bat megszentelésének parancsolata 
rendkívül fontos volt, mivel ez Isten 
Izráellel kötött szövetségének jele 
(lásd. 2Mózes 31). Az Úr mégis vi-
lágosan kijelentette, hogy az élet 
megmentésének parancsolata fe-
lette áll a szombat parancsának. A 
Máté 12-ben példaként megemlítet-
te Dávidot, aki, noha nem volt pap, 
mégis megehette társaival együtt a 
szent kenyereket a Templomban. A 
parancsolat szerint a szent kenye-

reket csak a papok ehették meg. 
A főpap mégis odaadta Dávidnak 
és embereinek a kenyereket, mert 
azok az éhségtől szenvedtek. Tehát 
az élet megmentésének parancso-
lata felette állt a szent kenyerekre 
vonatkozó parancsolatnak. Az Úr 
Jézus az evangéliumokban elma-
gyarázta, hogy az élet megmenté-
sének, megtartásának parancsolata 
feljebbvaló a szombat parancsola-
tánál.

Az énektilalom olyan intézkedés, 
amely a pandémia terjedésének 
megakadályozását szolgálja, tehát 
célja az életmentés. Ezért fölötte áll 
a gyülekezeti éneklés parancsának.

«De hát egyáltalán nincs is ko-
ronavírus járvány …»

Természetesen ilyen kifogással is 
jöhetnek: «Igen, igen, de a korona-
vírus nem is olyan veszélyes.» Nos, 
ez személyes vélemény. Azok, akik 

átélték a vírusfertőzést, egészen 
másként vélekednek; aki fuldoklott 
a köhögéstől, és nem kapott levegőt 

a koronavírus miatt, másként íté-
li meg a járványt. A lényeg az, 

hogy a helyzetet az állam méri 
fel, és ő hozza meg az intézke-
déseket, melyeket nekünk el 
kell fogadnunk.

Mi lenne, ha ez Ebola len-
ne?

Képzeljük csak el egy pillanat-
ra, mi lenne, ha nem a koronaví-

russal, hanem az Ebolával állnánk 
szemben. Úgy hiszem, egyáltalán 
nem lenne problémánk olyan in-
tézkedésekkel, mint az énektila-
lom. Amikor tíz emberből hét meg-
hal, hirtelen világossá válik: Igen, 
természetesen hozhat az állam 
korlátozásokat. Azonban mivel a 
koronavírus nem olyan veszélyes, 
mint az Ebola, különböző nézetek, 
becslések kapnak lábra. Azonban 
az anarchia elkerülése végett el kell 
fogadnunk, hogy az állam kezében 
a döntés, az övé az utolsó szó, és 
nem a miénk.  

A parancsolatok értékelése 
Az az elv, hogy egy parancsola-

tot egy másik parancsolat fölé lehet 
helyezni, nagyon fontos alapelv. A 
szent kenyerekkel kapcsolatban a 
3Mózes 24,8-9 világosan kijelenti, 
hogy azt csak a papok ehetik meg:

«Szombatról-szombatra oda kell 
rakni az Úr elé állandóan. Örök 
szövetség kötelezi erre Izráel fiait. 
Azután Ároné és fiaié legyen. Szent 
helyen egyék meg, mert az Úr leg-
szentebb tűzáldozatai közé tarto-
zik. Örök rendelkezés ez.»

Az Úr Jézus mégis így szólt az Őt 
hallgatókhoz a Máté 12,3-6-ban (az 
1Sámuel 21-ben leírt eseményekre 
hivatkozva, amikor Dávid embere-
ivel Ahimelek paphoz ment Nóbba, 
aki a szent kenyereket adta oda ne-
kik, mert más nem volt):

A jelenlegi énektilalom 
esetében nem arról van 
szó, hogy betartásával 
vétkezünk.
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«Ő pedig ezt válaszolta nekik: 
«Nem olvastátok, hogy mit tett  
Dávid, amikor kíséretével együtt 
megéhezett? Bement az Isten házá-
ba, és a szent kenyereket ették meg, 
amelyeket nem lett volna szabad me-
gennie sem neki, sem az ő kíséreté-
nek, hanem csak a papoknak. Vagy 
nem olvastátok a törvényben, hogy 
szombaton a papok a templomban 
megszegik a szombatot, mégsem 
vétkeznek?

De mondom nektek, hogy még 
a templomnál is nagyobb van itt.»

Az éhes Dávid és kisérete kivé-
telesen megehette ezeket a kenye-
reket. A szombat megszentelése 
különösen fontos parancsolat volt. 
Az Úr ezen az igehelyen mégis ar-
ról beszélt, hogy a papok megszeg-
hették ezt a parancsolatot, hogy az 
áldozatokat bemutassák. Tehát a 
papi szolgálat és az áldozatok be-
mutatása magasabban áll, mint a 
szombat megtartása. Itt említhetjük 
a 4Mózes 28,9-10-et is:

«A nyugalom napján két hibátlan 

egyesztendős bárányt mutass be, 
ahhoz ételáldozatul kéttized véka 
finomlisztet, olajjal gyúrva, meg a 
hozzá tartozó italáldozatot. Ezt a 
nyugalomnapi égőáldozatot be kell 
mutatni minden nyugalom napján 
az állandó égőáldozaton és a hozzá 
tartozó italáldozaton kívül.»

Az erkölcsi parancsolatokat 
nem lehet felülírni 

Most következik egy nagyon fon-
tos szempont. Ezekről a parancso-
latokról, melyeket Isten más paran-
csolatok fölé emelt, azt kell tudni, 
hogy a felülírt parancsolat nem 
erkölcsi parancs volt. Vagyis a ke-
nyér elfogyasztása önmagában nem 
gonosz dolog. Dávid azért ehette 
meg a szent kenyereket, mert más 
élelem nem volt, csak a papoknak 
elrendelt kenyér.

Arról azonban soha nem lehetett 
szó, hogy ölni, hazudni vagy fajta-
lankodni lehetett volna egy maga-
sabb parancsolat értelmében. Nem 
lehet és nem szabad azzal visszaél-
ni, hogy egy magasabb parancsolat 
értelmében felülírjuk a bűn és vé-
tek tilalmát, azzal érvelve, hogy így 
vétkezhetünk.  Nem minden eset-
ben van arról szó, hogy a felülírott 
rendelkezéseket be kell tartanunk, 
mert azok soha nem lehetnek erköl-
csi vagy életellenes vétkek. Énekel-
ni önmagában nem erkölcsi vétek, 
ezért lehet az élet megmentésének 
parancsát az éneklés parancsa fölé 
helyezni.

A 2. században a Makkabeusok 
idejében óriási probléma keletke-
zett, a szírek ugyanis szombatna-
pon kaszabolták le a zsidókat, akik 
nem védekeztek, mert szombaton 
nem volt szabad dolgozni. Végül az-
tán jobban átgondolták a dolgot, és 
megállapították, hogy az életmen-
tés parancsa a Bibliában fölötte áll 
a szombat parancsának. Így aztán 
szombatnapon is védekezhettek a 
támadók ellen.

Ebből a megfontolásból harcol-
hat ma is szombatnapon Izrael 
hadserege. Hisz életmentésről van 
szó. Az ortodox zsidók is tisztelet-
ben tartják ezt, ők is megszegik a 
szombat parancsát, ha emberéletet 
kell menteni.

Gyakorlati tanács az énektila-
lommal kapcsolatban 

Hogyan viszonyuljunk ehhez az 
énektilalomhoz? Mi a gyülekezet-
ben így oldottuk meg a kérdést: 
Egy testvér felolvassa az előírt ének 
első versszakát, aztán a zongora le-
játssza az éneket végig, a testvérek 
pedig követik a szöveget az énekes-
könyvben. Így bensőségesen, való-
ban a szívükben énekelnek, amint 
az Efézus 5 is ajánlja. Azáltal, hogy 
nem éneklünk hangosan, jobban 
tudunk a szövegre összpontosítani, 
elmondhatjuk tehát, hogy ez a szo-
morú korlátozás valami pozitívu-
mot is hoz magával. Tudatosabban 
figyelünk a szövegre, mint amikor 
hangosan éneklünk.

«Téged illet a dicséret.»
A Zsoltár 65,2-ben prófécia hang-

zik el Jeruzsálem jövőbeli Templo-
máról: «Téged illet a dicséret, ó 
Isten, a Sionon! Neked teljesítik a 
fogadalmakat.»

A nagy nyomorúság idején eljön 
majd az a pillanat, amikor már nem 
lehet istentiszteletet tartani, mivel 
az Antikrisztus megszentségteleníti 
a Templomot. Akkor beteljesedik ez 
a prófécia: «Téged illet a dicséret 
(egyes fordításokban: csendben a 
dicséret)». Akkor is lesz olyan idő-
szak, amikor a hívőktől elvétetik az 
éneklés lehetősége, de a hívők di-
csérete nem szünetel, kitart mind-
addig, míg eljön az az idő, amikor 
teljes hangerővel zenghet!

RogeR Liebi

Az énektilalom olyan 
intézkedés, amely a 
pandémia terjedésének 
megakadályozását 
szolgálja, tehát célja az 
életmentés. Ezért fölötte 
áll a gyülekezeti éneklés 
parancsának.
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megváltás 

A kereszt  
vigasza 

Ha sötét idők is jönnek, a kereszt mindig 
vigasztalást nyújt számunkra, legyen az a 
megbocsátásban, a megbékélésben vagy 

az Úr által ránk bízott felelősségben.

A leghíresebb német zsinagógák 
közé tartozik az esseni zsina-

góga, nemcsak szépsége, hanem 
különleges története miatt is. 1938. 
november 9-ről 10-re virradó éjje-
len, az ún. «Christall-Nacht»-on, 
a nácik ezt a zsinagógát is felgyúj-
tották. Teljesen kiégett, viszont 
stabil vasbeton szerkezetének kö-
szönhetően nem tudták lerombol-
ni. Így maradt meg az Isten és népe 
iránti gyűlölet égbekiáltó jeleként. 
Ugyanakkor emberek százainak 
megmentéséül és vigaszául is szol-
gált a második világháború végén.

Ezt a történetet az egykori esseni 
lelkipásztor, Wilhelm Busch, me-
sélte, aki többek között a «Jézus a 
mi sorsunk» című híres könyvet is 
írta. 

A pusztítás éjszakáján  gyű-
lölettől megittasult emberek 
törtek be a zsinagógába és 

náci jelszavakat skandál-
va lángba borították 

(Christall-Nacht). Ott 
állt a rom kiégve, de 
annak jeleként is, 
hogy nem lehet tel-
jesen elpusztítani. 

A háború vége 
felé a szövetségesek 

gyújtóbombákat dob-
tak a német városokra. 

Így Essenre is. Sokan kétségbees-
ve kerestek menedéket a bombák 
elől, és csak egyet találtak: a rég 
kiégett zsinagógát. Több százan 
menekültek oda, a zsinagóga 
erős falai védelmet nyújtottak az 
olyan robbanásokkal szemben is, 
melyek a körülötte álló házakat 
romba döntötték. Így nyújtott a 
kiégett zsinagóga több száz em-
bernek menedéket. 

Öreg és fiatal, férfi és nő, azok, 
akik néhány évvel azelőtt együtt 
üvöltöttek a nácikkal, szimpati-
zánsok, vagy olyanok, akik hallgat-
tak, és közömbösen viszonyultak 
az eseményekhez – mindannyian 
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védelmet találtak a zsinagóga falai 
között. 

Ez a golgotai keresztre emlé-
keztet, ahol Jézus véghezvitte a 
megváltás művét, ahol mindenki 
menedéket talál. 

Vigasz a megbocsátásban 
«Ő szabadított meg minket a sö-

tétség hatalmából, és ő vitt át min-
ket szeretett Fiának országába, aki-
ben van megváltásunk és bűneink 
bocsánata» (Kolossé 1,13-14).

A megbocsátás jelentése: «hagy-
ni, elmenni, továbbmenni». Példá-
ul, ha valaki elengedi adósa tarto-
zását, és hagyja elmenni anélkül, 
hogy bármiféle követeléssel élne 
vele szemben. 

Jól szemlélteti ezt a vétekáldo-
zatul vitt két kecskebak (3Mózes 
16,4-10). Az egyik bakot feláldoz-
ták, a másikat szabadon engedték a 
pusztában. Így távolították el Izráel 
vétkét a nép köréből. 

Hasonló történt a poklosság-
tól való megtisztulás esetében is. 
Két madarat kellett vinni (3Mózes 
14,1-7). Az egyiket feláldozták, a 
másikat szabadon engedték. Ezt 
Jézus Maga is elmagyarázta egyik 
példázatában:

«Ezért hasonló a mennyek or-
szága egy királyhoz, aki száma-
dást akart tartani szolgáival. Ami-
kor hozzákezdett, vittek eléje egy 

szolgát, aki tízezer talentummal 
volt adósa. Mivel nem volt miből 
fizetnie, megparancsolta az úr, 
hogy adják el őt és feleségét, gyer-
mekeit és mindenét, amije van, 
és fizessen. A szolga erre lebo-
rult előtte, és így esedezett: Légy 
türelemmel hozzám, és mindent 
megfizetek neked. Az úr pedig 
megszánta a szolgát, elbocsátotta, 
és elengedte az adósságát» (Máté 
18,23-27).

Próbáljuk felmérni ennek az 
adósságnak szinte elképzelhetetlen 
nagyságát: 1 talentum 6000 dénárt 
ért. Egy dénár volt egy napi mun-
kabár. 10 000 talentum eszerint 60 
millió munkanap bére lenne. 

Jézus feláldozta Magát a bűnein-
kért, ezért lehetünk mi szabadok. A 
megbocsátás, hagyni, elmenni eb-
ben az összefüggésben azt jelenti, 
hogy vétkeinkért soha többé nem 
kell számot adnunk, azok egyszer 
s mindenkorra megbocsáttattak. 

Pál szavai a Kolossébeliekhez 
írott levelében világosan kifejezik, 
hogy az Úr értünk vállalt áldoza-
ta egyszer s mindenkorra szól, a 
megváltás örökérvényű. «Elvégez-
tetett.»

Isten teljesen és véglegesen meg-
bocsát, a bűn eltöröltetik: «… meg-
bocsátom bűneiket, és nem gon-
dolok többé vétkeikre!» (Jeremiás 
31,34).

A megbocsátás magába foglalja 
a múlt, a jelen és a jövő bűneinek 
megbocsátását (Zsidók 7,27; 9,12; 
10,10.14). Ha ez nem így lenne, 
akkor egy megváltott is elkárhoz-
hatna. Viszont, akit Jézus egyszer 
s mindenkorra megvált, kiszabadul 
a sötétség birodalmából, és átkerül 
Isten szeretett Fiának országába. A 
megbocsátás felszabadít a korábbi 
hatalmak alól, amint egy rabszolga 
felszabadul rabtartója igájából.

Ezért a Jézushoz való megtérés 
egyben szabadulást is jelent min-
den démoni terheltségtől. Ez az oka 
annak, hogy az apostoli levelekben 
már nem találunk démonűzést. A 
Kolossé 2,14-15 ezt húzza alá:

«Eltörölte a követelésével minket 
terhelő adóslevelet, amely minket 
vádolt, eltávolította azt az útból, 
odaszegezve a keresztfára. Lefegy-
verezte a fejedelemségeket és a ha-
talmasságokat, nyilvánosan meg-
szégyenítette őket, és Krisztusban 
diadalmaskodott rajtuk.»

A 19. században Johann Heinrich 
Wichern Hamburgban egy keresz-
tény házat épített a félre siklott 
életű fiatalok számára. Egyik na-
pon a fiatalkorúak hivatala ismét 
odaküldött egy ifjút, hogy fogadja 
be. A hivatal, jelentést is küldött 
a fiúról. Kiderült, hogy gaztettek, 
erőszakos cselekedetek jellemzik 
fiatal életét. Miután Wichern elol-
vasta a jelentést, a fiúra tekintett, 
és így szólt hozzá: «Itt teljesen új 
életet kezdhetsz, mert Jézus teérted 
is maghalt és feltámadt.»

Aztán a hivatal jelentését az égő 
gyertya fölé tartotta, és azt mondta, 
hogy a fiú bűnei Jézus szeretetében 
éppen úgy eléghetnek, mint az a pa-
pír. Csak kérnie kell erre Jézust. Majd 
azt tanácsolta a fiúnak, hogy senki-
nek semmit ne áruljon el a múltjából, 
nehogy az ismét hatalmába kerítse. 

«Itt Isten segítségével új emberré 
válhatsz», bíztatta Johann Heinrich 
Wichern.

Az Esseni zsinagóga
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Jézusnak a kereszten véghezvitt 
műve által két dolog történik: 

Először megszabadulunk bűne-
inktől. Jézus kereszten elhangzott 
kiáltásáról: «Elvégeztetett» (János 
19,30), Wilfried Plock ezt írta: «a 
görög ‹Tetelestai › szó ‹ki van fi-
zetve› kifejezéssel is lefordítható. 
Dr. Arnold G. Fruchtenbaum egy 
érdekes aspektussal egészíti ezt 
ki: ‹Ennek a szónak pontos jelen-
tésére néhány évvel ezelőtt derült 
fény, amikor a régészek egy adó-
szedő irodafélét ástak ki, és egy 
halom számlát találtak. Minden 
számlára keresztben ez a szó volt 
írva: tetelestai. Jelentése: Elvégez-
tetett; de abban a specifikus érte-
lemben, hogy teljesen, tökéletesen 
megfizetett. Az elmúlt évszázadok 
áldozati állatainak ezrei egyfajta 
részletfizetést jelentettek, de most 
végérvényesen kiegyenlíttetett min-
den adósság. Ezért a tetelestai jelen-
tése: tökéletesen kiegyenlíttetett.›» 
– Ehhez a megváltáshoz mi semmit 
sem tehetünk hozzá.

Másodszor az ördögnek már 
nincs joga a Jézusban hívő embe-
rekre. Már nem vádolhatja őket. A 
Sátánnak már nincs olyan fegyve-
re, melyet ellenünk fordíthatna, 
már nem rendelkezik semmilyen 
bizonyítékkal, amivel vádolhatna 
bennünket (1János 5,18). Nagyszerű 
illusztrációt látunk erre az Ószövet-

ségben. Góliát, mint az ördög jelké-
pe, előlépett, és káromolta Izráelt 
és Izráel Istenét. Gúnyolódásával 
provokálta Izráelt. Ekkor előlépett 
Dávid, mint Krisztus jelképe, és 
Istenben bízva legyőzte Góliátot. 
Később ezt olvassuk: «Dávid pedig 
fogta a filiszteus fejét, és Jeruzsá-
lembe vitte, fegyvereit pedig otthon 
helyezte el» (1Sámuel 17,54).

A megbocsátás azonban felelős-
séget is jelent. Az Úr Jézus az adós 
példázatával felelt, amikor Péter 
ezt a kérdést tette fel Neki: «Akkor 
Péter odament hozzá, és ezt kérdez-
te tőle: „Uram, hányszor vétkezhet 
ellenem az én atyámfia úgy, hogy 
én megbocsássak neki? Még hét-
szer is?” Jézus így válaszolt: „Nem 
azt mondom neked, hogy hétszer, 
hanem még hetvenszer hétszer is!» 
(Máté 18,21-22).

A keresztényember legfőbb kö-
telessége, hogy ő is megbocsás-
son másoknak, miután részesült a 
bocsánatban. Ezért az Úr az adós 
példázatával folytatta tanítását: 
«Amikor azonban eltávozott az 
a szolga, összetalálkozott egyik 
szolgatársával, aki száz dénárral 
tartozott neki. Megragadta, fojto-
gatni kezdte, és ezt mondta neki: 
Fizesd meg, amivel tartozol! Szol-
gatársa ekkor leborult előtte, és így 
kérlelte: Légy türelemmel hozzám, 
és mindent megfizetek neked. De 
az nem engedett, hanem elmenve 
börtönbe vettette őt, amíg meg nem 
fizeti tartozását» (Máté 18,28-30).

A megbocsátás szent kötelesség, 
mindenki szenvedni fog, aki nem 
képes megbocsátani. 

Egy alkalommal részt vettem egy 
német keresztény üdülőben meg-
rendezett konferencián. Az üdülő 
vezetője reggel felolvasott egy áhí-
tatos könyvből, ami engem nagyon 
megérintett. Kértem, adja kölcsön 
a könyvet, de ő nekem ajándékoz-
ta. Az aznapi áhítat a június 17-ére 
kiírt volt, noha még csak március 

15-ét írtunk. Mikor megkérdeztem, 
miért ezt olvasta fel, elmondta, 
hogy néha ezt teszi, egyszerűen 
kiválaszt egy témát, ami akkor őt 
megszólítja. Számomra nem is le-
hetett volna megfelelőbbet találni 
az akkori tanításnál. «Isten mindig 
legkésőbb a kellő időben érkezik.»

A könyvet egy elismert psychot-
herapeuta docens, több oktatóhely 
alapítója írta, aki mindenekelőtt 
keresztény. A megbocsátásról ezt 
írta: «A megbocsátás és a szellemi 
egészség összetartozik. Aki nem 
tud megbocsátani, saját szerve-
zetét terheli meg. Beteggé teszi 

Jézus feláldozta Magát 
a bűneinkért, ezért 
lehetünk mi szabadok

A megbocsátás szent 
kötelesség, mindenki 
szenvedni fog, aki nem 
képes megbocsátaniibt.

magát… A nem őszinte megbocsá-
tás egyenlő az érzelmi elfojtással. 
Psychosomatikus zavarokat okoz. 
Aki elhallgatja vagy visszafojtja 
érzelmeit, akinek fenntartásai és 
sérelmei vannak, az nem fog felsza-
badulni. A szervezet reagál, szervei 
ordítanak, az ember nyögni, jajgat-
ni fog. Az igazi megbocsátás kegye-
lem. Ajándék, és nem önhatalmú 
fáradozás. Felszabadít, gyógyítja a 
testet, lelket, szellemet, és nem je-
lent megterhelést» (Reinhold Rut-
he, «Te mellettem állsz»).

Aki megbocsát, felszabadít má-
sokat és saját magát is. 

Különben a megbocsátás nem 
azt jelenti, hogy a bünt el lehet 
bagatellizálni, az igazságtalansá-
got helyeselni kell, és úgy tenni, 
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mintha semmi se történt volna. 
Beszélni kell a bűnről, el kell azt 
ítélni és meg kell bocsátani. Isten 
szava és a Szentlélek lelkiismere-
tünkben rámutat a bűnre, és elítéli 
azt, de meg is bocsátja, ha őszintén 
bevalljuk és megbánjuk vétkünket.

Vigasz a megbékélésben 
«…  és hogy általa békéltessen 

meg önmagával mindent, a földön 
és a mennyben, úgy, hogy békes-
séget szerzett a keresztfán kiontott 
vére által. Titeket is, akik egykor Is-
tentől elidegenedtek, és ellenséges 
gondolkozásúak voltatok gonosz 
cselekedeteitek miatt, most viszont 
megbékéltetett emberi testében, 
halála által, hogy mint szenteket, 
hibátlanokat és feddhetetleneket 
állítson majd színe elé. Ha ugyan 
megmaradtok a hitben szilárdan és 
egyenesen, el nem tántorodva az 
evangélium reménységétől, ame-
lyet hallottatok, amely hirdettetett 
minden teremtménynek az ég alatt, 
és amelynek én, Pál, szolgájává let-
tem» (Kolossé 1,20-23).

Megbékélni «teljes átalakulást» 
jelent. Nem Istennek kellett meg-
változnia, Ő mindig Maga a szeretet 
volt és az emberek üdvösségét hor-
dozta szívén. Azonban megváltoz-
tatta a viszonyokat, mégpedig úgy, 
hogy Jézus halála által szabad be-
járást teremtett szent felsége elé. 
Jézusban teljes változást hozott 
létre. «Isten ugyanis Krisztusban 
megbékéltette a világot önmagával, 
úgyhogy nem tulajdonította nekik 
vétkeiket, és reánk bízta a békélte-
tés igéjét» (2Korinthus 5,19).

Nem valami olcsó megbocsátás-
ról és megbékélésről van itt szó. 
Jézusnak a kereszten kiontott vére 
az ár. Valóban nagyon drága áron 
váltattunk meg. 2016 februárjában 
Gareth Bale futballista az akkori 
legnagyobb összegért, 101 millió 
euróért hagyta ott a Tottenham 
Hotspurs-ot és szerződött el a Real 

Madridhoz, de az edző nézetei sze-
rint nem hozta azt a teljesítményt, 
ami annyi pénzért elvárható lett 
volna. Nem állították játékba, a 
kispadon vagy a tribünön ült. Saj-
tóvisszhangja is rossz volt, hama-
rosan kifütyülték, és el is hagyta a 
Madridot. 

Istennél ez nem így van. Őelőtte 
«Jézus-értékűek» vagyunk, Jézus 
által egyszer s mindenkorra alkal-
masakká váltunk a Menny számá-
ra. Chris Thurman amerikai pszi-
chiáter több mint 30 «hazugságot 
állított össze, melyeket mi, keresz-
tények, elhiszünk». Az élet min-

den területén talált hazugságokat, 
melyeket, mi keresztények igaznak 
tartunk, és kézzel foghatóan gya-
korlunk. Az egyik hazugságot így 
írja le: «Annyit érsz, amennyi a tel-
jesítményed.» Ezzel kapcsolatban 
megjegyzi: «Sokan ezek közül a 
hajszolt emberek közül eljutnak az 
öngyilkosság küszöbéig …» (Ruthe, 
«Te mellettem állsz»).

Isten Szava kijelenti: «Mert az Is-
ten őt rendelte engesztelő áldozatul 
azoknak, akik az ő vérében hisz-
nek, hogy igazságát megmutassa. 
Isten ugyanis az előbb elkövetett 
bűnöket elnézte türelme idején, 
hogy e mostani időben mutassa 
meg igazságát: mert ahogyan ő 
igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézus-
ban hisz» (Róma 3,26).

Vigasz a felelősségben 
«Ha ugyan megmaradtok a hit-

ben szilárdan és egyenesen, el nem 
tántorodva az evangélium remény-
ségétől, amelyet hallottatok, amely 
hirdettetett minden teremtmény-

nek az ég alatt, és amelynek én, 
Pál, szolgájává lettem» (Kol 1,23).

Mit jelent ez? Netán a keresztény 
is elkárhozhat? Esetleg a saját tö-
rekvései és cselekedetei is felelősek 
az üdvösségéért vagy kárhozatáért? 

Megállapítottuk, hogy a megbo-
csátás és a megbékélés örökérvényű 
és megváltoztathatatlan, mivel Is-
ten teljes és tökéletes kegyelméből 
fakadnak. Ezért írja Pál: «… Isten, 
ugyanis Krisztusban megbékéltette 
a világot önmagával, úgyhogy nem 
tulajdonította nekik vétkeiket». Ez 
tehát befejezett tény, mely arra 
szolgál: «hogy mint szenteket, 
hibátlanokat és feddhetetleneket 
állítson majd színe elé.» A Kolossé 
2 szerint, ha nem maradunk meg 
szilárdan a hitben, hanem törvé-
nyeskedéshez, aszkézishez, külön-
böző filozófiákhoz, más nem bib-
likus dologhoz folyamodunk, kárt 
vallunk megszentelődésünkben. 
Azonban egy napon felelnünk kell 
érte Krisztus ítélőszéke előtt: «…az 
a nap fogja világossá tenni, mivel 
tűzben jelenik meg, és akkor min-
denkinek a munkája nyilvánvalóvá 
lesz; és hogy kinek mit ér a mun-
kája, azt a tűz fogja kipróbálni» 
(1Korinthus 3,13).

Pál ilyen értelemben figyelmez-
tet: «Mert áron vétettetek meg: 
dicsőítsétek tehát Istent testetek-
ben!» (1Korinthus 6,20). «Áron vé-
tettetek meg: ne legyetek emberek 
rabszolgái!» (1Korinthus 7,23).

Összefoglalva elmondhatjuk: 
Isten előtt nincs reménytelen eset. 
Jézus mindenkiért meghalt a ke-
reszten. Tehát így tökéletes megvál-
tást biztosít mindenki számára, aki 
hisz Őbenne. Jézus áldozatáért Is-
ten mindenkinek megbocsát, ezért 
nekünk is meg kell bocsátanunk 
embertársainknak, és törekednünk 
kell a megbékélésre.

NoRbeRt Lieth

Isten előtt nincs  
reménytelen eset. Jézus 
mindenkiért meghalt a 
kereszten. 
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BiBliai tanítás 

A megfeszített Úr  
valóban Isten?

A Gecsemáné-kertben Jézus az Őt letartoztató sokaság kérdésére így 
felelt: «Én vagyok». Ez a válasz és a Szentírásban még sok igehely 

egyértelműen megválaszolja Jézus istenségének kérdését. 
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Amint a mondás tartja, nincs új 
a Nap alatt, így ne csodálkoz-

zunk azon, hogy Jézus istenségét 
mindig hevesen vitatják. Az iszlám 
éppen úgy, mint a zsidóság. Sok 
vallási közösség és szekta szintén 
nem ismeri el, természetesen az 
ateisták sem, és – ép ésszel szinte 
fel sem fogható – még a népegyhá-
zak keresztényei köreiben is vitat-
koznak erről. Ilyen viták minden 
időben előfordultak. Már az első 
gyülekezetek idejében is volt egy 
irányzat, amely Jézus istenségét 

kétségbe vonta. Jézust, mint törté-
nelmi személyiséget nem vitatták, 
ugyanis nagyon meggyőzőek és 
megbízhatóak voltak a kortársak 
vallomásai, így Jézus életét és mű-
ködését nem lehetett letagadni, 
viszont pozíciója, rangja és jelen-
tősége körül heves viták dúltak. És 
ez az egyháztörténelem során mind 
máig nem változott. Nézzük meg a 
Szentírás néhány kijelentését, me-
lyek az ember Názáreti Jézusnak, az 
értünk megfeszített Úrnak istensé-
gét bizonyítják.

«Az Emberfia elküldi angyala-
it, és összegyűjtenek országából 
minden botránkozást okozót és 
gonosztevőt» (Máté 13,41). – Első 
pillantásra Jézus istenségéről nem 
szól az igevers. De ne felejtsük el, 
ezt a kijelentést Maga Jézus tette, 
Ő magyarázza tanítványainak a 

szántóvető példázatát. Jézus saját 
Magáról beszél, Ő az Emberfia, Ő 
küldi el angyalait. Melyik ember-
nek vannak angyalai, kérdem én, 
akiket elküldhetne? A Szentírásból 
azt is tudjuk, hogy az angyalok Is-
ten lényei (Zsidók 1,6.14). Követke-
zésképp Jézus Maga is Isten, külön-
ben nem rendelkezhetne angyalok 
fölött, nem lennének saját angya-
lai, akiket kiküldhet. 

Folytatva a bizonyítást olvassuk 
el az 1Mózes 1, 1-et: «Kezdetben te-
remtette Isten a mennyet és a föl-
det.» (1Móz.1,1). Ezt minden vallás 
elfogadja. Minden zsidó, minden 
muszlim és minden hívő keresztény 
megerősíti ezt a megállapítást: A 
mindenható Isten a menny és föld 
Teremtője. A Zsoltár 33,6-ban ezt 
olvassuk: «Az Úr Igéje alkotta az 
eget, egész seregét szájának lehe-
lete.» Jegyezzük meg ezt a kijelen-
tést: «Az Úr igéje alkotta az eget». 
Az Újszövetség – és ez választ el 
bennünket minden más vallástól 
– a legkülönbözőbb utalást adja 
arra, hogy Jézus maga is részt vett 
a teremtésben.

«Miután régen sokszor és sokfé-
leképpen szólt Isten az atyákhoz 
a próféták által, ezekben a végső 
időkben a Fiú által szólt hozzánk, 
akit örökösévé tett mindennek, aki 
által a világot teremtette» (Zsidók 
1,1-2). «És az angyalokról ugyan ezt 
mondja: „Angyalait szelekké teszi, 
és szolgáit tűz lángjává”, de a Fiú-
ról így szól: „A te trónusod örökké 
megáll, ó Isten, és királyi pálcád az 
igazság pálcája. Szeretted az igaz-
ságot, és gyűlölted a gonoszságot: 
ezért kent fel téged az Isten, a te 
Istened öröm olajával társaid fölé.” 
„Te vetettél, Uram, alapot a földnek 
kezdetben; és a te kezed alkotása 
az ég›» (Zsidók 1,7-10). 

Gondoljunk a János 1,1-re: «Kez-
detben volt az Ige»  – a kijelentés 

eddig egybevág a teremtéstörté-
nettel Mózes első könyvéből és a 
33. zsoltárból. János azonban így 
folytatja: «és az Ige Istennél volt, és 
Isten volt az Ige.» A 14. versben az-
tán mindezt Jézus Krisztusra vonat-
koztatja, a testté vált Isten Szavára: 
«Az Ige testté lett, közöttünk lakott, 
és láttuk az ő dicsőségét, mint az 
Atya egyszülöttjének dicsőségét, 
telve kegyelemmel és igazsággal.» 
Az Újszövetség semmiképp sem áll 
ellentétben az Ószövetséggel, ha-
nem éppen annak magyarázata és 
beteljesedése. Ez pedig azt jelenti, 
hogy az Ószövetséget nem lehet az 
Újszövetség nélkül megérteni. Aki 
megáll az Ószövetségnél, az nem 
jut el a lényegig, azaz a megoldásig, 
a beteljesedésig.

«Ő a láthatatlan Isten képe, az 
elsőszülött minden teremtmény kö-

zül. Mert benne teremtetett minden 
a mennyen és a földön, a láthatók 
és a láthatatlanok, akár trónusok, 
akár uralmak, akár fejedelemsé-
gek, akár hatalmasságok: minden 
általa és reá nézve teremtetett. Ő 
előbb volt mindennél, és minden 
őbenne áll fenn» (Kolossé 1,15-17). 

Jézus emberként nem járulhatott 
hozzá a teremtéshez, az Újszövet-
ség azonban egyértelműen kijelen-
ti, hogy Jézus Teremtő, tehát Isten. 
És Jézus idejében a papok és írástu-
dók ezt éppen így értették, ezért há-

Már az első 
gyülekezetek idejében 
is volt egy irányzat, 
amely Jézus istenségét 
kétségbe vonta. És ez 
az egyháztörténelem 
során mind máig nem 
változott. Az Újszövetség – és ez 

választ el bennünket 
minden más vallástól 
– a legkülönbözőbb 
utalást adja arra, hogy 
Jézus maga is részt vett 
a teremtésben
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borodtak fel annyira, amikor Jézus 
kijelentette: «Bizony, bizony, mon-
dom néktek, mielőtt Ábrahám lett 
volna: én vagyok!» Ezzel a kijelen-
téssel nem tudtak mit kezdeni, Jé-
zus a szemükben csak ember volt, 
és Ábrahám jó 2000 évvel Őelőtte 
élt: «Erre köveket ragadtak, hogy 
megkövezzék» (János 8,58-59). 

Miért reagáltak így? Mert felfog-
ták, mit akart Jézus értésükre adni: 
Isten vagyok! És ez a vallásos ve-
zetőréteg szemében istenkáromlás 
volt.

Időzzünk el egy keveset még Jé-
zusnak, mint a testté vált Igének 
leírásánál. A «kezdetben volt az 
Ige» kijelentés a Fiú örökkévalósá-
gát bizonyítja. A Fiú öröktől fogva 
van, mivel Maga is Isten. «Az Ige 
Istennél volt.» Itt megint egy el-
választást látunk. Egyrészt az Ige 
Isten maga, és mégis különbözik az 
Atyától. Tulajdonképpen a Szent-
háromság titkával állunk szemben. 
Egy Isten és mégis három személy; 
Atya, Fiú és Szentlélek. A Szent-
háromságnak ezt a titkát, amit mi 
korlátolt emberi értelmünkkel soha 
nem fogunk teljességében megérte-
ni, kell szem előtt tartanunk, ami-
kor Jézus istenségéről van szó. «És 

Isten volt az Ige.»
Tekintsünk meg egy további 

aspektust. Isten Ézsaiás által kije-
lenti: «Én, én vagyok az, aki eltör-
löm álnokságodat önmagamért, és 
vétkeidre többé nem emlékezem» 
(Ézsaiás 43,25). «Eltörlöm hűtlen-
ségedet, mint a felleget, vétkeidet, 
mint a felhőt. Térj hozzám, mert 
megváltottalak!» (Ézsaiás 44,22). 
Ezek az igeversek Izrael jövőbeli 
megváltásáról beszélnek, a vezérel-
vük pedig a bűnök megbocsátása, 
és azt láthatjuk, hogy csak Isten 
bocsáthatja meg a bűnöket. A zsi-
dó papok és írástudók ezt vetették 
Jézus szemére, amikor a bénának 
azt mondta, hogy megbocsáttattak 
bűnei (Márk 2,5-12). Számukra Jé-
zus kijelentése égbekiáltó istenká-
romlás volt. Ezzel a cselekedetével 
viszont Jézus világosan igazolta is-
tenségét. Nézzünk egy másik bizo-
nyítékot. 

«Amikor pedig az Emberfia el-
jön az ő dicsőségében, és vele az 
angyalok mind, akkor odaül dicső-
sége trónjára. Összegyűjtenek eléje 
minden népet, ő pedig elválasztja 
őket egymástól, ahogyan a pásztor 
elválasztja a juhokat a kecskéktől. 
A juhokat jobb keze felől, a kecs-
kéket pedig bal keze felől állítja» 
(Máté 25,31-33). Jézus világosan 
elmagyarázta, hogy az idők vége-
zetén megítéli a pogány népeket. 
Ez is istensége mellett szól, mert az 
Ószövetség kijelenti, hogy Isten az 
ítélőbíró. «Mert az Úr a mi bíránk, 
az Úr a törvényadónk, az Úr a ki-
rályunk, ő segít meg bennünket!» 
(Ézsaiás 33,22). Nézzük most ezt a 
kijelentést részleteiben.

«Mert az Úr a mi bíránk »: Jézus 
maga vallotta Magát bírónak, és 
ugyanezt erősíti meg az Apostolok 
Cselekedete 10,39-42: «Mi pedig 
tanúi vagyunk mindannak, amit 
ő tett a zsidók tartományában és 
Jeruzsálemben. Őt azonban fára 
feszítve megölték; de az Isten har-

madnapon feltámasztotta őt, és 
megadta neki, hogy láthatóan meg-
jelenjék; de nem az egész népnek, 
hanem csak azoknak a tanúknak, 
akiket előre kiválasztott erre az Is-
ten: minekünk, akik együtt ettünk 
és ittunk vele, miután feltámadt a 
halálból. És ő megparancsolta ne-
künk, hogy hirdessük a népnek, és 
tegyünk bizonyságot arról, hogy ő 
Istentől rendelt bírája élőknek és 
holtaknak».

«Az Úr a törvényadónk»: Izráel 
népe a Sínai-hegyen kapta az Úr-
tól (JHWH Jahwe) a Törvényt. Az 
Újszövetség igazolja, hogy Jézus 
a Törvény beteljesedése (Róma 8; 
Galata 5,18; János 1,17). A Római 
levél egy új törvényről is beszél 
(Róma 3,27-28), a hit törvényéről, 
mégpedig a Jézus Krisztusba vetett 
hit törvényéről. Így Jézus a Szent-
háromság személyeként jelenvolt, 
amikor Izráel a pusztában a Tör-
vényt megkapta, és Ő az, Aki Gyü-
lekezetének új törvényt ad.

«Az Úr a királyunk»: A Jelenések 
könyve igazolja, hogy Jézus, az Is-
ten Báránya, Aki hordozza a világ 
bűneit, nemcsak Úr, hanem az urak 
Ura (Jelenések 17,14). És ez a Jézus 
nemcsak Király, hanem a Királyok 
Királya (Jelenések 19,16).

«Ő segít meg bennünket!»: Ki 
válthatna meg, hisz Jézus a Meg-
váltó! Ő az Ószövetségben megígért 
Megváltó. «Tudja meg tehát Izráel 
egész háza teljes bizonyossággal, 
hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az 
Isten: azt a Jézust, akit ti keresztre 
feszítettetek» (Apostolok Cseleke-
dete 2,36; vö. Róma 10,9; Filippi 
3,20). 

A «Jahwe» név jelentésével kap-
csolatban tudnunk kell, hogy az 
Ószövetségben ezt gyakran az «Úr» 
szóval találjuk lefordítva (mint az 
Ézsaiás 33,22-ben is). A mennyei 
Atya ezzel a névvel nevezte meg 
Magát, amikor Mózes kilétéről kér-
dezte. 

Az Ószövetséget nem 
lehet az Újszövetség 
nélkül megérteni. 
Aki megáll az 
Ószövetségnél, az 
nem jut el a lényegig, 
azaz a megoldásig, a 
beteljesedésig
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«De Mózes azt felelte Istennek: 
Ha majd elmegyek Izráel fiaihoz, 
és azt mondom nekik: a ti atyáitok 
Istene küldött engem hozzátok, és 
ők megkérdezik tőlem, hogy mi a 
neve, akkor mit mondjak nekik? Is-
ten ezt felelte Mózesnek: Vagyok, 
aki vagyok. Majd azt mondta: Így 
szólj Izráel fiaihoz: A Vagyok kül-
dött engem hozzátok. Még ezt is 
mondta Isten Mózesnek: Így szólj 
Izráel fiaihoz: Az Úr, atyáitok Iste-
ne, Ábrahám Istene, Izsák Istene 
és Jákób Istene küldött engem hoz-
zátok. Ez az én nevem mindörök-
re, és így szólítsatok meg engem 
nemzedékről nemzedékre!» (2Mó-
zes 3,13-15). 

«Vagyok» héber istenneve a 
«Jahwe». Viszont a «Vagyok, aki 
vagyok» fordítás csak megköze-
lítőleg fejezi ki azt, amit a Jahwe 
valóban jelent. Abraham Meister 
«Az Örökkévaló nevei» című köny-
vében ezzel kapcsolatban a követ-
kezőt írja: «Jahwe az abszolút ‹én› 
a maga isteni teljességében.» Nem 
csak «Vagyok, aki vagyok», hanem: 
«Vagyok, aki volt, és aki lesz». Is-
ten Én idő és tér nélkül. Hatalmas, 
számunkra, emberek számára, fel-
foghatatlan! 

Ezért érthető, miért szaggatta 

meg a főpap ruháit, amikor Jézus 
arra a kérdésére, hogy Ő-e Isten 
Fia, így felelt: «Én vagyok» (Márk 
14,62). Ezekkel a szavakkal vála-
szolt Jézus elfogóinak a Gecsemá-
né-kertben is, és abban a pillanat-
ban, amikor ezt istenségénél fogva 
kijelentette, mind visszatántorod-
tak és földre estek (János 18,6.). 
Ezzel a válasszal Jézus Krisztus, 
a názáreti asztalos fia, Istennek a 
szavait használta a «Jahwe» – «Va-
gyok» jelentésben. Jézusnak ez az 
önvallomása szabályszerűen le-
hengerelte őket. 

János evangéliumában olvashat-
juk Jézus «Én vagyok» kijelentéseit: 
«Én vagyok az élet kenyere.» – «Én 
vagyok a világ világossága.» – «Én 
vagyok a juhok ajtaja.» – «Én va-
gyok a jó pásztor.» – «Én vagyok a 
feltámadás és az élet.» – «Én vagyok 
az út, az igazság és az élet.» – «Én 
vagyok az igazi szőlőtő.» Ezekkel az 
«Én vagyok» kijelentésekkel Jézus 
Krisztus Istenként jelenti ki Magát, 
amint a következő igeversekben is: 
«Én és az Atya egy vagyunk» (János 
10,30), és: «Aki engem lát, az látja 
az Atyát» (János 14,9). 

Ezek az „Én vagyok” kijelenté-
sek számunkra talán elvontak, ne-
hezen érthetőek, a zsidók számára 
azonban annak idejében világos 
jelentéssel bírtak. Így az «Én va-
gyok az élet kenyere» kijelentés-
nél minden zsidóember a Szentek 
szentjében lévő szent kenyerekre 
gondolt és a 40 éves pusztai ván-
dorláskor az égből lehulló mennyei 
mannára. Aztán az «Én vagyok a 
világ világossága» kijelentést hall-
va a hétkarú arany gyertyatartóra 
gondoltak, ami szintén a szentély-
ben állt. A papokon kívül oda sen-
ki sem mehetett be. Jézus ezekkel 
a szavakkal a templomi, a papi és 
áldozási szolgálattal azonosította 
Magát, és ezen háborodott fel a 
vallásos felsőbbség. 

A papok és az írástudók fenye-

getve érezték létezésük jogossá-
gát. Viszont már rég nem Istent 
szolgálták, hanem saját vallásos 
rendszerüket. Jézussal, mint az 
igazi Főpappal és a tökéletes áldo-
zati Báránnyal fölöslegessé váltak 
volna a papok és az írástudók. Az 
egész templomi rítus és a hozzá 
kapcsolódó anyagiak hajszolása 
(gondoljunk a Templom megtisztí-
tására) érvényét vesztette volna. És 
éppen ezt nem akarták megenged-
ni. Éppen így ma is minden vallá-
sos rendszer, beleértve a keresztény 
vallást is, megbotránkozik Jézus 
istenségén és a hozzá kapcsolódó 
abszolút hatalmán. Ez nem illik 
bele a rendszerükbe. 

Hogy tetszik-e vagy sem az em-
beriségnek, azt teljes bizonyos-
sággal leszögezhetjük, hogy Jézus 
nemcsak ember volt, nem is csak 
vallásalapító, hanem Jézus Maga 
Isten! Jézusban Isten emberré vált 

(2Korinthus 5,19). Jézusban nye-
rünk bűneinkre bocsánatot (1János 
1,7-9). Jézusban van örök életünk 
(1János 4,9). Jézus Krisztus a Bíró, a 
Törvényadó és a Király nélkül nincs 
megváltás (János 14,6; Apostolok 
Cselekedete 4,12). 

Igen, a testté vált Isten Szava, a 
Názáreti Jézus, a megfeszített Úr 
valóban Isten, Aki teljhatalom-
mal mondhatta: «Én vagyok! - Ego 
Eimi!»

thomas Lieth

A Jelenések könyve 
igazolja, hogy Jézus, 
az Isten Báránya, Aki 
hordozza a világ bűneit, 
nemcsak Úr, hanem az 
urak Ura 

Jézus nemcsak ember 
volt, nem is csak 
vallásalapító, hanem 
Jézus Maga Isten! 
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sorozat

Az elrejtett manna 
és a fehér  

kövecske jelentése 
A Biblia utolsó könyvének magyarázata. 

25. rész. Jelenések 2,14-17

A harmadik levél a 
mennyből 
«A pergamoni gyülekezet 
angyalának írd meg: ezt mondja 
az, akinél a kétélű éles kard van: 
Tudom, hol van a lakóhelyed: 
ahol a Sátán trónusa van, de 
ragaszkodol a nevemhez, és 
nem tagadtad meg az én hitemet 
Antipász napjaiban sem, aki hű 
tanúm, akit megöltek nálatok, 
ahol a Sátán lakik. De egy 
kevés panaszom van ellened; 
mert vannak nálad olyanok, 
akik Bálám tanítását tartják, 
aki arra tanította Bálákot, hogy 
tőrbe csalja Izráel fiait, hogy 
bálványáldozati húst egyenek 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 gyülekezeteknek! 
Aki győz, annak adok az elrejtett 
mannából, adok neki fehér 
kövecskét is, és a kövecskére írva 
új nevet, amelyet senki sem tud, 
csak az, aki kapja» (Jelenések 
2,12-17).
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A nikolaiták és Bálám követői, 
akikről a Jelenések 2,14-15 be-

szél, nem két különböző csoportról 
szól, hanem egyről. A nikolaiták 
tulajdonképpen Bálám tanítását 
követték. (Nikolaiták = a Bálám 
tanítását követők görög neve.) Si-
került nekik több gyülekezeti tagot 
is megnyerni Pergamonban hiteha-
gyott tanaiknak. A 15. és 16. versből 
kitűnik, hogy a nikolaiták és Bálám 
követői ugyanazok. Itt hangzik el 
az Úr panasza: «De egy kevés pa-
naszom van ellened; mert vannak 
nálad olyanok, akik Bálám tanítását 
tartják, aki arra tanította Bálákot, 

hogy tőrbe csalja Izráel fiait, 
hogy bálványáldozati húst 

egyenek és paráználkodja-
nak. Így nálad is vannak 
olyanok, akik szintén a ni-
kolaiták tanítását tartják.»

Nem ez talán Jézus Gyü-
lekezetének helyzete ma 

is? Kifelé kompromisszumok 
nélküli, de belül sajnos lusta és 

korhadt. Kifelé biblikus, de belül 
romlott, ezért felmagasztalt Urunk, 
Aki a Gyülekezet ellenségeit kétélű 
kardjával ítéli meg, ugyanezzel a 
karddal fogja kérlelhetetlen szigo-
rúsággal megítélni Isten egyes gyer-
mekeit, hogy elválassza, ill. hogy 
elkülönítse őket. 

Amikor a Sátán Istennek egy 
gyermekét külsőleg nem tudja tőrbe 
csalni, bensőleg állít neki csapdát. 
Az Úr Jézus a pergamoni gyülekeze-
tet alternatíva elé állítja, és ugyan-
így bennünket is: «Térj meg tehát, 
különben elmegyek hozzád hamar, 
és harcolok ellenük számnak a kard-
jával» (16. vers).

A küzdelem, a harc a bűn ellen 
sokak szívében megkezdődött. Ha ez 
a te életedre is igaz, akkor elkerül-
hető az átok a Golgotán meghozott 
ítélet és a bűnbánatod által. Mert ha 

önmagunkat megítéljük, nem kerü-
lünk ítélet alá. 

Aki bűnbánatot tart és megtér, 
arra érvényes a 17. vers ígérete: 
«Aki győz, annak adok …», először: 
«az elrejtett mannából», vagyis az 
élet kenyeréből, ami az Úr Maga. 
Az Úr itt Izráelre emlékezik, akinek 
a pusztában 40 éven át mennyei 
mannát adott. Az Úr Jézus így ma-
gyarázza ezt: «Én vagyok az az élő 
kenyér, amely a mennyből szállt le: 
ha valaki eszik ebből a kenyérből, 

élni fog örökké, mert az a kenyér, 
amelyet én adok oda a világ életéért, 
az az én testem» (János 6,51).

Másodszor: «…  adok neki fehér 
kövecskét is» (Jelenések 2,17). Mi 
ez a fehér kövecske? Ez is Jézus, a 
kő, amely lezuhant, anélkül, hogy 
valaki hozzányúlt volna (Dániel 
2,34), a drága sarokkő (1Péter 2,6), 
az alapkő. «Mert más alapot senki 
sem vethet a meglevőn kívül, amely 
a Jézus Krisztus» (1Korinthus 3,11). A 
Jelenésekben a «fehér kövecske», a 
megdicsőült Krisztus jelképe. 

Harmadszor: «… és a kövecskére 
írva új nevet, amelyet senki sem tud, 
csak az, aki kapja.» – Ugyanaz az 
ígéret, amit az Úr már Ézsaiásnak 
is adott: «Íme, tenyerembe véstelek 
be, szüntelen előttem vannak fala-
id» (Ézsaiás 49,16).

A kövecske ugyanakkor Áron 
főpapra is emlékeztet. Ő hordott 
értékes köveket a mellkasán az Úr 
előtt, hisz az Úr parancsolta ezt 
neki: «Azután készíttess hósent 
művészi munkával a döntések köz-
lésére! Úgy készíttesd, ahogyan az 

éfódot készítették: aranyból, kék és 
piros bíborból, karmazsin fonálból 
és sodrott lenfonálból készíttesd el! 
Négyzet alakú legyen, kétrét hajtva, 
egy arasz hosszú és egy arasz széles 
legyen. Foglalj abba foglalatba illő 
drágaköveket, négy sor követ ebben 
a sorrendben: rubin, topáz és sma-
ragd, ez az első sor. A második sor: 
karbunkulus, zafír és jáspis. A har-
madik sor: opál, agát és ametiszt. 
A negyedik sor: krizolit, ónix és 
nefrit. Aranyfoglalatokba legyenek 
erősítve. A köveken tehát Izráel fi-
ainak a nevei legyenek, a tizenkét 
névnek megfelelően. Pecsétgyűrű 
módjára legyen vésve, és mind a ti-
zenkét törzsnek a neve rajta legyen. 
[…] Hordozza Áron Izráel fiainak a 
neveit a szíve fölött a döntések köz-
lésére való hósenen, amikor bemegy 
a szentélybe. Állandó emlékeztető 
legyen ez az Úr színe előtt!» (2Mózes 
28,15-21.29).

Így már jobban megértjük a győz-
tesnek adott ígéretet a Jelenések 
2,17-ben: «Aki győz, annak adok az 
elrejtett mannából, adok neki fehér 
kövecskét is, és a kövecskére írva új 
nevet, amelyet senki sem tud, csak 
az, aki kapja.»

Ez a győztesnek adott ígéret az Is-
tennel való legbensőbb közösséget 
tartalmazza a Főpap Jézus Krisztus 
által, Aki a mi új neveinket az Atya 
előtt hordja. Ő a Fenséges jobbján 
ül, és imádkozik értünk. Ezt a cso-
dálatos közösséget Pál így fejezi ki a 
Kolossé 3,3-ban: «Mert meghaltatok, 
és a ti életetek el van rejtve a Krisz-
tussal együtt az Istenben.»

Te is az alapkőre építetted-e éle-
tedet, és be van-e vésve neved az 
értékes fehér kőbe, vagy a kétélű 
kardnak kell téged is megítélnie?

Wim maLgo (1922–1992)

«Én vagyok az az élő 
kenyér, amely a mennyből 
szállt le.»
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Miért ért bennünket mindez?

A Bírák könyvében ezt olvassuk 
a választott népről: «azt csele-

kedték, amit rossznak lát az Úr», - 
az emberek eltértek a szövetségtől. 

Isten rájuk engedte az ellensé-
get, a bajt. «Amikor Izrael fiai se-
gítségért kiáltottak az Úrhoz…az Úr 
egy prófétát küldött…»

Így választotta ki Gedeont, aki a 
mai igében az angyalt kérdezi: «Ha 
velünk van az Úr, miért ért bennün-
ket mindez?»

Napjainkban sok baj ér minket. 
Kérdés: vannak-e olyan imádko-
zók, akik kiáltanak az Úrhoz sze-
mélyes és közösségi bűneink mi-
att? Látjuk-e, hogy korosztályunk, 
időnként velünk együtt (hallgatás, 
együttműködés, kiegyezés…) azt 
cselekszi, amit rossznak lát az ÚR. 
Isten ma is elküldi embereit, igéjét. 
Komolyan vesszük-e?

Gedeon azonban ezt mondta 
neki (az Úr angyalának): Kérlek, 
Uram, ha velünk van az ÚR, 
miért ért bennünket mindez?

Bir 6,13a

(Jézus)  pedig a hajó hátsó 
részében a vánkoson aludt. 
Ekkor felébresztették, és így 
szóltak hozzá: Mester, nem 
törődsz azzal, hogy elveszünk?

Mk 4,38

Fotó: szeveRéNyi JáNos

A baj, nyomorúság, krízis ma is 
lehet Isten figyelmeztetése. Vegyük 
ezt szívünkre.

Ugyanakkor az életünkben nem 
minden betegség, megpróbáltatás, 
és vihar, a bűn következménye. 

Lásd második igénket. A tanítvá-
nyi hajó viharba keveredik. 

Itt a kérdés csak az, hogy Jézus 
tanítványai mindezeket hogyan 
élik meg. Jézus meg is inti őket, 
hogy kevés a hitük.

Uram, könyörülj nemzedékünkön, 
a tőled eltérő világon és egyházon. 
Bocsásd meg hűtlenségünket, ki-
egyezésünket, bűneinket. Állíts 
helyre minket!

A megpróbáltatásokban növeld 
hitünket, téríts magadhoz, mert 
nélküled elveszünk. 

Ámen.
szeveRéNyi JáNos



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

Rendelje meg már most!

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

Telefonon +36 30 630 7823

info@ejfelikialtas.hu  
www.ejfelikialtas.hu
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Pálhegyi Ferenc

Gedeon azonban ezt mondta 
neki (az Úr angyalának): Kérlek, 
Uram, ha velünk van az ÚR, 
miért ért bennünket mindez?

Bir 6,13a

(Jézus)  pedig a hajó hátsó 
részében a vánkoson aludt. 
Ekkor felébresztették, és így 
szóltak hozzá: Mester, nem 
törődsz azzal, hogy elveszünk?

Mk 4,38



Ára: 
2500,- Ft

Benjamin Berger, Rick Wienecke 

József története 
        prófétikus szemmel

Szép ajándék! 

„Ti fürkészitek az Írásokat, mert úgy vélitek, hogy azokban örök életetek van, és éppen azok 
tesznek tanúságot felőlem” (Jn 5,39), mondja Jézus népének. Valószínűleg a mai napig sem 
értjük teljesen azt, hogy az Írások mennyire mélyen Jézusra mutatnak . A próféciák, egyes 
események, mozzanatok mellett egymást követő ószövetségi fejezetek is előrevetíthetik a 
Messiás sorsát, elutasítását, sőt még visszajövetelét is? Egy ilyen prófétikus előképet ismert 
fel Benjamin Berger testvérével nem sokkal megtérése után József történetében. Évtizedek 
múlva az Úr megadta számukra, hogy ezt a mélyen megértett előképet a kertjükben lévő 
domborműveken keresztül is hirdessék Izraelben. Albumszerű könyvük József történetének 
prófétikus értelmezéséről szól, amit Isten sokféleképpen beleszőtt saját életükbe.

Megrendelés: www.ejfelikialtas.hu; info@ejfelikialtas.hu 
1135 Budapest, Palóc utca 2.  
Tel.: (+36 1) 236 0895;  Mobil: +36 30 630 7823
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