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Dr. Pálhegyi Ferenc

Életünk iránytûje
«Tudom, nehéz ellenállni a tömeg sodrásának. A pisztráng szemben úszik az 
árral. Kiket sodor az ár? A döglött halakat. Remélem, hogy egyikünk sem akar 
döglött hal lenni az emberi élet folyójában. Merjük vállalni Jézus Krisztust, mert 
Õ ma is szembe halad az árral.» E szavakkal fejezi be a szerzõ ezt a munkáját, 
amely azt mutatja be az olvasónak, hogy az ember az Édenkertben történt bûn-
esete óta hány és hány helyen keresett már menedéket.  Könyv, 56 old.
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Dr. Pálhegyi Ferenc
A homoszexualitás 
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Bûn vagy betegség?
Füzet, 44 old. 
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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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fog egybe: • Két év a mennyország küszöbén • Tíz nap az élet • A pénz 
szerelme • A meg nem tért lator. A szerzõ bibliai történetek és példázatok, 
valamint saját maga által megélt élethelyzetek alapján, rendkívül megy-
gyõzõ módon döbbenti rá olvasóit a megtérés fontosságára. A könyv 
minden sorát áthatja szerzõjének határtalan szeretete, Mestere iránt.
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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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apját, hogy mi történik. Átjöttek a kettévált tengeren, a vízoszlopok kö-

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

«Áldjad, lelkem, az Urat, és ne 
feledd el, mennyi jót tett veled!»

K edves Barátaim, az elmúlt hóna-
pokban sok minden megváltozott 
életünkben. Elmondhatjuk, hogy a 

koronavírus okozta válság életünk min-
den területére váratlanul nagy hatást 
gyakorolt. Kezdetben még azt hittük és 
reméltük, hogy csak egy rövid idõrõl van 
szó. Sajnos azonban be kell látnunk, hogy 
újfajta normalitáshoz kell hozzászoknunk.

Egy normalitáshoz sok korlátozással 
és bizonytalansággal.

Ezek az általános változások misszi-
ós munkánkra is nagy hatást gyakorol-
tak. Sok alkalmat újra megtarthatunk, 
viszont a kiadványainkat alig tudjuk 
továbbítani, vagy túl nagy ráfordítást 
igényelnek. Ráadásul sem rövidtávon, 
sem hosszútávon nem tudunk bizton-
ságosan tervezni. Ezek a körülmények 
magánszemélyként, de a szolgálatban 
is megbéníthatnak bennünket, és elbi-
zonytalanítják mindennapjainkat.

Nemrég egy pólón ezt a feliratot lát-
tam: «Túl áldott vagyok ahhoz, hogy 
stresszes legyek. »Egy rövid mosoly 
után továbbmentem, de a kijelentés 
üzenete velem jött. A 103. zsoltárt 
juttatta eszembe, és önkéntelenül fel-
merült bennem a kérdés: Mire össz-
pontosítunk, amikor a körülmények 
megterhelnek bennünket, mint ezek-
ben a napokban is? 

E zsoltár 2. verse így szól: «Áldjad, 
lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi 
jót tett veled!»

Szükség van erre a felszólításra, mert 
amikor jó idõk járnak ránk, hajlamosak 
vagyunk elfelejteni, hogy az Úr áll az 
áldások mögött. Mikor pedig nehéz idõk 
jönnek, azt felejtjük el, mennyi áldásban 
volt részünk.

Azt nem tudom, milyen körülmények 
között írta Dávid ezt a zsoltárt, azt azon-
ban látom, fordított idõt arra, hogy fel-
sorolja, mi minden jót tett vele az Úr. 
De itt nem állt meg, hanem elõretekin-
tett, és azt is leírta, amivel ezután fogja 
megáldani az Úr. Ezzel a bizakodással 
a szívében dicsõíti Isten hatalmát és 
kegyelmét, ami feljogosít bennünket is 
arra, hogy további áldásokat reméljünk 
az Úrtól.

A 19. vers így szól: «Az Úr a meny-
nyben állította fel trónját, királyi hatal-
mával mindenen uralkodik.»

Istent nem korlátozzák a mi körül-
ményeink, Õ mindenek fölött áll, és 
mindenen uralkodik. Ez a bizonyosság 
végtelenül megnyugtató és felszabadí-
tó, mert hisz Urunk most és mindenkor 
ugyanaz. Körülöttünk lehet minden bi-
zonytalan, Õ biztos pont és kapaszko-
dó, örök erõforrás! Ebben a témában 
szeretném Ernst Kraft: Jézusé az utolsó 

szó címû könyvét ajánlani, éppen most 
jelenik meg a második kiadása (bõvebb 
információ a 20. oldalon).

Az Apostolok Cselekedete 16-ban 
csodálatos példát látunk a 103. zsoltár 
szerinti lelkületre, és annak jutalmára. 
A 23. verstõl olvashatunk arról, hogy Pál 
és Szilász a nagy szorongattatás közepet-
te is teljes szívvel dicsõítették Istent. 
A börtöncella sötétjében megkötözve 
inkább panaszra és jajszóra lett volna 
okuk, de õk ezen a sötét helyen az éj-
szaka közepén Istent dicsõítõ énekekkel 
emelkedtek felül a külsõ körülménye-
ken. Éneküket nemcsak fogolytársaik 
hallották, hanem meghallotta Isten is, 
és földrengéssel válaszolt rá. A dicsõítés 
csodálatos következményeként nem-
csak Pálék szabadultak ki a börtönbõl, 
hanem a börtönõr is megtért és megke-
resztelkedett egész háza népével együtt.

Ha a nyomasztó körülmények elle-
nére is Isten áldásaira összpontosítunk, 
és hálaadással dicsõítjük Õt, olyan bi-
zonyságaivá válhatunk, mint Pál és 
Szilász, és áldássá lehetünk környeze-
tünk számára.

Ebben az értelemben kívánom, hogy 
minden kedves Olvasónk megerõsítést 
és bátorítást találjon az Éjféli Kiáltás 
októberi számának olvasása közben is.

Steve Keller
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«Azután készíttess lámpatartót színarany-
ból! Ötvösmunkával készüljön a lámpatar-
tó. Szára, ágai, kelyhei, gombjai és virágai 
egy darabból legyenek. Hat ága nyúljon 
ki a két oldalából: három ág a lámpatartó 
egyik oldalából, három ág pedig a lámpa-
tartó másik oldalából. Három mandulavi-
rág alakú kehely az egyik ágon gömbbel 
és virággal, és három mandulavirág alakú 
kehely gömbbel és virággal a másik ágon. 
Így legyen mind a hat ágon, amelyek ki-
nyúlnak a lámpatartóból. A lámpatartó 
középsõ szárán négy mandulavirág alakú 
kehely legyen gömbbel és virággal. Legyen 
gömb a belõle kinyúló két ág alatt is. 

Gömb legyen a belõle kinyúló második két 
ág alatt, és gömb legyen a belõle kinyúló 
harmadik két ág alatt is, a lámpatartóból 
kinyúló mind a hat ágnál. Gömbjeik és 
ágaik egy darabból legyenek. Egy darab 
színarany ötvösmunka legyen az egész. 
Készíttess hozzá hét mécsest is, és rakd 
fel a mécseseket, hogy bevilágítsák az 
elõttük levõ teret. Koppantói és hamutar-
tói is színaranyból legyenek. Egy talentum 
színaranyból készüljön el az egész fölsze-
relés. Ügyelj, hogy arra a mintára készít-
tesd, amit a hegyen láttál!!» 

(2Mózes 25,31-40).
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A lámpatartó 
profetikus 
jelentése a 
Szentsátorban

A Bibliában Istent a Szentháromság 
Isteneként ismerjük meg: az 
Atya Istent, a Fiú Istent és a 

Szentlélek Istent. Három személy, de 
mégis egy Isten. Számunkra, idõhöz 
és térhez kötött emberek számára ez 
elképzelhetetlen. Ehhez jön még Isten 
lényének fontos eleme, a világosság, 
amint olvassuk: «Ez pedig az az üzenet, 
amelyet tõle hallottunk, és hirdetünk 
nektek, hogy az Isten világosság, és 
nincs benne semmi sötétség» (1János 
1,5). A Szentsátor lámpatartójának leí-
rása Mózes könyvében az örök világos-
ságra utal, és így Magára Istenre, mert 
Isten világosság.

A zsoltáros is bizonyságot tesz er-
rõl: «… világosságot vettél magadra, 
mint egy köpenyt. Õ az, aki sátorként 
feszítette ki az eget» (Zsoltár 104,2). 
Jézus Krisztus, amikor a földön járt, ezt 
így pontosította: «Én vagyok a világ vi-
lágossága: aki engem követ, nem jár 
sötétségben, hanem övé lesz az élet 
világossága» (János 8,12).

Isten megközelíthetetlen világossága 
Jézus Krisztus a világosság, a világ vilá-
gossága. A Biblia errõl a világosságról 
így ír: «Övé egyedül a halhatatlanság, 
aki megközelíthetetlen világosságban 
lakik, akit az emberek közül senki sem 
látott, és nem is láthat: övé a tiszte-
let és az örökkévaló hatalom. Ámen» 
(1Timóteus 6,16). Ez az igevers azt 
akarja mondani, hogy a «mindennapi» 
emberek számára lehetetlen Istennel 
találkozni. De Izráel mégis ezt akarta, 
amikor Mózes vezetésével kivonult 
Egyiptomból, és megérkezett a Sínai-
hegyhez. Ennek következménye pedig 
félelem és rémület volt. Mózes könyve 
így számol be errõl: 

«A harmadik napon virradatkor 
pedig mennydörgés, villámlás és sûrû 
felhõ támadt a hegyen, és igen erõs 
kürtzengés. Ekkor megrémült az egész 
nép a táborban. Mózes pedig kivezette a 
népet a táborból Isten elé, és õk megáll-
tak a hegy lábánál. A Sínai-hegy egészen 
füstbe borult, mert leszállt rá tûzben az 
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«… világosságot vettél 
magadra, mint egy köpenyt. 
Õ az, aki sátorként feszítette 
ki az eget» (Zsoltár 104,2)

ÚR. Füstje úgy szállt föl, mint a kemence 
füstje, és az egész hegy nagyon rengett. A 
kürt zengése egyre erõsebben hangzott. 
Mózes beszélt, és az Isten mennydörgés-
ben felelt neki. Leszállt tehát az ÚR a 
Sínai-hegyre, a hegy csúcsára, és fölhívta 
az ÚR Mózest a hegy csúcsára. Mózes 
fölment. Az Úr így szólt Mózeshez: Menj 
le, és intsd meg a népet, hogy ne törjön 
elõre azért, hogy lássa az Urat, mert ak-
kor sokan elesnek közülük!» (2Mózes 
19,16-21).

Isten szent és tiszta és megköze-
líthetetlen világosság veszi körül, 
amelyhez az ember nem közelíthet, 
és amelytõl fél. 

«Az egész nép szemtanúja volt a 
mennydörgésnek és villámlásnak, a 
kürtzengésnek és a hegy füstölgésének. 
Látva mindezt, a nép reszketni kez-
dett, és távolabbra állt. És azt mondták 
Mózesnek: Te beszélj velünk, és mi 
hallgatunk rád, de Isten ne beszéljen ve-
lünk, mert akkor meghalunk!» (2Mózes 
20,18-19).

Az ember fél, mert tudja, hogy 
Isten elõtt nem állhat meg. Ezt ugyan 
gyakran elfelejtjük, és leginkább a «jó 
Istenrõl» beszélünk, a jó Barátról, Aki 
mindig segít, pedig a Biblia mást ta-
nít. Napjainkban az emberek ünnepel-
ni akarnak Jézussal, egy szuper-mega 
partit rendezni Neki, és be akarják 
vonni Jézust is a szórakozásukba. Ha 
viszont beletekintünk a Szentírásba, 
azt látjuk, hogy már az elsõ emberpár 
is elrejtõzött félelmében Isten elõl! 

«De az Úristen kiáltott az embernek, 
és ezt kérdezte: Hol vagy?Az ember így 
felelt: Meghallottam hangodat a kert-
ben, és megijedtem, mert mezítelen 
vagyok. Ezért rejtõztem el!» (1Mózes 
3,9-10). 

Mózesrõl pedig, a Biblia nagy embe-
rérõl ezt olvassuk: 

«Ott megjelent neki az ÚR angyala tûz 
lángjában egy csipkebokor közepébõl. 
Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tûz-
ben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. 
Akkor ezt mondta Mózes: Odamegyek, 
és megnézem ezt a nagy csodát: miért 
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nem ég el a csipkebokor? Amikor az Úr 
látta, hogy odamegy megnézni, kiáltott 
neki Isten a csipkebokor közepébõl, és 
ezt mondta: Mózes! Mózes! Õ pedig így 
felelt: Itt vagyok! Isten ekkor azt mondta: 
Ne jöjj közelebb! Oldd le sarudat a lábad-
ról, mert szent föld az a hely, ahol állasz! 
Majd ezt mondta: Én vagyok atyádnak 
Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és 
Jákob Istene. Ekkor elrejtette Mózes az 
arcát, mert félt rátekinteni az Istenre» 
(2Mózes 3,2-6).

Ézsaiás próféta is szembekerült a 
szent Istennel, és felkiáltott: «Ekkor 
megszólaltam: Jaj nekem! Elvesztem, 
mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisz-
tátalan ajkú nép között lakom. Hiszen 
a Királyt, a Seregek Urát látták szeme-
im!» (Ézsaiás 6,5).

Az Újszövetségben Pál apostol szá-
molt be az élõ Istennel való találkozásá-
ról: «Mivel pedig annak a fényességnek 
a ragyogása miatt nem láttam, a velem 
levõk kézen fogva vezettek» (Apostolok 
Cselekedete 22,11). Átmenetileg el-
vesztette szeme világát. Három napig 
nem evett és nem ivott, mert Istennel 
találkozott. 

A Biblia Élõ Istenérõl Ézsaiás próféta 
egyik helyen így ír: «Megrettentek a 
Sionon a vétkesek, reszketés vett erõt 
az elvetemülteken: Ki tartózkodhat kö-
zülünk perzselõ tûz mellett, ki tartóz-
kodhat közülünk örökös izzás mellett?» 
(Ézsaiás 33,14). 

A világosság, amely mindent nyilvánvalóvá tesz 
Ott, ahol Isten jelen van, világosság 
uralkodik, semmi sem marad elrejtve. 
Amikor Jézus Krisztus, az örök Isten, 
emberi alakban a földre jött, jelenlé-
tében mindennek napvilágra kellett 
kerülnie és meg kellett mutatkoznia 
igazi valójában. Így egyik nap egy fi-
atalember jött Hozzá. Látszatra fedd-
hetetlen, erkölcsös életvitelû volt, 
rendszeresen látogatta az istentiszte-
leteket. De Jézus a szívébe látott, és 
így szólt hozzá: «Jézus így válaszolt 
neki: Ha tökéletes akarsz lenni, menj 
el, add el vagyonodat, oszd szét a sze-

gényeknek, és kincsed lesz a meny-
nyben; aztán jöjj, és kövess engem. 
Amikor hallotta az ifjú ezt a beszé-
det, szomorúan távozott, mert nagy 
vagyona volt» (Máté 19,21-22). Ezt 
a fiatalembert megkötözte a gazdagsá-
ga, fogva tartotta társadalmi pozíciója, 
feddhetetlen hírneve. De ahelyett, 
hogy hagyta volna magát Jézus által 
megszabadítani, szomorúan tovább-
ment.

Jézus kora teológusainak is felfedte 
igazi arcát, leleplezte valódi törekvé-
seiket. Õket nem az igazság érdekel-
te, hanem saját gondolataik, tanaik 
igazolása, vágyaik beteljesedése. Még 
a démonoknak is fel kellett fedniük 
magukat Jézus elõtt. 

«Amikor kiszállt a hajóból, egyszer 
csak szembejött vele a sírboltok kö-
zül egy tisztátalan lélektõl megszállott 
ember, akinek a sírboltokban volt a 
lakása, és akit már lánccal sem tudott 
megkötözni senki. Mert már sokszor 
meg volt kötözve bilincsekkel és lán-
cokkal, de szétszaggatta a láncokat, a 
bilincseket pedig összetörte, úgyhogy 
senki sem tudta megfékezni. Éjjel-
nappal mindig a sírokban és a hegyek 
között tartózkodott, kiáltozott és kõvel 
vagdosta magát. Amikor távolról meg-
látta Jézust, odafutott, leborult elõt-
te,és hangosan felkiáltott: Mi közöm 
hozzád, Jézus, a magasságos Isten Fia? 
Az Istenre kényszerítelek, ne gyötörj 
engem!» (Márk 5,2-7).

A démonok tudták, kicsoda Jézus: 
örök és szent Isten! Jakab is errõl tesz 
bizonyságot levelében: «Te hiszed, hogy 
egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is 
hiszik és rettegnek!» (Jakab 2,19). 

Ha mi, emberek, Istennel találko-
zunk, a reakciónk félelem és rémület 
lesz. És ennek oka a bennünk lévõ bûn. 
Izráel is így kiáltott, amikor szembeke-
rült Istennel: «Te beszélj velünk, és mi 
hallgatunk rád, de Isten ne beszéljen 
velünk, mert akkor meghalunk!» A 
nagy Ézsaiás próféta szintén rémülettel 
kiáltott fel: «Jaj, nekem, elvesztem!» 
A jeruzsálemi emberekrõl pedig ezt 

olvassuk: «Megrettentek a Sionon a 
vétkesek, reszketés vett erõt az elve-
temülteken: Ki tartózkodhat közülünk 
perzselõ tûz mellett, ki tartózkodhat 
közülünk örökös izzás mellett?›» 
(Ézsaiás 33,14). 

Igen, valóban úgy van, hogy «az 
Isten világosság, és nincs benne semmi 
sötétség» (1János 1,5). Erre a fényre 
utal a lámpatartó a Szent Sátor köze-
pén. Hogyha keresztényeknek nevez-
zük magunkat, akkor a Biblia felszólí-
tása szerint ebben a világosságban kell 
élnünk. 

«Mint engedelmes gyermekek ne 
igazodjatok azokhoz a korábbi vágyai-
tokhoz, amelyek tudatlanságotok ide-

jén voltak bennetek,hanem - mivel õ, 
a Szent hívott el titeket - magatok is 
szentek legyetek egész magatartásotok-
ban,úgy, amint meg van írva: Szentek 
legyetek, mert én szent vagyok!» 
(1Péter 1,14-16). 

Aki kereszténynek nevezi magát, 
nem vétkezhet tudatosan és könnyel-
mûen, a Biblia ugyanis így figyelmeztet: 
«Aki a bûnt cselekszi, az az ördögtõl 
van, mert az ördög cselekszi a bûnt kez-
dettõl fogva» (1János 3,8). A Szentírás 
itt arról az emberrõl beszél, aki készakar-
va és tudatosan ragaszkodik a bûnhöz, 
mindegy, milyen az a bûn. Ez természe-
tesen nem azt jelenti, hogy a keresztény 
nem vétkezhet. Aki azt állítja, hogy a 
keresztény már nem vétkezik, az tévtaní-
tó. Mert a Biblia világosan kijelenti: «Mert 

Jézus kora teológusainak is 
felfedte igazi arcát, leleplezte 
valódi törekvéseiket. Õket 
nem az igazság érdekelte, 
hanem saját gondolataik, 
tanaik igazolása, vágyaik 
beteljesedése. 
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sokat vétkezünk mindnyájan» (Jak 3,2), és 
«Ha azt mondjuk, hogy nincsen bûnünk, 
önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg 
bennünk az igazság» (1János 1,8). 

Azonban egy keresztény már nem áll 
a bûn hatalma alatt, mert Jézus lakik 
a szívében. Így erõsebb a legnagyobb 
kísértésnél is. Ha mégis elesünk, azon-
nal menjünk az Úr Jézushoz, és kér-
jük, hogy tisztítson meg bennünket a 
bûntõl. Jézus ugyanis nem a tökélete-
sekért jött, hanem a bûnösökért. 

Az isteni kegyelem pörölye 
Az a mód és eljárás, ahogyan a lám-
patartót készítették, azt az üzenetet 
közvetíti, hogy a bûnnel nem lehet 
könnyelmûen bánni. 36 kiló tiszta 
aranyból készítették. Emlékezzünk 

arra, hogy az arany a Bibliában a ke-
gyelembõl való megigazulást jelenti, 
saját érdemek vagy cselekedetek nél-
kül: «Ezért Isten ingyen igazítja meg 
õket kegyelmébõl, miután megváltot-
ta õket a Krisztus Jézus által» (Róma 
3,24). «Hiszen kegyelembõl van 
üdvösségetek a hit által, és ez nem 
tõletek van: Isten ajándéka ez;nem 
cselekedetekért, hogy senki se dicse-
kedjék» (Efézus 2,8-9).

A Biblia arra tanít, hogy Isten szent 
és tiszta, az Õ számára a bûn mindig 
bûn, a tisztátalanság mindig tisztáta-
lanság és a szentség mindig szentség 
marad, mert Isten soha nem változik. 
Bennünket, embereket, azonban ke-
gyelmével akar megajándékozni. Úgy 
akar elfogadni bennünket, amint va-

A kereszt súlyos 
kalapácsütései eszközölték 
ki számunkra az 
isteni kegyelmet.
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gyunk. Vétkeztél, felrúgtad családi 
fészkedet, házasságtörõ lettél, talán az 
abortuszt választottad ahelyett, hogy 
világra hozd megfogant gyermekedet 
– Isten akkor is szeret! Ez a kegyelem. 
A kegyelem ugyanis azt jelenti, hogy 
Isten keres és elfogad téged – mindegy, 
milyen vagy, mindegy, ki és mi vagy. 

Isten kegyelme azonban nem olcsó. 
Istennél nem létezik olyasmi, hogy 
borítsunk fátylat a múltra. Éppen ezt 
szemlélteti a lámpatartó elkészítésé-
nek módja. Egyetlen darab aranyból 
kellett elkészíteni. Nem lehetett sem 
önteni sem forrasztani, hanem kala-
páccsal kellett a formájára kikalapálni. 
Kalapácsütés kalapácsütésre, míg a 
kézmûves mestermû elkészült. Amíg 
a lámpatartó kívánt formáját elérte, 

sokszor fel kellett hevíteni, verni, le-
hûteni, csavargatni, hajlítgatni, ismét 
felhevíteni, ismét verni, kalapálni. 

Ne felejtsük el, hogy az arany az 
Isten ingyen való kegyelmébõl tör-
ténõ megigazulásra utal. A lámpatartó 
elkészítéséhez szükséges sok-sok kala-
pácsütés pedig arra a helyre hívja fel 
figyelmünket, ahol ezt a megigazulást 
kieszközölték: a golgotai keresztre! 
Ott az élõ Istennek, Jézus Krisztusnak 
súlyos kalapácsütésekkel szegezték a 
keresztfához kezét és lábát. 

A kalapács a Bibliában Isten ítéle-
tének és büntetésének jelképe. Jáel 
egy kalapács és egy sátorkaró segítsé-
gével ölte meg az ellenséges fõvezért, 
Siserát. «Nem olyan-e az én igém, mint 
a tûz - így szól az Úr -, vagy mint a 

sziklazúzó pöröly?» (Jeremiás 23,29), 
és «Kalapácsom voltál, fegyverem. 
Népeket zúztam veled össze, országo-
kat pusztítottam el» (Jeremiás 51,20).

Azonban annak a brutális római 
katonának a kezében is kalapács volt, 
aki bûneim szegeit Isten Fiának ke-
zébe és lábába verte. Kalapácsütésrõl 
kalapácsütésre formálódott a lámpa-
tartó a Szentsátorban. Így tekintve a 
kalapács kölcsönzött a lámpatartónak 
világító erõt, és így kalapácsütésrõl ka-
lapácsütésre szögezték Jézus Krisztust 
a keresztre. Tehát, figyelem! Isten 
kegyelme soha nem olcsó! A kereszt 
súlyos kalapácsütései eszközölték ki 
számunkra az isteni kegyelmet.

«Pedig a mi betegségeinket viselte, a 
mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt 
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gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta 
és kínozta. Pedig a mi vétkeink miatt 
kapott sebeket, bûneink miatt törték 
össze. Õ bûnhõdött, hogy nekünk bé-
kességünk legyen, az õ sebei árán gyó-
gyultunk meg» (Ézsaiás 53,4-5).

«Ha azt mondja néki valaki: Micsoda 
ütések ezek a kezeiden? Azt mondja: 
Amiket az én barátaim házában ütöttek 
rajtam!›» (Zakariás 13,6, Károli).

A kalapácsütések szolgáltattak vi-
lágosságot a Szentsátorban, és 1500 
évvel késõbb a kalapácsütések hozták 
el a világ Világosságát. A kalapácsüté-
sek jelentik azt az ítéletet, amit Isten 
Önmagán hajtott végre, hogy mi újra 
az Õ világosságába kerülhessünk.

A feltámadás mandulavirágai 
A lámpatartón mandulavirág alakú 
kelyhek is voltak, amelyek Jézus fel-

támadásának hatalmára és erejére 
utalnak. Ezt a következõ eseménybõl 
is láthatjuk:

«Elmondta ezt Mózes Izráel fiainak, 
és minden vezetõ ember átadott neki 
egy-egy vesszõt. Nagycsaládonként 
egy vezetõre egy vesszõ jutott, össze-
sen tizenkét vesszõ. Áron vesszeje is 
ott volt a vesszõk között. Mózes elhe-
lyezte a vesszõket az Úr színe elé, a 
bizonyság sátrában. Amikor másnap 
Mózes bement a bizonyság sátrába, 
látta, hogy a Lévi házából való Áron 
vesszeje kivirágzott, bimbót fakasz-
tott, virágot növelt, és mandulát ér-
lelt» (4Mózes 17,21-23).

Ez az Úrról szóló ígéretet juttatja 
eszünkbe: 

«Mint vesszõszál, sarjadt ki elõt-
tünk, mint gyökér a szikkadt földbõl. 
Nem volt neki szép alakja, amiben 
gyönyörködhettünk volna, sem olyan 
külseje, amiért kedvelhettük volna» 
(Ézsaiás 53,2). 

A mandulavirágok az új 
élet, az erõ és az érlelõdõ 
gyümölcs jelképei. 
Elválaszthatatlanul 
hozzákapcsolódtak a 
lámpatartóhoz. Így kell a 
mi életünknek is Jézushoz 
kapcsolódnia, Isten 
erõforrására kötõdve
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KÖNYVAJÁNLÓ:

Próféciák a 
Szentsátorban 

Mózes részletesen leírja a 
Szentsátort, amelynek felépítéséhez 
Isten adott a legapróbb részletekre 
kiterjedõ utasítást. Ezek a 
fejezetek talán fölöslegessé váltak 
az Újszövetség hívõi számára, 
és bibliaolvasás közben esetleg 
át is ugorhatjuk õket? Szó sincs 
róla! Samuel Rindlisbacher 
meggyõzõen kifejti a kijelentés 
sátrának profetikus és szimbolikus 
jelentését, és rámutat arra, milyen 
krisztusközpontú részletek állnak az 
építési terv, valamint az áldozati és 
szövetségi utasítások mögött. Isten 
történelmét sokféleképpen írja. A 
könyv eligazítást és bátorítást ad 
hitéletünk nehézségei között, és 
arra bíztat, hogy Jézus Krisztussal 
járjunk, Aki az egész Szentírás 
központi alakja.

Samuel Rindlisbacher, Próféciák a 
Szentsátorban  
(A könyv jelenleg csak német 
nyelven kapható!)

Jézus Krisztus száraz, terméketlen 
talajú országba jött, a szomorú tényt 
a János 1,11 így fogalmazza meg: «…

saját világába jött, és az övéi nem 
fogadták be õt.» 

Az övéi elutasították, ka-
lapácsütésekkel keresztfára 

szegezték, ruháit letépték róla, 
arcába köptek, halálra kínoz-
ták. De amint Áron vesszõje 
egyetlen éjszaka kizöldült, ki-
virágzott és gyümölcsöt hozott, 

ugyanúgy termett Jézus Krisztus 
is a kiszáradt terméketlen földön 

gyümölcsöt. És a gyümölcstermés-
be minket is be akar vonni, hogy a halál 
közepette mi is gyümölcsöt teremjünk, 
életet hozzunk létre. Jézus így fogal-
maz: «Én vagyok a feltámadás és az 
élet, aki hisz énbennem, ha meghal 
is, él» (János 11,25).

A mandulavirágok az új élet, az 
erõ és az érlelõdõ gyümölcs jelképei. 
Elválaszthatatlanul hozzákapcsolódtak 
a lámpatartóhoz. Így kell a mi életünk-
nek is Jézushoz kapcsolódnia, Isten 
erõforrására kötõdve, amint Pál írja: 
«…hogy megismerjem õt és feltáma-
dása erejét, valamint a szenvedéseiben 
való részesedést, hasonlóvá lévén az õ 
halálához» (Filippi 3,10). 

Pál apostol olyan szoros, elválaszt-
hatatlan kapcsolatot akar Jézussal, 
amilyennel a mandulavirágok a lámpa-
tartóhoz kapcsolódtak. Pál tudja, hogy 
a Jézushoz való kötõdésbõl életerõ, 
gyõzelmi erõ és világító erõ szárma-
zik. Így valósul meg az, amit az Úr az 
övéinek mondott:

«Ti vagytok a világ világossága. 
Nem rejthetõ el a hegyen épült vá-
ros. A lámpást sem azért gyújtják 
meg, hogy a véka alá, hanem hogy a 
lámpatartóra tegyék, és akkor világít 
mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon 
a ti világosságotok az emberek elõtt, 
hogy lássák jó cselekedeteiteket, és 
dicsõítsék a ti mennyei Atyátokat» 
(Máté 5,14-16).

Világosság vagyunk, de csak akkor, 
ha kapcsolatban vagyunk Jézussal, 
Aki kijelentette: «Én vagyok a világ 
világossága.» Tehát az a feladatunk 
magánszemélyként is és gyülekezet-

ként is, hogy világosság legyünk, tá-
jékozódást adjunk a sötétségben élõ 
emberiségnek. 

Az arany lámpatartó három aspektusa 
Így az arany lámpatartóban három 
aspektus bontakozik ki életünk szá-
mára, melyeket a következõ kérdé-
sekben fogalmazhatunk meg: Elõször 
a golgotai kereszt kalapácsa által ösz-
sze vagyunk-e kovácsolva Jézussal? 
Elfogadjuk-e a Golgotán értünk is ho-
zott áldozatot és következményeit éle-
tünkre? Másodszor a mandulavirágok, 
Jézus feltámadásának ereje megtalál-
ható-e az életünkben? És harmadszor 
megvan-e bennünk az akarat, hogy vi-
lágosság legyünk Jézusért? Világosság 
vagyunk-e azon a helyen, ahova Jézus 
állított? 

A mi erõnk kevés és behatárolt. 
Sokszor félénkek, bátortalanok va-
gyunk. De Jézusra kell tekintenünk, 
és Vele kell elindulnunk mindennap, 
akkor áldott lesz szolgálatunk, amint 
egyik kedves énekünk is erre biztat: 

«Fel, barátim, drága Jézus zászla-
ja alatt, / Rajta, bátran, megsegít, és 
gyõzedelmet ad! / Bízzatok, mert Jézus 
eljön, Õ a fõvezér, / Zengje ajkunk: 
Hozzád esdünk gyõzedelemért!»

A földi élet küzdelmei Pálnak, a nagy 
apostolnak, is napi megpróbáltatást 
jelentettek. Megélt napokat, amikor 
mélységesen levert és magányos volt. 
Ennek ellenére így vall: «Nem mintha 
már elértem volna mindezt, vagy már 
célnál volnék, de igyekszem, hogy meg 
is ragadjam, mert engem is megraga-
dott a Krisztus Jézus» (Filippi 3,12).

Pál egyike volt azoknak, akiket Jézus 
megragadott, ezért õ is mindent elkö-
vetett, hogy õ is megragadhassa Jézust. 
Azt kívánom, bár ezek a gondolatok 
a Szentsátor lámpatartójáról arra bíz-
tatnák Olvasóimat, hogy igyekezzenek 
életüket minél szorosabban Jézushoz 
kötni, mert csak így válhatnak áldássá 
és világossággá szûk környezetük és a 
sötét világ számára.

SAMUEL RINDLISBACHER

Részlet a Próféciák a Szentsátorban címû 
könyvbõl, 114-127. old.
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Az önálló gondolkodás 
megszüntetése várható?

Maria-Sibylla Lotter filozófusnõ az 
NZZ számára «Erkölcs igazság 

helyett: A tudományt nagyon gyakran 
jóvátételi projektként ûzik» címmel 
írt cikket, amelyben a «mûködõ tudo-
mánykultúra» különleges fenyegetett-
ségére hívja fel a figyelmet, azaz a «po-
litikai figyelmeztetésekre bizonyos té-
mákkal és fogalmakkal kapcsolatban». 
Nem ritkán lehet hallani:«Ha ezt hozod 
szóba, a jobboldal kezére játszol». Ez 
az eltúlzott erkölcsi magatartás «a 
legnagyobb mértékben veszélyes a vé-
leményalkotásra, mert az ilyen jelzések 
a megszólaló személyre hatnak vissza, 
és azt sejtetik, hogy ezzel a személlyel 
erkölcsileg valami nincs rendben. Ez 
aztán rendkívül hatékony módszerré 
válik az emberek elhallgattatására.» 

Ingolf U. Dalferth vallásfilozófus pedig 
annak a véleményének adott hangot, 
hogy a nyugati egyetemek az önálló 
gondolkodás megszüntetésére töre-
kednek, amint azt a FAZ 2020. 07. 
23-i számában kifejtette. Így fogalmaz: 
«Ez talán túlzásként hangzik. Sajnos 
nem az. Az amerikai egyetemeken 
olyan tanítási programokat vezetnek 
be, amelyek ‹too white, too European, 
too male›.»Az õ egyetemén Kalifor-
niában a vallástan hallgatóinak azt 
tanácsolják, ne foglalkozzanak tovább 
a ‹traditional, European, dead white 
guys’ philosophy and theology›-val. 
A vallásfilozófia tanszékét az egyetem 
utasítása szerint nem vezetheti fehér 
vagy ázsiai személy, csak egy ‹Person 
of Color›.»

Amiért a  
progresszívek 
olyan  
szélsõségesek 

Alexander Grau filozófus a NZZ-
ben megjelent «Ha a világ csak 

jóra és rosszra lenne felosztva, ütne 
a politikai giccs órája» címû cikké-
ben megjegyzi: «Mivel a tradicio-
nális intézmények és a megszokott 
hagyományok megszûnnek létezni, 
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az elbizonytalanodott egyén számára 
csak saját érzelmi világa marad ér-
zelmi-értelmi tájékozódási pontként. 
Tehát kialakít magának egy komplex 
erkölcsöt, amely tartást, tájékozódást 
és pozitív érzelmeket ígér.» Más szavak-
kal: Mivel a posztmodern Istentõl elfor-
dulva minden biztonságot lerombolt, az 
emberek visszaesnek a szélsõségekbe, 
hogy valami tartást nyerjenek. «Ennek 
megfelelõen korunk elbizonytalanodott 
embere túlzott agresszivitással védel-
mezi egyszerû morális bizonyosságait. 
Az egyoldalúság erénnyé válik, az in-

tolerancia a mindennapok parancsává. 
»Az ilyen érzület «megosztja a társa-
dalmat, megtagadja a kommunikációt 
és a politikai korrektség felszámolása 
felé hajlik». Bari Weiss zsidó újságírónõ 
szerint ez a magatartás uralkodik a New 
York Times-nál is. Fiatalabb kollégái 
érzelmi terrorja arra késztette, hogy a 
Times-nál bedobja a törölközõt. A Die 
Welte fordította visszalépési nyilatko-
zatát és megjelentette. Ebben így ír: 
«Az az igazság, hogy az intellektuális 
kíváncsiság – nem is beszélve a kocká-
zatvállalásról – a ‹Times›-nál manapság 

Az identitás-
politika új  
vallása 

A First Things számára Joshua Mit-
chell, a Georgetown Egyetem pro-

fesszora, egy újfajta ébredési hullámról 
írt. Nem vallásos ébredésrõl beszél, 
hanem egy «Isten és megbocsátás nél-
küli ébredésrõl», azaz a progresszívek 
identitáspolitikájáról. Õk is megpró-
bálnak halált és bûnt leküzdeni, amint 
Krisztus is legyõzte a bûnt és a halált. 
Amint Krisztus a mi áldozati Bárá-
nyunk, aki elhordozta a világ bûneit, 
úgy ebben az identitáspolitikában, a 
«fehér heteroszexuális férfit» engesztelõ 
áldozatnak nyilvánítják. «Aki, miután 
megtisztulva feláldozzák, megszabadítja 
a világot szennyfoltjaitól.» A professzor 
így magyarázza ezt a jelenséget: «Az 
identitáspolitika nem úgy foglalkozik a 
bûnnel, hogy a bensõt kutatja, amelynek 
összetört voltát csak Isten tudja meggyó-
gyítani, hanem a külsõ eseményekre 
koncentrál. Például arra, amikor a fehér 
rendõr George Floydot brutálisan és 
értelmetlenül megölte – és azt állítja, 
hogy ezek egy egész embercsoport rom-
lottságát fejezik ki. Ha csupán a ‹fehér 
létforma› tökéletesen megtisztítana, 
amint az identitáspolitika hirdeti, a világ 
minden problémája megoldódna.»

«Polgárháború» az idõs 
liberálisok és a fiatal 
progresszívek között 

AFAS augusztus 2-i számában Justus 
Bender rámutat a baloldali mozgalom 

szakadására. Egyfelõl ott vannak a klasz-
szikus liberálisok, akik az egyenlõségért 
és véleményszabadságért szállnak síkra. 
Errõl a fõleg idõsebb generációról irt Bari 
Weiss is a Twitteren, amikor még a New 
York Times-nál volt, és egy «polgárhábo-
rúról» számolt be az idõs liberálisok és 
az új, fiatal progresszív baloldal között 
a Times szerkesztõségében. A fiatalok 
szigorú cenzúrát akartak az új identi-
tás-politika mércéi szerint, az idõseknek 
viszont nem volt semmi ellenvetésük a 
véleménysokféleség ellen, sõt abba is 
beleegyeztek, hogy egy republikánus 
szenátor írását közöljék, aki amellett ér-
velt, hogy a tüntetések erõszakos eszka-
lációja ellen a hadsereget is be kell vetni. 
Sok fiatal munkatárs erre megdöbbenten 
reagált. A baloldal új mozgalma Bender 
szerint a korábbiakkal ellentétben elkezd-
te az emberek identitását a középpontba 
állítani. Többek között ezt írja: «Abból a 
törekvésbõl, hogy áldozatokat állítsanak 
elõtérbe hierarchia keletkezett. Aki 
fekete leszbikus nõként szólal meg, a be-
sorolás legelejére kerül, a fehér férfi pedig 
a legvégére. Aki fehérként a színvakság 

mellett argumentál, vagy megjegyzi, 
hogy minden ember egyforma, gyanús-
sá válik. Nem ismerte fel az áldozati 
perspektívát? Nem akar szembenézni 
saját etnikumának hegemóniájával? ‹Ki-
ütközik a felvilágosodás szinte minden 
kulturális értékének fokozatos elérték-
telenedése: kezdve az egyetemességtõl, 

az autonómián át a szabadságig. Mind 
másodrangú elvekké válnak›, mondja 
Frank Furedi szociológus.» Rod Dreher 
ortodox újságíró a progresszíveket ezért 
új jakobinusoknak nevezi, õk a francia 
forradalom idején egy radikális klubot 
alapítottak. A világi kritikusok a puri-
tánokhoz hasonlítják õket. Hasonlóan 
az Új Anglia (Amerika) puritánjaihoz, 
akik drasztikus eszközökkel egy tisztán 
istenfélõ társadalmat akartak létrehozni, 
a progresszívek is ezt próbálják meg egy 
tisztán szekuláris társadalommal.

teherré vált. Miért hozzunk fel olyas-
mit, ami olvasóinknak kellemetlen, 
miért írjunk valami merészet, csakhogy 
egy szellemölõ folyamatban elméletileg 
kóserré tegyük, ha munkahelyeinket 
(és klikkjeinket) ezáltal biztosíthatjuk, 
vagy hogy a   4000. véleményt megsze-
rezzük ehhez a mottóhoz: ‹Amiért Do-
nald Trump az ország és az egész világ 
számára veszélyt jelent›? Az öncenzúra 
már normává vált.» Így a belsõ kommu-
nikációban már «náciként» emlegették, 
mert nem értett mindenben egyet a 
progresszív gondolkodással.

A fiatalok szigorú cenzúrát 
akartak az új identitás-
politika mércéi szerint
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KERESZTÉNYSÉG 

HARAG ÉS PÁNIK – 
 JÉZUS TANÍTVÁNYAINAK ISMERTETÕ JEGYEI?

A «törvénytiprás titka» szemmel látha-
tóan felülkerekedik társadalmunkban. 
Egyes keresztények erre haraggal, fé-
lelemmel, sõt pánikkal reagálnak. Van 
azonban ettõl jobb út is.

A ki felveszi a szájmaszkot, olyan, 
mint aki a hitét tagadta meg, és 
felvette a 666-os számot. Erre a 

megdöbbentõ következtetésre jutott egy 
amerikai lelkipásztor Montanában a ha-
tóság által a koronavírus miatt elrendelt 
szájmaszk-viselési kötelezettséggel kap-
csolatban. Gondolatait milliók olvassák 
az interneten. Az általa mondottak sok-
kal szélesebb körben terjednek el, mint 
az amerikai evangéliumi közösség ve-

zetõinek vagy szóvivõinek kijelentései. 
A félelem körbejár, és követik testvérei 
is, a pánik és a harag. A Twitter tele 
van ezekkel. Rendszeresen kapok körira-
tokat, amelyek az egyre istentelenebbé 
váló társadalmat és egyházat állítják pel-
lengérre, és figyelmeztetnek arra, ami 
ránk vár, és ami ellen fel kell fegyverkez-
nünk. A korunk eseményeivel kapcsolat-
ban levont következtetések sok esetben 
jogosak. Ebben a folyóiratban már én is 
felhívtam a figyelmet a lehetséges üldöz-
tetések idejének eljövetelére. Amikor a 
leveleket és e-maileket olvasom, amikor 
a Twitteren és a különbözõ blogokban a 
jobboldali irányultságú keresztények és 
a mindenki más között zajló szócsatákat 
követem, úgy tûnik, mintha egy tükörbe 

néznék. És amit látok, egyáltalán nem 
tetszik.

«Tükröm, tükröm, mondd meg nekem, 
ki a legszebb a világon?» – Én biztosan 
nem! Keresztény testvéreim támadásai, 
bíráló megjegyzései mondhatni napiren-
den vannak, legtöbbször szívem szerint 
igazat is adnék nekik. Viszont az a metszõ 
hangnem, a tudatos vagy nem tudatos el-
utasítás mindennel és mindenkivel szem-
ben, valóban felõrli az embert. Hév, he-
vesség az van, de fény, világosság sehol! 
Az Úr Jézus azt mondta: «Arról fogja meg-
tudni mindenki, hogy az én tanítványaim 
vagytok, ha szeretitek egymást» (János 
13,35). Engedje meg nekem a jóakara-
tú olvasó a következõ megjegyzést: Ha a 
világhálón a Jézus nevében keletkezett 
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szövegek áradatát követjük, az igevers 
ilyen szomorú változatára kell gondol-
nunk: «Arról fogja megtudni mindenki, 
hogy tanítványaim vagytok, ha pánikot, 
haragot és félelmet terjesztetek egymás 
között.»

A tükör, melyet a kétségtelenül õszin-
te testvéreim Krisztusban elém tartottak, 
komolyan elgondolkoztatott: Olyan sze-
mélyként akarok-e a nyilvánosság elõtt 
megjelenni, aki félelmet és elrettentést 
akar kelteni? Ha már azoknak a kifogá-
sai is visszatetszõk számomra, akikkel 
tulajdonképpen egyetértek, hogy fogok 
akkor azokhoz viszonyulni, akik másként 
gondolkodnak, akik nem tértek meg, 
akiknek a vallásos szóhasználat idegen, 
és csak ezt tudják az egészbõl kiolvasni: 
«Ezek a keresztények gyûlölnek és meg-
vetnek engem és mindazt, ami nekem 
fontos» – még akkor is, ha ez egyáltalán 
nem így van?

A félelemkeltés üzlete jól megy. Azt, 
aki a leghangosabban ordít, és igyekszik 
felhívni magára a figyelmet, a keresztény 

világ «elitje» elutasítja ugyan, viszont 
sok rajongóra és követõre talál. És ez 
tulajdonképpen érthetõ is. Az utca em-
berének elege van már a szépítgetésbõl 
és a sok hazugságból. Amikor aztán jön 
valaki, aki nem tesz lakatot a szájára, és 
megmondja, hogy «mi is van valójában», 
sokan úgy fognak hozzácsatlakozni, mint 
a szomjazók a sivatagban, akik végre 
olyan kútra találtak, amely nincs meg-
mérgezve. Mégis! … Az az Isten, akit 
állításuk szerint képviselnek, hogy-hogy 
úgy mûködik, mint Nemesis, a harag és 
megtorlás görög istennõje, és nem úgy, 
mint a szeretõ Atya, Aki sóvárogva vár-
ja a tékozló fiú visszatérését, és elébe 
szalad, amikor az bûnbánóan visszatér?

Ezért valami fontosat terveztem el… 
valamit, amit szeretnék itt olvasóimmal 
is megosztani: Nem akarok tovább a sö-
tétséggel foglalkozni, hanem a fénnyel és 
a világossággal. Nem akarom azon törni 
a fejem, amit belõlem a gonosz szen-
vedélyek kiváltanak, azaz a haragon, a 
dühön, a félelmen, a pánikon, hanem 
arról szeretnék elmélkedni, ami igaz, 
jó és szép, vagyis mind arról, ami Jézus 
Krisztusban egyesül.  Mondhatják a fi-
gyelmeztetõk, szükséges rámutatni arra, 
mennyire felülkerekedett a társadalom-
ban az igazságtalanság és a gonoszság, de 
én inkább Nagy Szent Gergellyel vallom 
(Róma püspökével, akit még Kálvin is 
nagyra becsült): «A valódi igazságosság 
nem elutasítással fordul a bûnösök felé, 
hanem együttérzéssel.»

Mi, keresztények, olyan könnyen 
tévedünk az elméletek és spekulációk 
talajára. Buzgón figyelmeztetünk a világ-
kormányok és a világvallás veszélyeire. 
Visszaélünk a Jelenések könyvével poli-
tikai nézeteink és elõrejelzéseink alátá-
masztására. A végidõkrõl szóló legbonyo-
lultabb eszmékbe futunk bele, és közben 
szem elõl tévesztjük a legfontosabbat: 
Jézust, Aki az egész világ üdvéért halt 
meg, és Aki hamarosan vissza fog jönni. 
«Vigasztaljátok tehát egymást (és ne hec-
celjétek egymást) ezekkel az igékkel!» 
(1Thesszalonika 4,18). Pánikot, haragot, 
félelmet nem terjesztettek az apostolok 
leveleikben.

Már abban a világban is, amelyben 
az apostolok éltek, létezett egy római 
egységkormány és valami olyasmi, 
amit görög-római egységvallásnak ne-
vezhetünk. Azonban nem írtak sem 
Péter, sem Pál, sem János rõfnyi le-
veleket, hogy a «törvénytiprás titkát» 
részletekbe menõen megfejtsék (vö. 
2Thesszalonika 2,7). Sõt, ellenkezõ-
leg. Hozzáállásuk meglehetõsen köny-
nyed volt, olyannyira, hogy napjaink 
figyelmeztetõi, ha ma írnák leveleiket, 
világidegen naivitással vádolnák õket. 
Az apostolok azt írták a keresztények-
nek, hogy a felsõbbségnek (a római vi-
lágkormánynak!) Engedelmeskedniük 
kell, és imádkozniuk kell érte, hogy így 
nyugodt, csendes életük legyen, amit 
tisztességben és kegyességben élhetnek 

meg. Amíg lehetséges, a keresztények-
nek minden emberrel békességben kell 
élniük, és mindenki iránt szelídséget 
kell tanúsítaniuk. Ha pedig a felsõbbség 
kardot ragad, hogy a keresztényeket ül-
dözze, örülniük kellene, mert méltókká 
váltak arra, hogy Urukért szenvedjenek. 
– Igen, ez a nagy kihívás számunkra, és 
én nem vagyok olyan elbizakodott, hogy 
azt állítsam, én magam elsajátítottam 
volna ezt a mélységes szellemi maga-
tartást, vagy azonosultam volna vele.

Ez nem azt jelenti, hogy az aposto-
lok nem beszéltek a gonosz idõkrõl. 
Természetesen megtették, de ilyen fel-
hívásokat fûztek hozzá: Ne hagyjátok 
magatokat bolonddá tenni! Kerüljétek 
a fölösleges szószátyárkodást! Jézus 
a gyõztes! Legyetek hûek, különösen 
most! Sokat idézik például Pál apostol 
szavait az utolsó napok gonosz idejérõl 
a 2Timóteus 3,1-8-ból. Elolvassuk ezt a 
jövendölést, és felkiáltunk: «Épp így van 
ez ma is!» Továbbá elfelejtjük folytatni 
az olvasást a pániktól, amit a világ vált ki 

Az apostolok azt írták 
a keresztényeknek, 
hogy a felsõbbségnek (a 
római világkormánynak!) 
Engedelmeskedniük kell, és 
imádkozniuk kell érte, hogy 
így nyugodt, csendes életük 
legyen, amit tisztességben és 
kegyességben élhetnek meg.

Olyan személyként akarok-e 
a nyilvánosság elõtt 
megjelenni, aki félelmet és 
elrettentést akar kelteni?
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belõlünk, az a világ, amelyet Jézus már 
rég legyõzött, ugyanis a 9. versben Pál 
ezt mondja a gonoszról: «De nem jutnak 
messzire, mert esztelenségük nyilvánva-
ló lesz mindenki elõtt», vagyis másként 
szólva: «nem sok sikerrel fognak járni». 
A pokol kapui sem gyõzhetik le az élõ 
Isten Gyülekezetét! 

Ezért akarok én gondolkodásomban 
megváltozni és megújulni, amint Pál 
apostol mondja. Lelkem üdvössége érde-
kében már nem akarom figyelmem arra 
fordítani, amit úgysem tudok ellenõriz-
ni, vagy amirõl nem tudhatok, hanem 
arra akarok összpontosítani, ami Isten 
szeretetét minden ember számára nagy-
gyá teszi. Elkínzott társadalmunknak ma 
éppen erre van szüksége! 

Boldogmondásaiban Urunk nem azt 
mondta: «Boldogok, akik a törvénytipró 
titkát megfejtették, és minden gonosz-
ságról tudomásuk van, mert azoké a 
mennyeknek országa!» Nem: A meny-
nyországot az alázatosaknak ígérte, az 
egyszerû szolgáló lelkeknek, azoknak, 

akik Isten elõtt szegényeknek vallják ma-
gukat (Máté 5,3). Egy ókeresztény imád-
ságban, amelyet Írországi Patricknak, a 
nagy misszionáriusnak tulajdonítanak, az 
imádkozó azt kéri, hogy õrizze meg Isten 
attól a tudástól, ami szentségtelenné te-
szi. – Ezt rendkívül figyelemreméltónak 
találom, hisz ez sokkal egészségesebb 
hozzáállás lelkünk számára. Egyáltalán 
nem kell pontos tudással rendelkeznünk 
a sötétségrõl, mert az tehet szentség-
telenné, és annak hatására a szeretet 
meghidegül bennünk. Egyszerûen sze-
retnünk kell Istent és felebarátainkat. 
Mert a szeretet «mindent elfedez, 

mindent hisz, mindent remél, mindent 
eltûr» (1Korinthus 13,7).

Pál felszólít, öltsünk magunkra «kö-
nyörületes szívet, jóságot, alázatot, sze-
lídséget, türelmet» (Kolossé 3,12). A kö-
nyörületesség ne csak egy része legyen 
énünknek, hanem teljesen burkoljon be, 
borítson be bennünket. Olyan látható te-
gyen rajtunk, mint a viselt ruhánk. Mi 
keresztények Jézushoz akarunk hason-
lítani, de attól tartok, leginkább akkor, 
amikor a Templomot korbáccsal megtisz-
tította. Ez a történet tetszik nekünk, és 
hajlamosak vagyunk elfelejteni azt a sok 
történetet, melyekben Jézus irgalmassá-
got gyakorolt a paráznákkal, vámosokkal, 
házasságtörõkkel, bûnösökkel és az egy-
szerû néppel szemben. Az Úr általános 
reakciója a körülötte lévõ emberekkel 
szemben az volt, amit a tanítványainak is 
mondott: «Szánakozom a sokaságon…» 
(Máté 15,32). Mi mit érzünk, amikor 
kitekintünk ebbe a világba? Együttérzést, 
irgalmat és szeretetet, vagy haragot, fé-
lelmet és pánikot?

Amikor Pál az Efézus 5,1-2-ben fel-
szólít, legyünk Isten követõi, ezzel nem 
azt mondja, hogy legyünk szent és igaz 
bírók, mint Isten, és mutassuk meg a tár-
sadalomnak, hol csattan az ostor. Nem, 
Pál ezt mondta: «Legyetek tehát Isten 
követõi, mint szeretett gyermekei,és él-
jetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is 
szeretett minket, és önmagát adta értünk 
áldozati ajándékul, az Istennek kedves 
illatként.»

Ez az tehát, amiben Istent követnünk 
kell. «… igen irgalmas és könyörületes 
az Úr» (Jakab 5,11). Ez az érzület le-
gyen közöttünk (Filippi 2). Krisztus 
határozottan felszólít: «Legyetek ir-
galmasok, amint Atyátok is irgalmas!» 
(Lukács 6,36). – Ez a fontos. Isten igaz 
gyermekeiként nem arra hívattunk el, 
hogy mennyei Atyánk szent teljhatalmát, 
szent mindentudását, szuverenitását 
vagy szent haragját utánozzuk, hisz arra 
úgysem vagyunk képesek, hanem arra, 
hogy szent irgalmasságát, jóságát és sze-
retetét gyakoroljuk. Ezt megtehetjük és 
meg is kell tennünk a bennünk lakozó 
Szentlélek által. És ezzel, véleményem 
szerint, feleslegessé válik minden vita, 
amire ebben az istentelen világban olyan 

nagy hangsúlyt fektetnek. Mert amint 
Nagy Szent Gergely mondja: «a hamis 
igazságosság nem együttérzés, hanem 
elutasítás.»

Ezért merem kijelenteni, hogy a va-
lódi igazságosság és a valódi szentség 
nem ott van, ahol a leghangosabban ki-
abálnak, félelmet és rettegést terjeszte-
nek, és a legintenzívebben spekulálnak 
a «törvénytiprás titkáról», hanem ott, 
ahol a legtöbb irgalmasságot gyakorol-
ják. Az irgalmasság a láthatóvá tett jó-
ság. Az irgalmasság a menny szépsége a 
gyakorlatban, és a legnagyobb parancso-
lat gyakorlatba ültetése: Szeretni Istent 
teljes szívünkbõl és minden erõnkbõl, 
és felebarátunkat, mint saját magunkat.

Isten kijelentette: «Irgalmasságot 
akarok» (Máté 9,13; vö. Hóseás 6,6). 
Nekünk pedig meg kell tanulnunk, 
hogy ez mit jelent, mondta az Úr Jézus. 
Ezzel egész életünkre elég teendõnk len-
ne, és nem éreznénk szükségét annak, 
hogy olyan tudással foglalkozzunk, amely 
szentségtelenné tesz. Ezt akarom én is 
elhatározni, és ezt fogom választani. 
Nem a sötétséget, hanem a világosságot. 
Mert« a teljes szeretet kiûzi a félelmet» 
(1János 4,18) – minden tekintetben.

«A valódi igazságosság nem elutasítás-
sal fordul a bûnösök felé, hanem együtt-
érzéssel.» – Maranatha, jöjj, Uram Jézus

RENÉ MALGO

Az irgalmasság a láthatóvá 
tett jóság.  
Az irgalmasság a menny 
szépsége a gyakorlatban. 
Az irgalmasság a 
legnagyobb parancsolat 
gyakorlatba ültetése

Nem kell pontos 
tudással rendelkeznünk 
a sötétségrõl, mert az 
tehet szentségtelenné, és 
annak hatására a szeretet 
meghidegül bennünk.
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IMASAROK

Te pedig ujjongani  
fogsz az Úrnak,  
dicsekedni fogsz  

Izráel Szentjével.  
(Ézs 41,16b)

H a filmre vennénk azokat az utakat, amelyeken 
életünk során jártunk, vajon miféle felvételt 
kapnánk? Ott vannak a gyerekkor útjai. Az elsõ 

bátor-bátortalan lépések az életben, majd az iskolába, 
gyülekezetbe, munkahelyre vezetõ út. Járdák, ösvények, 
sáros vagy poros, fûvel borított, fákkal szegélyezett utak. 
Számtalan utat bejártunk már.

Gondolhatunk másként is az utunkra. Az életút ne-
héz, rögös keskeny szakaszaira, vagy a napfényes, szé-
les, könnyû, boldog utakra. Válaszutakra, ahol döntésre 
kellett jutni. Magányos vagy társas utakra, tévutakra, 
széles utakra, zsákutcákra…

Ézsaiás szava az útkeresõ gyülekezethez szól. Egy 
olyan közösséghez, amelyik megfáradt az útkeresésben. 
Csüggedtek, reményvesztettek. Hosszú, fájdalmas, sok 
nehézséggel teli út van mögöttük. Istenhez sincs már 
útjuk. Isten azonban segítségére siet a népének, mert 
neki vannak útjai hozzánk. Ezek az utak nem a mi 
útjaink. Felette vannak minden emberi számításnak 
és elképzelésnek. Nehéz, sokszor rögös út az Istené. 
Olyan sokszor csak tapogatózunk a sötétben, Isten 
azonban azt ígéri, hogy keservesen megtalált útjaink 
egy ponton széles, közös, örömteli úttá válnak.

IMAKÉRÉS:
Urunk, fáradt és bátortalan a mi szívünk. Megszoktuk már, hogy 
kicsiben gondolkodunk, kicsiben imádkozunk, nem merünk 
nagy terveket szõni. Nem merjük magasra emelni tekintetün-
ket. Bátoríts, hogy napunk dolgai, döntései, küzdelmei között 
se tévesszük szemünk elõl a célt. Add, hogy vágyakozásunk ösz-
szefonódjon. Add, hogy a reménység és ígéret emberei lehes-
sünk a földön. Erõsítsd lépteinket, és adj testvéri kezet egymás 
erõsítéséhez. 

Ámen. (Szerzõ: Makoviczky Gyula)

SZERKESZTI: NAGY ERZSÉBET
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ÉLET

JÓLÉTI EVANGÉLIUM  
vagy a KEMÉNY VALÓSÁG?

Pál nagy példakép a hívõk számára. Ki ne 
szeretne olyan lenni, mint õ? Viszont az õ 
életét nem a kényelem jellemezte, hanem 
a szenvedés. Milyen üzenetet jelent ez a 
mi számunkra? 

P ál egész életét annak a szolgá-
latnak szentelte, melyet az Úr 
Jézustól kapott, hogy bizonyságot 

tegyen Isten kegyelmének evangéliu-
máról (Apostolok Cselekedete 20,24). 
Ezt így magyarázza a Timóteushoz írott 
levelében: «De azért könyörült rajtam, 
hogy Jézus Krisztus elsõsorban énraj-
tam mutassa meg végtelen türelmét 
példaként azoknak, akik majd hisznek 
benne, és így az örök életre jutnak» 
(1Timóteus 1,16).

Isten könyörülete az õ csodálatos 
megtérését példaként állította minda-
zok elé, akik az eljövendõ idõkben hit-
re jutnak:megtérni, üdvözülni egyedül 
kegyelem által, cselekedetek nélkül le-
hetséges. Pál nemcsak a tökéletes ke-
gyelmet élte meg, hanem a szenvedést 
is nap mint nap, amit a Gyülekezetnek 
el kellett viselnie. A hívõket ismételten 

felszólítja: «Kérlek tehát titeket: legye-
tek az én követõim!» (1Korinthus 4,16).

Az lenne csak nagy dolog, ha Pál apos-
tol pozíciójával rendelkeznénk! Elhívást 
kapnánk, mint õ, olyan hatékonyak, 
olyan gyümölcsözõk és híresek lennénk, 
mint õ volt. Hisz a vérünkben van a 
vágy, hogy mi is valamit felmutassunk. 
– De mi volt õ valójában? Önmagáról 
és munkatársairól ezt mondta: «Úgy 
tekintsen minket minden ember, mint 
Krisztus szolgáit…»(1Korinthus 4,1). 

Pál önmagát felebarátai szolgájának te-
kintette, aki sok gyötrõdés, szívbéli szo-
rongás és könnyhullatás között munkál-
kodik hittestvéreiért (2Korinthus 2,4). 
Ezért a szolgálatért minden áldozatra 
kész, sõt önmagát is kész feláldozni 
(2Korinthus 12.15). Önmagát olyan 
emberként mutatja be, mint aki Jézus 
halálát mindenkor testében hordozza 
(2Korinthus 4,10). Azt vallotta, hogy 
Isten az apostolokat, utolsókul állította, 
mint akiket halálra szántak, így látvá-
nyossággá lettek a világnak, az angya-
loknak és az embereknek.(1Korinthus 
4,9). Lehet, az arénában küzdõ gladi-
átorok jutottak eszébe, akiket halálra 
szántak, és látványosságul szolgáltak a 
közönségnek. – A keresztények szenve-
dése a környezetük, sõt még az angyalok 
számára is látványosságul szolgál, gon-
doljunk csak Jób szenvedésére. Aki a 
szenvedésen felülkerekedik és kitart a 
hitben, az megdicsõíti Istent, és jutalma 
nem marad el. 

Pál kétkezi munkát végzett, hogy 
fedezze a saját és kísérõi létfenntartá-
sának költségeit (Apostolok Cselekedete 
20,33-34; 1Kor 4,12). Nem hullott 

Pál négyszer szenvedett 
hajótörést,  
háromszor vesszõzték meg, 
egyszer megkövezték 
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minden az ölébe, mint a manna az ég-
bõl. Négyszer szenvedett hajótörést, 
háromszor vesszõzték meg, egyszer 
megkövezték (2Korinthus 11,25). Õt 
és munkatársait állandóan szidalmazták. 
Éheztek, szomjaztak, nem volt állandó 
lakhelyük. A világ szemétjévé, min-
denki söpredékévé lettek (1Korinthus 
4,11-13). Végül azt látta, hogy élete ita-
láldozatként öntetik ki. Szinte mindenki 
elhagyta, tudta, hogy hamarosan elér-
kezik feláldozásának és elköltözésének 
ideje (2Timóteus 4,6). «De hát hol van 
most Isten?», kérdezhette volna, az õ 
ajkát azonban soha nem hagyta el egyet-
len panasz vagy szemrehányás sem. Õ 
túllátott a földi élet horizontján, és látta 
az örök valóságot. 

Ezért szólította fel a gyülekezeteket, 
legyenek követõi, amint õ is Krisztus kö-
vetõje volt (1Korinthus 11,1). Pál bizo-
nyos mértékig életével a Gyülekezetet 

személyesítette meg a megtapasztalt 
kegyelemben, hitben és szenvedésben. 
Õ a Gyülekezetnek nem ígért ezen a föl-
dön dicsõséges idõket, hanem nyomorú-
ságot és szorongattatást, szenvedést és 
megaláztatást, küzdelmet és fájdalmat. 
Nem jóléti evangéliumot hirdetett, ha-
nem a kemény valóságot. Ha ezt tudjuk, 
figyelembe vesszük és számítunk rá, 
akkor nem kell többé kételkednünk és 

elbizonytalanodnunk, ha szenvedés ér 
bennünket. A szenvedés nem Isten bün-
tetése, a hitetlenséghez sincs semmi 
köze, és nem szabad ilyeneket gondol-
nunk: «hogy engedheti ezt meg Isten, 
hisz én mindig odaadóan szolgáltam.» 
A szenvedés egyszerûen hozzátartozik 
a keresztény élethez. 

Pál a Gyülekezetet mindig az eljö-
vendõkre és a mennyre készítette fel. 
Arról beszélt, hogy végül olyan dicsõ-
ség várja õket, ami mindent túlragyog. 
Ezekkel a szavakkal bíztatta hittestvé-
reit: «Mert azt tartom, hogy a jelen 
szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz 
a dicsõséghez, amely láthatóvá lesz raj-
tunk» (Róma 8,18), és «Mert a mi pil-
lanatnyi könnyû szenvedésünk minden 
mértéket meghaladó nagy, örök dicsõsé-
get szerez nekünk» (2Korinthus 4,17).

NORBERT LIETH

Pál a Gyülekezetet mindig 
az eljövendõkre és a 
mennyre készítette fel. 

Rainer Wagner
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Megrendelhetõ: Éjféli Kiáltás Misszió; 1135 Bp. Palóc u. 2.
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Bármely tervrõl is legyen szó a Bibliából, azt Rainer 
Wagner minden érdeklõdõ olvasója számára átlátha-
tóvá teszi. Mindaz, amirõl a Biblia beszámol, az át-
fogja a tegnapot, a mát és a holnapot. Megérthetjük, 
hogy Isten értünk való üdvössége mindent átfog, a 
Földet, az idõt, a népeket, a világot. A szerzõ meghív 
az üdvösség izgalmas történetébe és bevezet Isten 
munkálkodásába. Meg fogod érteni, miért is hiszel 
ma. Továbbá azt, hogy mire várunk, miként alakul 
korunk egészen Jézus visszajöveteléig. Ez a könyv 
egy teljes bibliai áttekintést ad Isten üdvtervérõl. 
Hozzáértéssel dolgozza fel hitünk alapjait.

+postaköltség

Kézikönyv Isten  
üdvtervérõl
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TANÍTÁS 

Pál és  
Izrael  
reménysége 
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Pál nemcsak a Gyülekezet példaképe, 
amelyet szolgált, hanem Izrael népéé is, 
amelybõl származott. Egy bibliai profeti-
kus magyarázat.

P ál önmagáról azt mondja, hogy 
Isten végtelen türelmében példa-
ként választotta õt azok számára, 

akik a jövõben fognak megtérni. «Igaz 
az a beszéd, és teljes elfogadásra mél-
tó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a 
világba, hogy a bûnösöket üdvözítse, 
akik közül az elsõ én vagyok. De azért 
könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus 
elsõsorban énrajtam mutassa meg vég-
telen türelmét példaként azoknak, akik 
majd hisznek benne, és így az örök 
életre jutnak» (1Timóteus 1,15-16). – 
Miért hangsúlyozza az apostol, hogy «el-
sõsorban énrajtam», vagyis «elõször én-
rajtam»? Pál valószínûleg gonosz bûnös 
volt, de nem õ volt a leggonoszabb. Az 
Ószövetségben olvasunk õnála sok-
kal gonoszabbról is, csak gondoljunk 
Manassé királyra (2Királyok 21,9-tõl).

Véleményem szerint az apostol kije-
lentésének van egy második, mégpedig 
prófétai jelentése is. Pál példaként állítja 
magát azok elé, akik a jövõben jutnak 
hitre Jézus Krisztusban, és nyerik el az 
örökéletet (16. v). Ez minden emberre 
vonatkozik. Viszont profetikus mély-
ségben itt a zsidó népet is látjuk. Ezek 
közül, vagyis a zsidók közül Pál az elsõ, 
aki megtér, mégpedig példakép Izrael 
maradéka számára, amely maradék vé-
gül megtér az Úr Jézushoz, és elfogadja 
Õt, mint Megváltóját.

Az 1Korinthus 15,8-ban Pál ezt 
mondja magáról: «Legutoljára pedig, 
mint egy torzszülöttnek, (máshol idi-
ótának) megjelent nekem is.» Ludwig 
Albrecht fordításában «koraszülöttet» 
ír. A Scofield Biblia így fordítja és ma-
gyarázza a kérdéses kifejezést:«‹nem a 

megfelelõ idõben született›, azaz idõ 
elõtt. Pál itt önmagára olyan izraelita-
ként gondol, aki újjászületésének ideje 
nemzeti értelemben még nem érkezett 
el, úgyhogy az õ megtérése az Úrnak 
dicsõségben való megjelenése által 
(Apostolok Cselekedete 9,3-6) illuszt-
ráció vagy példa volt Izrael jövõbeli 
nemzeti megtérésének tulajdonképpe-
ni ideje elõtt. Ld: Ezékiel 20,35-38; 
Hóseás 2,16-19; Zakariás 12,10-13,6; 
Róm. 11,25-27; 1Timóteus 1,16.»

Izrael újra helyreállításával kapcso-
latban Pál nagyon határozottan és megy-
gyõzõen fejezi ki magát: «Azt kérdem 
tehát: elvetette Isten az õ népét? Szó 
sincs róla! Hiszen én is izraelita vagyok, 
Ábrahám utódai közül, Benjámin tör-
zsébõl» (Róma 11,1). Itt is láthatjuk, 
hogy az apostol példaként állítja ön-
magát Izrael még ezután bekövetkezõ 
megváltására, és arra, hogy Isten nem 
vetette el Izraelt. De vajon miért hang-
súlyozza, hogy õ Benjámin törzsébõl 
származik?

Hogy hívták Pált megtérése elõtt? 
Saulusnak. Ez a név a héber Saul gö-
rög formája. Az Ószövetség Saul királya 
szintén Benjámin törzsébõl származott 
(1Sámuel 9,1-2), és Izráelnek ezt az 
elsõ királyát Isten elvetette (1Sámuel 
15,23.26; vö.16,7). Az Újszövetség 
Saulját azonban Isten elfogadta.

Pál talán az elutasított Saul király-
ra való tekintettel hangsúlyozta, hogy 
Izraelt nem vetette el Isten? Egészen 
úgy tûnik, mintha Isten meg akarná 
mutatni a tarzuszi Saulusban Izraelnek 
kegyelemben való helyreállítását. Saul 
király az a benjaminita, aki a Törvény 
alatt áll és ezért megtapasztalja annak 
teljes keménységét és ítéletét. Õ áll 
Izrael népe helyett a Törvény alatt.

Saul  k irá lyró l  ezt  o lvassuk: 
«Ostobaságot követtél el! Nem teljesí-
tetted Istenednek, az Úrnak a paran-
csát, amelyet parancsolt neked, pedig 
most véglegesen megerõsítette volna az 
Úr Izráelben a királyságodat» (1Sámuel 
13,13). A tarzuszi Saulus azonban az a 
benjaminita, aki kegyelem alatt áll, és 
irgalmasságot nyer. Ez fejezi ki Isten 
szándékát, hogy megmentse népét, 
Izraelt.

Saulus a héber Saul 
görög formája.

Pál is errõl tesz bizonyságot: «De 
azért könyörült rajtam, hogy Jézus 
Krisztus elsõsorban énrajtam mutas-
sa meg végtelen türelmét példaként 
azoknak, akik majd hisznek benne, és 
így az örök életre jutnak» (1Timóteus 
1,16). Saul királlyal kapcsolatban ezt 
olvassuk: «Bizony, többet ér az enge-
delmesség az áldozatnál» (1Sámuel 
15,22). Az Úr Jézus pedig így tanít: 
«Menjetek, és tanuljátok meg, mit je-
lent ez: Irgalmasságot akarok, és nem 
áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy 
az igazakat hívjam, hanem a bûnösöket» 
(Máté 9,13).

Saulus személyében gyõzött a kegye-
lem a Törvény felett. Isten ezáltal azt 
mutatta meg, hogy Izrael nincs eltaszít-
va éppúgy, ahogy Saulus sem volt. A tar-
zuszi Saulus az Izrael iránti új kegyelem 
jelképe, azé az Izraelé, amely a Törvény 
alatt kudarcot vallott.

Figyelemreméltóak ebben az ösz-
szefüggésben a Benjaminról szóló 
profetikus kijelentések: Mielõtt József 
testvérei elõtt felfedte volna magát 
Egyiptomban, azt követelte tõlük, hogy 
Benjamint minden körülmények között 
hozzák magukkal (1Mózes 42,15; 43,3-
5.13.29; 45,12). Amikor Benjamin 
megérkezett, és leültek enni, Benjámin 
adagja ötször nagyobb volt a testvérei 
adagjánál (43,34), az ötös szám tudvale-
võleg a kegyelem száma. József így szólt 
Benjaminról: «Ez a ti legkisebb testvé-
retek, akirõl beszéltetek nekem? Majd 
ezt mondta: Legyen kegyelmes hozzád 
az Isten, fiam!» (1Mózes 43,29).

Így Pál apostol személyében Isten 
kegyelmét látjuk felragyogni Izrael jö-
võbeli reménysége tekintetében: Saulus 
megtérése Pálként Izrael jövõbeli meg-
térésének jelképe (Róma 11,26).Pál új-
jászületése a zsidó nép jövõbeli újjászü-
letését szimbolizálja. Akkor a szívükbe 
lesz írva a Törvény (Zsidók 8,10). Az 
Úr Jézus dicsõségének megjelenése a 
damaszkuszi úton elõképe Jézus meg-
jelenésének Izrael számára visszajöve-
telekor (Máté 24,30). Pál Jézus közvet-
len mennyei kinyilatkoztatása által tért 
meg emberi segítség nélkül (Apostolok 
Cselekedete 9,1-16). Így fog végül Izrael 
is Messiásához megtérni.
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Pál elõbbi ellenállása Jézussal és 
Gyülekezetével szemben hasonló a 
mai zsidóság magatartásához (Apostolok 
Cselekedete 7,51). Isten hosszútûrése, 
amit Pál életében megtapasztalt, tulaj-
donképpen az Úr türelme Izrael iránt: 
«De azért könyörült rajtam, hogy Jézus 
Krisztus elsõsorban énrajtam mutassa 
meg végtelen türelmét példaként azok-
nak, akik majd hisznek benne, és így az 
örök életre jutnak» (1Timóteus 1,16). 
A hosszútûrés «tartózkodó magatartást 
jelent a provokációval szemben». Amint 
Pál megtérése elõtt az Urat provokál-
ta, úgy viselkedik ma Izrael is Jézussal 
szemben.

Ez a Pál megtérése után az evan-
gélium legnagyobb hitvallója lett. Ez 
is profetikus utalás a zsidók jövõbeli 
tevékenységére az Ezeréves békebi-
rodalomban. Pál így vall errõl: «De õ 
azt mondta nekem: Eredj el, mert én, 
messze küldelek téged, a pogányok 
közé» (Apostolok Cselekedete 22,21). 
«Nekem, minden szent között a legki-
sebbnek adatott az a kegyelem, hogy 
a pogányoknak hirdessem a Krisztus 
mérhetetlen gazdagságát» (Efézus 3,8). 
És az 1Timóteus 1,12-14-ben a neki 
adatott isteni kegyelemrõl tesz bizony-
ságot: «Hálát adok a Krisztus Jézusnak, 

Saulus megtérése 
Pálként Izrael jövõbeli 
megtérésének jelképe

a mi Urunknak, aki megerõsített en-
gem, mert megbízhatónak tartott, 
amikor szolgálatra rendelt. Jóllehet 
elõbb õt káromló, az övéit üldözõ és 
erõszakos ember voltam, mégis irgal-
mat nyertem, mert hitetlenségemben 
tudatlanul cselekedtem. De bõségesen 
kiáradt rám a mi Urunk kegyelme a 
Krisztus Jézusban való hittel és szere-
tettel.»

Izrael is buzgólkodik ma, de még tu-
datlanul, azaz nem a helyes ismeret sze-
rint, és hitetlenül, amint Pál írja: «Mert 
tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti 
buzgóság van bennük, de nem a helyes 
ismeret szerint» (Róma 10,2). Egyedül 
csak Isten irgalmassága segíthet rajtuk, 
és azt el is fogják nyerni.

A vallásos zsidók naponta így imád-
koznak (gyakran étkezés elõtt):«Kö-
nyörülj Örökkévaló,mi Istenünk, né-
peden, Izraelen, és a Sionon, a Te vá-
rosodon, a Te dicsõségednek helyén, a 
Te Felkented királyságán. Hozd el az Õ 
országát és a mi megváltásunkat. Add, 
hogy jöjjön el a Felkent és oldozza fel 
népét bûnei alól!» 

Izrael reménysége egyedül Isten nagy 
irgalmassága és a Messiás Jézus vissza-
térése népe megszabadítására.

NORBERT LIETH

Wim Malgo

Könyv, 264 old. 115x180mm 
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A rasszizmus korunk modern problémája. 
Több mint száz éven át a feketéket és a 
zsidókat származásuk miatt erkölcsileg és 
szellemileg sérült embereknek tekintették. 
Ma azonban fordult a kocka, és a «rassziz-
mus ellen» harcolók fõleg Amerikában a 
«fehér fajt» tekintik erkölcsileg sérültnek. 
Hogy mennyire veszélyes a fajelmélet min-
den formája, Ray Pritz mutat rá a  
Holokausztra visszatekintve, egy német 
hívõ vallomását idézve, aki, szeretni akarta 
ugyan a zsidókat, de korának fajelmélete 
megmérgezte gondolkodását. – Visszate-
kintés figyelmeztetésként a jelenre nézve.

A 19. és 20. században a zsidók-
hoz való viszonyulást jelentõs 
mértékben befolyásolta az ant-

ropológia tudományának létrejötte, az 
emberiség eredetének és viselkedésé-
nek tanulmányozása. Ezen a szakterü-
leten, amely elõször a 18. században 
bukkant fel, elkövettek néhány súlyos 
hibát. A népek közötti nyilvánvaló kü-
lönbségek fizikai és külsõleges voná-
sokban láthatóak. Kezdetben az antro-
pológusok öt különbözõ fajt határoztak 
meg fõleg bõrszínükre alapozva. Odáig 
mentek, hogy ezekkel a «fajokkal» szel-
lemi és erkölcsi jegyeket asszociáltak. 
Például úgy magyarázták, hogy a feke-
te emberek szellemileg alárendeltjei a 
fehéreknek.

Kezdetben a zsidókat a fehér fajhoz 
sorolták. Azonban a nyelvtudomány 
területén megjelent fejlemény miatt 
ez a besorolás megváltozott. Egyes 
nyelvek között kapcsolatot fedeztek 
fel, mivel azok egymásból fejlõdtek 
ki, vagy egy közös eredeti nyelvtõl 
származtak. Így a francia, spanyol, 
olasz és más nyelveket a «román 
nyelvcsaládba» sorolták, mivel mind 
a latin nyelvbõl, Róma nyelvébõl fej-
lõdött ki. A kései 18. és a korai 19. 

században megállapították, hogy a 
legtöbb európai nyelv, rokonságban 
áll egymással, és egy õsi nyelvtõl szár-
maznak, amely az ó-indiai szanszk-
rithoz hasonlított. Ma indo-germán 
nyelvcsoportnak nevezik ezeket a 
nyelveket, de elsõsorban «árja nyel-
veknek». Ezek lingvisztikai okokból 
különböznek a sémi nyelvektõl. A 
sémi nyelvek csoportjába tartoznak 
az arab, arámi, héber, amhari és más 
nyelvek.

Az antropológusok elkövették azt a 
hibát, hogy a fajokat nyelvük szerint 
alcsoportokra osztották fel. Ezek után 
már nemcsak árja és sémi nyelvekrõl 
beszéltek, hanem árja és sémi fajok-
ról is. Ez abszolút hiba volt, amit a 
mai antropológusok visszautasítanak. 
Sajnos ez a nézet a 19. században át-
hatotta az általános európai gondol-
kodást. Már Hitler hatalomra jutása 
elõtt, 1933-ban ez az elmélet téves-
nek bizonyult, ugyanakkor ebben az 
idõben a náci-program jelentõs ele-
mévé vált, amely a német (árja) faj 
felsõbbrendûségét hirdette.

A fajelmélet rányomta bélyegét az 
egyházi gondolkodásra is. A hagyomá-
nyos álláspont szerint – még a keresz-
tény antiszemitizmus idején is – egy 
zsidóember, aki hitre tért Jézusban és 
megkeresztelkedett, új teremtés lett, 
és nem lehetett visszautasítani zsidó 
származása miatt. Miután azonban el-
fogadták, hogy a fajok eredeti lényük 
alapján különböznek, és a zsidók állí-
tólagos gonosz tulajdonságai mélyebb 
gyökerûek, mint a vallásos vagy kul-
turális jellegek, a zsidókon már nem 
lehetett segíteni. E nézet szerint õk 
nem tudnak megváltozni, és egy zsidó 
megkeresztelése éppolyan hatékony, 
mint egy kutyáé.

Így nem meglepõ, hogy a kereszté-
nyek összezavarodtak. Egyesek felis-

merték ennek a fajelméletnek gonosz 
hatását, de legtöbben csatlakoztak «a 
tudományos haladás» korszelleméhez 
és a közvéleményhez. A következõ 
idézet 1913-ból attól a férfitõl szár-
mazik, aki a maga idejében a zsidók 
közti evangelizáció szószólója volt:

«Képes vagyok-e egy zsidót szeret-
ni? Biztosan nem, természeti szinten! 
Túl sok minden választ el tõle. Az õ 
tipikus magatartásformái túlságosan 
különböznek az enyéimtõl. Õ más 
szellemmel rendelkezik. Nem mintha 
az õ viselkedését rosszabbnak kellene 
tekinteni az enyémnél, nagyon is távol 
áll tõlem, hogy magam egy másik faj 
fölé emeljem, de mégis más. Nézetei 
szöges ellentétben állnak az enyéim-
mel, mint egy német ember nézetei-
vel. A zsidó kedélyállapot mindig mély 
benyomást tett népem gondolkodására 
és viselkedésére, és ezt veszélyesnek 
tekintem a német létezésre nézve. 
Mert saját különleges jellemvonásait 
feladni egy németnek annyit jelente-
ne, mint saját énjét feladni; és ez a 
vég kezdete úgy az egyén, mint egy 
nemzet számára és amint a helyzetet 
megítélem, tudatában vagyok annak a 
mély szakadéknak, amely a zsidóem-
bertõl elválaszt, melyet egyetlen 
értelmes érv sem tud áthidalni. … 
Emberként a zsidó, zsidó marad, én 
pedig német. Õszintén szólva nincs út 
ennek legyõzésére. Ha szeretnem kell 
a zsidót, akkor ezt a szeretet nekem 
kapnom kell. Csak egy Valaki van, 
Aki ezt a szeretetet adhatja, mégpedig 
Jézus Krisztus. ... Jézus szeretetében 
tanultam meg a zsidót szeretni; és úgy 
gondolom, ezt a szeretetet soha nem 
fogom elveszíteni.»

RAY PRITZ

Részlet a Kereszténység és zsidóság – egy 
évszázados konfliktus, Ray Pritz, 186-188. old. 

TÖRTÉNELEM 

A FAJELMÉLET MÉRGE
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JÓNÁS
PRÓFÉTA ÉS A  
KORONAVÍRUS 

növesztett nagy levelekkel Jónás ön-
ként választott számkivetésének helye 
fölé. Így Jónásnak kellemesen hûvös 
lett sátra, itt kényelembe helyezve ma-
gát, kellõ szellemi távolságra Ninive 
pogányaitól várta Isten ítéletének be-
következtét. Ám hiába várta, nem hul-
lott az égbõl tûz Ninivére. Hanem az 
õ fejét kezdte egyre jobban a Nap tüze 
perzselni, miután Isten az árnyékot 
adó fát egy forró keleti széllel kiszá-
ríttatta. A külsõ magas hõmérséklet 
ellenére a próféta érzelmi hõmérõje 
a fagypont alá süllyedt. Miután jóléti 
oázisa odalett, és a Nap hevétõl egyre 
jobban szenvedett, azt kívánta dühé-
ben, bár halna meg. Jobban aggódott 
az elszáradt ricinusbokor és saját jólé-
te, mint Ninive lakosainak megmen-
tése miatt.

Nos, a koronavírus hirtelen sok 
mindent megváltoztatott a mi nyuga-
ti jóléti államainkban. A csúcsmodern 
gyógyászat, amiért különben hálásak 
vagyunk, még nem kínált gyógyszert 
a Covid-19 ellen. A megbetegedettek 
számára ez eléggé aggasztó, hisz so-

kan belehalnak a fertõzésbe, de a vírus 
nemcsak az egészség és az élet töré-
kenységére ébresztett rá, a védekezés 
intézkedéseinek gazdasági kihatásai 
megmutatták az olyannyira bizton-
ságosnak hitt jóléti társadalmunk se-
bezhetõségét is. Jézus Gyülekezetének 
magától értetõdõ gyülekezési szabad-
sága is egyik napról a másikra odalett. 
A koronavírus okozta válság bennün-
ket is elkedvetleníthet, elbátortalanít-
hat. Saját «árnyékadó ricinusbokrunk» 

KORTÖRTÉNET 

Mi köze Jónás prófétának a koronavírus-
hoz? Hisz semmiféle rejtett utalást sem 
találunk Jónás könyvében a koronavírus-
ra. Jóslásokba bocsátkozni, vagy a «sorok 
között olvasni» nem tartozik a Szentírás 
komoly magyarázó módszerei közé. A 
Szentírás idõtlenül saját életünkre ad 
útmutatást, eligazítást.

Ami engem Jónás könyvének ol-
vasása közben megragadott, és 
arra késztetett, hogy kapcsolat-

ba hozzam a koronavírussal, tulajdon-
képpen Jónás történetének a vége a 4. 
fejezetben. Ott a dühös prófétát láthat-
juk, akit az dühít, hogy elmaradt Isten 
ítélete Ninive fölött. Azonban ez még 
nem minden! Számára fontosabb volt 
a saját jóléte, mint Ninive 120 000 
pogány lakosának megmentése. Ezért 
elõször messze tõlük, ítélet-biztos 
helyen sátrat épített magának. Ennek 
árnyékában, a maga választotta ka-
ranténban jobban érezte magát, mint 
Asszíria perzselõ napja alatt. Sõt, Isten 
még egy ricinusbokrot (nem tököt) is 

Imádkozunk-e azért, hogy 
ebben a koronavírus 
okozta félelemben és 
bizonytalanságban az 
emberek megtérjenek? 
Vagy azért imádkozunk, 
hogy számunkra a lehetõ 
leggyorsabban ismét 
minden a megszokott 
kerékvágásban menjen?
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elvesztésének lehetõsége bennünket 
is zúgolódókká, bosszankodókká te-
het, mint Jónást Ninivénél.

Mit akart Isten annakidején Jónásnak 
az elszáradt ricinusbokorral megtaníta-
ni? Jónást jobban érdekelte saját jóléte, 
mint Istennek az elkárhozó emberek 
számára készített megmentõ terve. 
Dühös volt saját jóléti oázisának el-
vesztése miatt, amit egyedül Isten meg 
nem érdemelt jóságának köszönhetett. 
És mi?

Általános jólétünk és az évtizede-
ken át tartó vallásszabadság vajon nem 
távolította-e el tõlünk a körülöttünk 
élõ embereket gondjaikkal, problémá-
ikkal együtt? Legfeljebb egy imakérést 
jelentettek számunkra, de összessé-
gében saját magunkkal és saját jólé-
tünkkel voltunk elfoglalva. A mind 
parttalanabbá váló istentelenség arra 
indít-e bennünket, hogy kegyelemért 
és azért imádkozzunk, hogy az embe-
rek megmeneküljenek Isten eljövendõ 
ítéletétõl? Vagy inkább Isten ítéletét 
kívánjuk rájuk, hogy aztán saját önelé-
gült «oázis létünknek» szentelhessük 
figyelmünket? 

Aztán mi a helyzet az üldözött és szük-
séget szenvedõ Jézus Gyülekezetével? 
Természetesen ezek az üldözött ke-
resztények nem hasonlíthatók Ninive 
lakosaihoz, velük kapcsolatban én a 
mi jóléti légvárunkra gondolok, amely 
most repedezni kezd, a látszólagos «ár-
nyékos létre», amely most kiszáradás-
sal fenyeget. Valószínûleg alkalomad-
tán imádkoztunk a szorongatott hely-
zetben lévõ keresztényekért, de vajon 

sorsuk valóban állandó imakérésünk 
volt-e? Aztán itt vannak még bolygónk 
elfelejtett háborúk és katasztrófák súj-
totta területei. Alkalomadtán megérin-
tenek, megráznak bennünket a róluk 
szóló hírek. Azonban nagyon is hamar 
a saját «ricinusbokrunk gondozására» 
fordítjuk figyelmünket. Imádkozunk-e 
azért, hogy ebben a koronavírus okoz-
ta félelemben és bizonytalanságban 
az emberek megtérjenek? Vagy azért 
imádkozunk, hogy számunkra a lehetõ 
leggyorsabban ismét minden a meg-
szokott kerékvágásban menjen?

Miután Isten kiszárította Jónás jó-
léti oázisát, a próféta újra Isten aka-
ratára és az elkárhozó emberek iránti 
könyörületére tudta figyelmét fordíta-
ni. Tekintsük a koronavírust mi is eb-
ben az összefüggésben. Csalóka jóléti 
világunk és a jóléttõl elkényeztetett 
«árnyékos létünk» hirtelen hervadni 
kezd. Ezáltal az Úr Jézus akarata és cél-
ja ismét a mi akaratunk és célunk lesz, 
és kilépünk az önmagunkkal foglalkozó 
elzárkózásunkból. Ne csak beszéljünk 
az eljövendõ ítéletrõl, hanem tegyünk 
meg mindent azért, hogy az emberek 
megtérjenek. A Máté 28 missziós pa-
rancsának fontosságát hangsúlyozva 
Hudson Taylor «a Feltámadott utolsó 
parancsaként» beszélt róla.

Jónás könyve Isten beszédével zá-
rul. Arra következtethetünk olvasva, 
hogy Jónás Ura cselekedete és beszé-
de által jobb belátásra jutott. A forró 
napon ülve valószínûleg helyes fény-
ben kezdte látni a dolgokat. Végül a 
keleti szél forrósága az õ szívében is 
újból fellobbantotta az elkárhozottak 
iránti szeretetet. Hisz Ninive lakói 
bûnbánatot tartottak. Jónás kora után 
150 év telt el, míg az elkövetkezendõ 
generációk istentelen életvitelükkel 
végképp magukra vonták Isten ítéle-
tét. Ha figyelmesen követjük az idõk 
jeleit, arra a következtetésre jutunk, 
hogy már nem sok idõnk van hátra. 
Minden amellett szól, hogy Jézus ha-
marosan visszajön. Tanuljuk meg te-
hát «Jónás leckéjét», amit Isten Szava 
ad fel nekünk.

JOHANNES PFLAUM

Jézus Gyülekezetének 
magától értetõdõ gyülekezési 
szabadsága is egyik napról 
a másikra odalett.

Norbert Lieth
Próféciai 
példázatok  
– 2. kiadás

A Máté 13-ban Jézus hét példázattal világítja 
meg a mennyek országát. A szerzõ, Norbert 
Lieth, úgy tárja elénk ezeket a példázatokat, 
mint amelyek egyben Izraellel, Jézus Gyüle-
kezetével és az Úr dicsõséges visszajövetelé-
vel is foglalkoznak. 
Könyv, 80 oldal
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SOROZAT

el szellemileg. Sajnos nagyon nehezen 
tudjuk elviselni a szegénységet, pedig 
Jézus felszólítása, hogy kövessük Õt, 
és vegyük fel az Õ keresztjét életünk 
minden területén, lemondási készséget 
feltételez.  Azonban az Úr ezt nem min-
denkitõl várja el. Kitõl várja el az Úr az 
önmegtagadást? Azoktól, akikrõl tudja, 
hogy készséggel és örömmel vállalják. Te 
is közéjük tartozol? A lemondási készség 

áldozatkészségben nyilvánul meg. Ez pe-
dig lemondás a gyakorlatban.

Amikor az Úr a szmirnai gyülekezet-
nek ezt üzeni: «Tudok nyomorúságodról, 
és szegénységedrõl» (Jelenések 2,9), ak-
kor ezzel azt mondja, hogy ez a gyüle-
kezet magára vette az Úr szegénységét. 
Jézus szegénységét a 2Korinthus 8,9 
is említi: «Mert ismeritek a mi Urunk 
Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag 
létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az 
õ szegénysége által meggazdagodjatok.»

Akkor ez azt jelenti, hogy mindnyá-

junknak szegényeknek kell lennünk? 
Nem, mert hisz nem a cselekedetek 
általi megigazulásról van szó. Viszont 
arra int, hogy bensõleg ne tartson fog-
va bennünket a vagyonunk. Hálaadással 
élvezhetjük mindazt, amit az Úr kegyel-
mében ad, ugyanakkor az oltárra kell azt 
helyeznünk. Ez azt jelenti, hogy képesek 
legyünk bármikor lemondani róla. 

A Szmirnai Gyülekezetnek nem kel-
lett volna a szegénységnek és nyomorú-
ságnak ezt az útjárt járnia. De Jézusért 
önként vállalt minden hátrányos megkü-
lönböztetést. Valóban nagy szegénység-
ben élhettek, mert az itt használt görög 
szó a szegénységre a ptocheia. Ezt a szót 
akkor használták, amikor egy maghajolt 
kéregetõ koldus alakját akarták leírni. 
Ilyen nyomorúságos helyzetben voltak 
tehát a szmirnai hívõk abban az idõben. 
Az Úr mégis így folytatja: «pedig gazdag 
vagy! »Ez ellentétben áll azzal, amit a 
laodiceai keresztényeknek mondott, 
akik sem hidegek, sem forrók, hanem 
langyosak voltak: «Mivel ezt mondod: 
Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és 
nincs szükségem semmire; de nem tu-
dod, hogy te vagy a nyomorult, a szánal-
mas és a szegény, a vak és a mezítelen» 
(Jelenések 3,17).

A Laodiceai Gyülekezet mélységes 
szellemi szegénységben leledzett, mert 
a gazdagságán csüggött. Úgy van az, 
ahogy az Úr Jézus mondta: «Könnyebb 

SZEGÉNY 
és mégis  

GAZDAG 

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

A Szmirnai Gyülekezet szegénysé-
gének oka valószínûleg a Jézus 
melletti hûséges kitartásuk volt, 

különben a nagy kereskedelmi városban 
a hívõk is jó egzisztenciát teremthettek 
volna maguknak. Õk azonban vállalták 
a társadalmi megkülönböztetést és kire-
kesztést, (blasztfémia stigmát) mint hitük 
gyakorlásának következményét. Jézus 
követése abszolút lemondást jelentett, 
és jelent ma is, ez az egyik legfontosabb 
feltétel. Ma ki az, aki gazdasági hátrá-
nyokat vállal Jézus követéséért? Inkább 
az ellenkezõje tapasztalható. Mindenki 
görcsös igyekezettel akar megfelelni a 
mai társadalmi rendszer elvárásainak. 
Azonban a gazdasági, földi dolgokhoz, a 
vagyonhoz való ragaszkodásnak mindig 
szellemi szegénység a következménye. 
Nem nagy dicsõség számunkra, ha bi-
zonyos jólétben élünk. 

Dehát nem rendelkezhetünk anya-
gi javakkal? Pál ezzel kapcsolatban ezt 
mondja: «Tudok szûkölködni és tudok 
bõvölködni is» (vö. Filippi 4,12). A kér-
désre a válasz: Dehogynem! Csakhogy, 
ha életünkben a fõ helyet az anyagi 
javak foglalják el, ha fõ célunk az egy-
re nagyobb igények kielégítése, akkor 
ezzel egyenes arányban szegényedünk 

Mindenki görcsös 
igyekezettel akar 
megfelelni a mai társadalmi 
rendszer elvárásainak. 
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a tevének a tû fokán átmenni, mint a 
gazdagnak az Isten országába bejutni!» 
(Máté 19,24). Ezzel azt akarta mondani, 
hogy nem szabad gazdagnak lenni? Nem, 
biztosan nem. Viszont a gazdagnak úgy 
kell tekintenie vagyonára, mintha annak 
intézõje, sáfára lenne. Jaj annak, akinek 
szíve a vagyonán csügg! Az Úr üzenetei-
ben tehát a gazdag szegény szmirnaiakat 
és a szegény gazdag laodiceaiakat látjuk. 
Itt felvetõdik a kérdés: Készen állunk-e 
mi Jézusért a lemondást vállalni? Gya-
korlatilag milyen mértékben állunk 
készen Jézus magatartását követni? 
Jézus így figyelmeztet: «Így tehát, aki 
közületek nem mond le minden vagyo-
náról, nem lehet az én tanítványom» 
(Lukács14,33). Ezzel a totális követel-
ménnyel talán hagyjuk az Urat elmenni 
mellettünk, mert inkább kikerüljük a 
legfontosabbat, és saját életünket min-
dennél jobban szeretjük. Pedig az is-

teni rendelkezés így szól: «Aki szereti 
az életét, elveszti; aki pedig gyûlöli az 
életét e világon (Jézusért feladja), örök 
életre õrzi meg azt» (János 12,25).

Ez nem parancs, hanem egy isteni 
alaptörvény közlése. A szmirnai gyüleke-
zet önként vállalta a nyomorúságot és le-
mondást, mert Jézust mindennél jobban 
szerette. A szmirnai azon két gyülekezet 
egyike, melyeket az Úr nem fedd meg, 
és nem szólít fel bûnbánatra, mint pél-
dául az efézusi gyülekezetet, amelynek 
ezt üzeni: «az a panaszom ellened, hogy 
nincs meg már benned az elsõ szeretet» 
(Jelenések 2,4).

Még egyszer szeretném hangsúlyoz-
ni: Az Úr nem parancsolja meg nekünk, 
hogy szeressük, hisz a szeretet mindig 
önkéntes. A szmirnai gyülekezet szerette 
Õt, ezért bátorítja õket az Úr nehéz hely-
zetükben: «Ne félj attól, amit el fogsz 
szenvedni. Íme, az ördög börtönbe fog 

vetni közületek némelyeket, hogy pró-
bát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz 
tíz napig. Légy hû mindhalálig, és ne-
ked adom az élet koronáját» (Jelenések 
2,10). 
Azonban itt a szmirnai hívõk az Úr erõ-
terében az ígéretek csodálatos gazdag-
ságában részesülnek! Ez boldoggá tette 
õket – a nyomorúság és szegénység, a 
támadások és félelmek közepette is. Az 
Úr ígérete életük minden nehézségét 
felülmúlja. – Ó, bárcsak az Úr ígérete a 
te életed minden nehézségét is túlszár-
nyalná! – Erre akar Pál is rávilágítani, 
amikor ezt írja: «Mindenütt szorongat-
nak minket, de nem szorítanak be, két-
ségeskedünk, de nem esünk kétségbe; 
üldözöttek vagyunk, de nem elhagyot-
tak, letipornak, de el nem veszünk» 
(2Korinthus 4,8-9).

A gyõzelem bizonyosságát ünnepelte, 
mert tudta, hogy az Úr vele van.

WIM MALGO (1922–1992)

Samuel Rindlisbacher-  Thomas Lieth - Hartmut Jaeger

Bátorság   
         az élethez

Ára: 
1250,-Ft

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

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



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

Bp, Palóc u. 2. Mobil: +36 30 630 7823; rendeles@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 Az árak a postaköltséget nem tartalmazzák!

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



Utazz velünk a Szentföldre!

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

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

Bibliai tanulmányutak 2021-ben

Útrakészek vagyunk: 

-márcusi, 
-júliusi, 
-októberi idõpontokban

Már most foglald le, és fizessd be az utazást!

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

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



Miért fontos Izrael 
fizikai és szellemi helyreállítása?

Újdonság!
  Eyal Friedman

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

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

Megvásárolható:
Éjféli Kiáltás Misszió
Mobil: +36 30 630 7823
info@ejfelikialtas.hu
vagy személyesen:  
Budapest, Palóc u. 2.- 

könyv, 52 oldal
- méret: 110x170mm

Ára: 1250,-Ft
+postaköltség

Az újság ára: 500,-Ft


