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Utazz velünk a Szentföldre!

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

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

Bibliai tanulmányutak 2021-ben

Útrakészek vagyunk: 

-júliusi 4-11, 
-októberi 17-27 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!
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Dr. David Gooding – Dr. John Lennox 

Kereszténység: 
Illúziók vagy tények?

Ennek a könyvnek az elsõ kiadása a beszámolók szerint segítséget jelentett annak a több mint 
fél millió embernek, akik kézhez kapták. Sokan írtak közülük, hogy beszámoljanak azokról a 

nehézségekrõl, amelyek akadályt jelentettek számukra a keresztyén üzenet elfogadásához vezetõ 
úton. Ez az átdolgozott és bõvített kiadás – amely David Gooding professzor és  

dr. John Lennox tollából származó írásokat tartalmaz -, arra hivatott, hogy õszintén szembenézzen 
ezekkel a kérdésekkel, megmutassa, hogy azok nem legyõzhetetlenek, és hogy létezik 

intellektuálisan elfogadható út, mely a Krisztusba vetett személyes hithez vezet.

Ára: 900,- Ft
+postaköltség

w w w . e j f e l i k i a l t a s . h u

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

Ára: 1500,- Ft
+postaköltség

Philip Yancey 

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

Ára: 2900,- Ft
+postaköltség

Jerry Bridges 

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

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

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

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

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

megérteni, az igazi kincs!
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Jonathan Malgo 
Az Éjféli Kiáltás Misszió nemzetközi vezetõje 

«Útban Emmaus felé – vagy vissza Jeruzsálembe?»

K edves Barátaim, Lukács apostol 
evangéliuma számol be arról, hogy 

az Úr Jézus keresztre feszítése és fel-
támadása után két tanítványa Jeruzsá-
lembõl Emmausba indult. Nagyon szo-
morúan rótták az utat, miközben az 
Úr csatlakozott hozzájuk, és megkér-
dezte tõlük, hogy miért olyan szomo-
rúak. A tanítványok különös, de nem 
ismerték fel az õket kérdezõ Mesterü-
ket, és megbotránkozva kérdezték tõ-
le: «Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsá-
lemben, aki nem tudod mi történt ott 
ezekben a napokban?» Ezután beszá-
moltak az utolsó napok megdöbbentõ 
eseményeirõl, melyek annyira elkese-
rítették õket.

Az Úr ekkor határozottan így szólt 
hozzájuk: «Ó, ti balgák …» (Lukács 
24,25). És számukra világos, érthetõ 
módon elmagyarázta, hogyan kellett 
beteljesednie mindannak, amit a pró-
féták megjövendöltek a Krisztusról, 
Akinek így kellett megdicsõülnie. A fa-
luhoz érve kérésükre bement a tanít-
ványokkal szállásukra, asztalhoz ülve a 
kenyér megtörésekor felismerték Uru-
kat, és nagy öröm töltötte el szívüket. 
Még abban az órában visszatértek Je-
ruzsálembe, hogy hírül vigyék a csodá-
latos tényt, amirõl megbizonyosodtak. 

Engedtessék meg nekem, hogy ezt 
az eseményt képletesen napjainkra al-
kalmazzam. Sokan vannak közülünk 
útban Emmaus felé. Elhagyjuk Isten 
városát (Jeruzsálemet), hogy egy földi 
faluba (Emmausba) utazzunk. Szomo-
rúak vagyunk napjaink kétségtelenül 
súlyos eseményei miatt. Felzaklatnak 
bennünket a koronavírus miatt beve-
zetett intézkedések. Állandóan a ví-
rusról hallunk, olvasunk, látjuk a hí-

rekben a szomorú eseményeket. Ez 
állandó nyugtalanságot gerjeszt ben-
nünk, sokakat félelemmel tölt el olyany-
nyira, hogy egyfajta «világvége pánik» 
uralkodhat el rajtuk, amitõl nekünk, 
keresztényeknek távol kell tartanunk 
magunkat (lásd az ezzel kapcsolatos 
cikkünket a 18. oldalon).

A naponta tapasztalt, kedélyeket 
borzoló események közepette azon-
ban gyakran elfelejtjük, vagy egyálta-
lán észre sem vesszük, hogy Urunk is 
velünk jön az úton. Szava beteljesedik, 
Õ cselekszik. Az Éjféli Kiáltás Misszió 
célja éppen az, hogy figyelmeztessen, 
és rámutasson arra a tényre, hogy min-
den az Úr visszajövetelének közeledtét 
hirdeti! Ezzel kapcsolatban szeretném 
Norbert Lieth cikkét ajánlani a 14. ol-
dalon. Kiadónknál olyan könyvek talál-
hatóak, melyek erre világítanak rá, és 
mi ezt az üzenetet tartjuk küldetésünk 
fõ feladatának és ezt az örömhírt adjuk 
tovább. Ez a mi fõ feladatunk. 

Arra szeretnék mindenkit bátoríta-
ni, hogy ne ragadjunk le az emmausi 
úton. Forduljunk meg, induljunk vissza 
Jeruzsálembe! Isten városa legyen a cé-
lunk, ne ennek a földnek «valamelyik 
kicsiny faluja vagy városa». Mi tovább-
ra is bátran és örömmel hirdetjük, és 
bizonyságot teszünk a csodálatos tény-
rõl és igazságról, amirõl az emmau-
si tanítványok is megbizonyosodtak! 
Elfecsérelt idõ, amit a koronavírusról 
szóló mindenféle médiában megjelenõ 
beszámolókra fordítunk. Viszont az az 
idõ, amit az Úr dolgaira fordítunk ér-
téket teremt a jelenben és az örökké-
valóság tekintetében is. Gondoljunk 
arra, hogy az emmausi tanítványok 
szemei megnyíltak az igazságra, ami-

Elfecsérelt idõ, amit 
a koronavírusról szóló 
mindenféle médiában 
megjelenõ beszámolókra 
fordítunk. Viszont az az 
idõ, amit az Úr dolgaira 
fordítunk értéket teremt a 
jelenben és az örökkévalóság 
tekintetében is.

kor az Úrral együtt asztalhoz ültek. Ez 
a lényeg! Attól nem leszünk okosabbak, 
ha engedjük e világ gondjait és félelme-
it elhatalmasodni rajtunk. Csak akkor 
tudunk mindezen felülemelkedni, és 
megõrizni szívünk békességét és re-
ménységét, ha közösségünk van Jézus-
sal. Ez az igazi felismerés, ez visz ben-
nünket tovább. 

Ebben az értelemben mondjuk: Ma-
ranatha, Jöjj, Uram Jézus! 

Szívélyes üdvözlettel:
Jonathan Malgo
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Ezékifel 19

«Te pedig kezdj siratóéneket Izráel feje-
delmeirõl, és mondd: Mi volt anyád? Nõs-
tény oroszlán, oroszlánok között hevert, 
ifjú oroszlánok között nevelte föl a köly-
keit. Nagyra nevelte egyik kölykét, ifjú 
oroszlán lett az, és megtanult zsákmányt 
ejteni, embert is evett. De népeket hív-
tak össze ellene, foglyul ejtették vermük-
ben, és megláncolva vitték el Egyiptom 
földjére. Amikor anyja látta, hogy hiába 
várja, oda lett a reménysége, fogta egy 
másik kölykét, és azt tette ifjú oroszlán-
ná. Ez járt-kelt az oroszlánok között, ifjú 
oroszlánná lett, és megtanult zsákmányt 
ejteni, embert is evett. Lerontotta palotá-
ikat, rommá tette városaikat, rettegett az 
egész ország hangos ordításától. De ösz-
szefogtak ellene a környezõ tartományok 
népei, és kivetették rá hálójukat, foglyul 
ejtették vermükben. Láncra verve ketrec-
be zárták, és elvitték Babilónia királyá-
hoz, elvitték a börtönbe, hogy ne hallják 
többé a hangját Izráel hegyein. Olyan volt 
anyád, mint egy szõlõtõ a szõlõskertben, 
amelyet víz mellé ültettek: termékeny 
volt, sok hajtása lett a sok víztõl. Erõs 
vesszõi nõttek, királyi pálcának  
valók, magas volt, kiemelkedett a fák 
lombja közül, kitûnt magasságával és 
sok levelével. De a harag kiszaggatta, 
földre terítette, a keleti szél leszárította 
gyümölcsét, erõs vesszõi letöredeztek, 
és elszáradtak, tûz emésztette meg õket. 
Most a pusztába van ültetve, a szikkadt 
és szomjú földbe. Tûz csapott ki vesszõ-
jébõl, megemésztette hajtásait és gyü-
mölcsét. Nincs rajta több erõs vesszõ, 
királyi pálca. Siratóének ez, siratóének 
lett.»
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Egy siratóének 

A siratóének mindig szomorúsággal 
jár együtt. Az elkeseredés mély-

pontján hangzik fel. Halotti ének, 
fájdalmas panasz, depresszív kesergés 
(1-14. versek).

Ez az ének a Dávid-dinasztia bukását 
siratja el. Minden olyan jól kezdõdött. 
Dávid kiválasztása, a rá vonatkozó ígé-
retek, a háza és királysága, aztán a Dávid 
zsoltárai ... végül pedig jött az összeom-
lás! Milyen mélyre lehet süllyedni, ha az 
Urat elhagyjuk, és saját utunkat akarjuk 
járni! Ha napjainkban a világpolitikai 
fejleményeket, valamint a keresztény-
ség, ill. az egyház berkeiben történteket 
figyeljük, mi is elkezdhetnénk siratóéne-
ket énekelni. 

Siratóének a felelõsséghordozókról 
«Te pedig kezdj siratóéneket Izráel 

fejedelmeirõl» (1. vers). A próféta elõ-
ször a felelõsöket szólítja meg. A feje-
delmek Izráel kormányzói, a királyok, 
de a papok is, tehát a politikai és val-
lási hatalmak. Õket terheli a felelõsség 
a nép siralmas állapotáért. Az elõbbiek 
elnyomták a népet, az utóbbiak pedig 
tolerálták a bûnt, és maguk is bûnben 
éltek. Minden felelõsséghordozó, úgy 
a nevelés, mint a politika vagy a vallás 

területén, különleges felelõsséggel tar-
tozik: «Akinek sokat adtak, attól sokat 
kívánnak, és akire sokat bíztak, attól 
többet kérnek számon» (Lukács 12,48).

A siratóének példázat formájában 
különbözõ metaforákat használva bon-
takozik ki. Költõi kérdéssel indít, amely-
re a legfontosabb metaforával felel:  
«… és mondd: Mi volt anyád? Nõstény 
oroszlán, oroszlánok között hevert, ifjú 
oroszlánok között nevelte föl a kölykeit» 
(Ezékiel 19,2). A nõstény oroszlán több 
helyen is elõfordul úgy Júda, mint az 
egész Izráel jelképeként (1Mózes 49,9; 
4Mózes 24,9; Mikeás 5,7). Izráel tehát 
nõstény oroszlánként az oroszlánok kö-
zött élt, itt nevelte fel kölykeit az orosz-
lánok életmódja szerint, azaz istente-
lenül. Hasonlóvá vált a többi néphez, 
olyan akart lenni, mint a többi nemzet, 
és végül már nem is lehetett megkülön-
böztetni a többi néptõl.

A 20. fejezet folytatja ezt a témát:  
«... Semmi sem lesz abból, amin ti 
gondolkoztok, amikor azt mondjátok: 
Legyünk olyanok, mint más nemzetek, 
mint a többi országok népei, akik fát és 
követ tisztelnek!» (Ezékiel 20,32). Az a 
nép, amelyet Isten közvetlenül kiválasz-
tott, elkülönített, oktatott, rendkívüli 

Az Ezékiel 19 a Dávid-dinasztia bukását siratja. Mit 
jelent ez profetikusan, és mi az üzenete számunkra? 
Bibliai tanítás.
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módon felvilágosított, hiszen egyedüli 
népként a világon az élõ Isten szava-
it és üzeneteit hallhatta, melyet Isten 
azért hívott el, hogy a világ üdvösségévé 
váljon, most ilyen kívánsággal állt elõ: 
«Olyanok akarunk lenni, mint a többi 
pogány nép.»

A tegnapi világ, egy európai emlé-
kei címû könyvében az osztrák zsidó 
író Stefan Zweig (1881–1942) ezt írta: 
«Annak a népnek vagy országnak mi-
liõjéhez való alkalmazkodás, amelyben 
éltek, a zsidók számára már nemcsak vé-
delmi intézkedés volt, hanem egy mély, 
belülrõl jövõ szükséglet is. Õsi vágyuk 
az otthon, a nyugalom, a megpihenés, 
a biztonság után, az után, hogy ne ide-
genek legyenek ott ahol élnek, arra 
kényszeríti õket, hogy szenvedélyesen 
kötõdjenek környezetük kultúrájához.»

Általánosságban tekintve napjaink 
kereszténysége ugyanazon az úton jár. A 

mai kereszténység már nem keresztény, 
hanem pogány akar lenni. Nagy igye-
kezettel próbál keresztény gyökereitõl 
elszakadni és alkalmazkodni. Sõt, még 
az egyház is egyre keresztényietlenebb 
jelleget ölt. Ahelyett, hogy a világgal 
megismertetné Isten szeretetüzenetét, 
maga válik a világhoz hasonlóvá osztoz-
va bûneiben.

Egy példa jól szemlélteti, milyen 
messzire távolodott el az egykor ke-
resztény Európa a keresztény értékek-
tõl: München hivatalos városi portálján 
már 2014-ben a családos igazolványon, 
amely vonzó ajánlatokat és csökkentett 
árakat kínált a müncheni családoknak, 
két férfi látható egy gyerekkel, valamint 
két nõ két gyerekkel, de a hagyományos 
család – apa, anya, gyerekek – sehol 
sem szerepel!

Mind Pál apostol, mind Péter apostol 
óvnak az alkalmazkodástól, és felszólíta-

A nõstény oroszlán több 
helyen is elõfordul úgy 
Júda, mint az egész 
Izráel jelképeként
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nak, hogy értelmünk megváltoztatásával 
törekedjünk a megszentelõdésre. Pál így 
ír: «… ne igazodjatok e világhoz, hanem 
változzatok meg értelmetek megújulásá-
val, hogy megítélhessétek: mi az Isten 
akarata, mi az, ami jó, ami neki tetszõ 
és tökéletes» (Róma 12,2). Péter: «Mint 
engedelmes gyermekek ne igazodjatok 
azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, ame-
lyek tudatlanságotok idején voltak ben-
netek, hanem - mivel õ, a Szent hívott 
el titeket - magatok is szentek legyetek 
egész magatartásotokban» (1Péter 1,14-
15). Ha elkezdünk alkalmazkodni, akkor 
azzal együtt kezdünk elhajlani is, ami 
mindig katasztrófával végzõdik.

Valahol azt olvastam, hogy a kí-
gyóméreg 90% proteint tartalmaz. A 
proteinek az emberi táplálkozás leg-
fontosabb alkotóelemeihez tartoznak, 
sejtjeink állandó táplálását szolgálják. 
Mégsem jutna senkinek sem eszébe, 
hogy ennek alapján kígyómérget ve-
gyen be, ez ugyanis olyan erõs méreg, 
hogy azonnali halált okoz. Így van ez a 
világ «mérgével» is. Egyfelõl ebben a 
világban élünk és dolgozunk, másfelõl 
pedig vigyáznunk kell, nehogy megmér-
gezõdjünk.

Amit vetünk, azt aratjuk 
«Nagyra nevelte egyik kölykét, ifjú 

oroszlán lett az, és megtanult zsákmányt 
ejteni, embert is evett. De népeket 
hívtak össze ellene, foglyul ejtették 
vermükben, és megláncolva vitték el 
Egyiptom földjére» (Ezékiel 19,3-4). Az 
istentelenné vált Izráel és királyai (feje-
delmei) gyerekeiket a nemzetek normái 
szerint nevelték fel, a világ irányvonala-
it követve, és nem Isten Szava szerint. 
Az eredmény nem is maradt el.

Az ifjú oroszlán, akirõl itt szó van, 
Júda királya, az istentelen Jóáház. A 
«megtanult zsákmányt ejteni, embert 
is evett» megállapítás valószínûleg zsar-
noki kormányzására utal, mivel áldás 
helyett átkot jelentett népe számára. 
Mindössze három havi uralkodás után 
Kr. e.  609-ben Nékó fáraó fogságba 
ejtette, és Riblába vitte (Észak-Izrael), 
késõbb pedig Egyiptomba, ahol meg is 
halt: «Huszonhárom éves volt Jóáház, 
amikor uralkodni kezdett, és három 

hónapig uralkodott Jeruzsálemben. 
Anyjának a neve Hamútal volt, 
Jirmejáhú leánya, Libnából. Azt tet-
te, amit rossznak lát az ÚR, egészen 
úgy, ahogyan elõdei tették. De Nékó 
fáraó fogságba vetette õt Riblában, 
Hamát földjén, hogy ne uralkodhassék 
Jeruzsálemben. Az országra pedig száz 
talentum ezüst és egy talentum arany 
hadisarcot vetett ki. Ezután Nékó fá-
raó Eljákimot, Jósiás fiát tette királlyá 
apja, Jósiás után, és a nevét Jójákimra 
változtatta. Jóáházt pedig magával vit-
te, aki így Egyiptomba került, és ott 
halt meg» (2Királyok 23,31-34). Ez 
lett tehát annak a népnek sorsa, amely 
áldás és gyõzelem ígéretét kapta! Az 
volt az elhivatása, hogy nemzeteken 
uralkodjék, és most királya ellenséges 
országban halt meg – mégpedig abban 
az országban, ahonnan az Úr kb. 800 
évvel azelõtt kihozta, és megmentette a 
rabszolgaságtól! Izráel királya ismét an-
nak az ellenségnek zsákmányává vált, 
amely kezébõl egyszer már megszaba-
dította az Úr. Micsoda tragédia!

Megtörténhet-e, hogy miután az Úr 
Jézus kegyelme megszabadított bennün-
ket e világ fogságából, késõbb ismét en-
gedünk a világ csábításának?

Lehetséges-e, hogy nem mi gyõzzük 
le a világot, hanem az fog bennünket 
legyõzni?

Lehetséges-e, hogy hátat fordítunk 
annak, Aki kiszabadított bennünket 
ebbõl a jelenvaló gonosz világból (Gal 
1,4), és ismét a világ útjain járunk?

Megtörténhet-e, ahelyett, hogy a vi-
lág világossága lennénk, ismét sötétsé-
get terjesztünk?

Lehetséges-e, ahelyett, hogy áldás 
lennénk, és szeretetet vetnénk, ismét 
gyûlölködõkké, hirtelen haragúvá vá-
lunk?

Megtörténhet-e, hogy nem mi men-
tünk meg embereket ebbõl a világból, 
hanem hagyjuk magunkat általuk a vi-
lágba visszavezetni?

Péter így figyelmeztet: «Mert ha az 
Úrnak és az Üdvözítõ Jézus Krisztusnak 
megismerése által megszabadultak a vi-
lág förtelmeitõl, de ismét belekeveredve 
azokba elbuknak; ez az utóbbi állapotuk 
rosszabb lesz az elsõnél» (2Péter 2,20).

Egyre lejjebb a lejtõn 
«Amikor anyja látta, hogy hiába várja, 

oda lett a reménysége, fogta egy másik 
kölykét, és azt tette ifjú oroszlánná. 
Ez járt-kelt az oroszlánok között, ifjú 
oroszlánná lett, és megtanult zsákmányt 
ejteni, embert is evett. Lerontotta palo-
táikat, rommá tette városaikat, rettegett 
az egész ország hangos ordításától. De 
összefogtak ellene a környezõ tartomá-
nyok népei, és kivetették rá hálójukat, 
foglyul ejtették vermükben. Láncra ver-
ve ketrecbe zárták, és elvitték Babilónia 
királyához, elvitték a börtönbe, hogy ne 
hallják többé a hangját Izráel hegyein» 
(Ezékiel 19,5-9). Ahelyett, hogy belátta 
volna bûneit, és megért volna, az anya 
– Izráel (Júda) – egy másik kegyetlen ki-
rályt nevelt fel. Itt valószínûleg Jójákim 
királyról van szó.

Jójákim szintén három hónapig ural-
kodott, de ez az idõ a rettenetnek és 
a nép pusztításának ideje volt. Olyan 
súlyos volt a helyzet, hogy Isten Izráel 
ellenségét használta fel, hogy meg-
álljt parancsoljon Jójákim rémural-
mának. Ez Kr. e. 597-ben történt, 
Nabukodonozor idejében: «És pihenni 
tért õseihez Jójákim, utána pedig fia, 
Jójákin lett a király. Egyiptom királya 
többé nem vonult ki országából, mert 
Babilónia királya mindent elfoglalt, ami 
csak Egyiptom patakjától az Eufrátesz 
folyamig Egyiptom királyáé volt. 
Tizennyolc éves volt Jójákin, amikor 
uralkodni kezdett, és három hónapig 
uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának 
a neve Nehustá volt, Elnátán leánya, 
Jeruzsálembõl. Azt tette, amit rossznak 
lát az ÚR, egészen úgy, ahogyan apja 
tette. Abban az idõben vonultak fel 
Nebukadneccarnak, Babilónia királyá-
nak a szolgái Jeruzsálem ellen, és ost-
rom alá vették a várost. Nebukadneccar, 
Babilónia királya is megérkezett a város 
alá, amelyet szolgái ostromoltak. Ekkor 
Jójákin, Júda királya kiment Babilónia 
királyához anyjával, udvari embereivel, 
parancsnokaival és fõembereivel együtt. 
Babilónia királya uralkodásának nyol-
cadik esztendejében elfogatta õt. És 
elvitette onnan az ÚR házának minden 
kincsét, meg a királyi palota kincseit, és 
leszedetett minden aranytárgyat, ame-
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lyet Salamon, Izráel királya készíttetett 
az ÚR templomában. Így jelentette ezt ki 
az ÚR» (2Királyok 24,6-13). Jójákin 37 
évig élt fogságban, míg Nabukodonozor 
fia szabadon engedte, de hazájába már 
soha nem tért vissza.

Milyen mélyre süllyedhet egy ember! 
Ma is mennyi szerencsétlenséget és bajt 
okozhat egy lázadozó keresztény csa-
ládjának, szüleinek, de a gyülekezetnek 
is! Milyen pusztítást vihet végbe egy 
olyan ember, akit már nem a Szentlélek 
vezérel, hanem saját érzései, makacs-
sága, önzése! Az ilyen ember sokakat 
magával ránthat. Sajnos odáig is fajulhat 
a helyzet, hogy az Úr világi embereket 
kénytelen felhasználni az áldatlan álla-
potok felszámolására.

A szõlõtõ és a hajtása 
«Olyan volt anyád, mint egy szõlõtõ 

a szõlõskertben, amelyet víz mellé ül-
tettek: termékeny volt, sok hajtása lett 
a sok víztõl. Erõs vesszõi nõttek, királyi 
pálcának valók, magas volt, kiemelkedett 
a fák lombja közül, kitûnt magasságával 
és sok levelével. De a harag kiszaggatta, 
földre terítette, a keleti szél leszárította 
gyümölcsét, erõs vesszõi letöredeztek, 
és elszáradtak, tûz emésztette meg õket. 
Most a pusztába van ültetve, a szikkadt és 
szomjú földbe. Tûz csapott ki vesszõjébõl, 
megemésztette hajtásait és gyümölcsét. 
Nincs rajta több erõs vesszõ, királyi pálca. 
Siratóének ez, siratóének lett» (Ezékiel 
19,10-14). A szõlõtõ ugyanúgy, mint a 
nõstény oroszlán, Izráel, illetve Júda jel-
képe.

Isten Izráelt (Júdát) beültette az 
ígéret földjébe azzal a céllal, hogy gyü-
mölcsöt teremjen. Szerfölött gazdagon 
megáldotta. Tekintélyes és erõs volt, 
a népek felnéztek rá. Nagyszerû kirá-
lyok, «királyi pálcák» nõttek ki belõ-
le, és Izráel jó híre ismert volt a világ 
elõtt. De elhagyta Istenét, a nemze-
tekké vált hasonlóvá, bálványimádóvá 
vált, sõt még gyermekeket is áldozott, 
végül aztán a «keleti szél», vagyis a 
babiloni csapatok elpusztították, még 
Jeruzsálemet is felégették (Kr. e. 586-
ban). A szõlõtõ Izráel kiszáradt pusz-
tává, szomjú földdé változott. Ez a ba-
biloni számûzetésre utal. A «puszta» 

mindig Izráel hazáján kívüli helyzetét 
írja le. – Minden ember, aki Jézus nél-
kül él, a pusztában tartózkodik.

A 14. versben említett «vesszõ» 
Cidkijját jelenti, Jójákin nagybátyját 
(2Királyok 24,17), Izráel, ill. Júda 
utolsó királyát: «Tûz csapott ki vesszõ-
jébõl, megemésztette hajtásait és gyü-
mölcsét. Nincs rajta több erõs vesszõ, 
királyi pálca.» Cidkijjá volt a felelõs 
azért, hogy Kr.e. 586-ban a Templom 
leégett. Jeremiás már azelõtt prófétált 
Cidkijjáról: «Feleségeidet és fiaidat is 
mind kiviszik a káldeusokhoz. Te sem 
menekülsz meg kezükbõl, hanem el-
fognak, és a babilóniai király kezébe 
adnak; ezt a várost pedig fölperzselik!» 
(Jeremiás 38,23). Mindkét igehely 
azt mutatja, hogy a tüzet nem Isten 
okozta, sem a babiloniak, noha azok 
is felégették a Templomot (Jeremiás 
52,12-13), hanem a szõlõtõ egy hajtá-
sa, így végsõ soron maga a szõlõtõ, azaz 
Júda. A teljes felelõsség õt terhelte. – 
Ne mindig Istent hibáztassuk azért, ha 
nehéz helyzetbe kerülünk, a bajok, ne-
hézségek bûneink következményei. És 
az általunk elkövetett vétkek gyakran 
okoznak kárt másoknak is. –

Egy zsidó példázat jól szemlélteti 
ezt: «Egyszer több ember is utazott egy 
csónakban. Az egyik utas egyszer csak 
elkezdett lyukat fúrni a csónak aljába. 
A többiek felháborodva kérdezték: ‹Mit 
csinálsz te ott?!› A férfi így felet: ‹Mi 
közötök hozzá? Végül is az én ülésem 
alatt fúrom a lyukat.›»

Az egyik vétkéért a többieknek is 
szenvedniük kell.

Cidkijjá fogságba vitelével és halá-
lával, miközben fiait is megölték, szé-
gyenletes véget ért a Dávid-dinasztia. 
Attól az idõtõl fogva Dávid-utód nem 
ült Izráel trónján. Így szó szerint véget 
ért az ének: «Nincs rajta több erõs 
vesszõ, királyi pálca. Siratóének ez, 
siratóének» (14. vers).

Izráel történelme siratóénekké vált. 
Egykor még így énekelt a zsoltáros: 
«Zengjetek az ÚRnak, aki a Sionon la-
kik, mondjátok el a népeknek felséges 
tetteit!» (Ps 9,12). És most ez a sira-
tóének! Izráelnek Isten uralmára kel-
lett volna rámutatnia, és bizonyságul 

A mai kereszténység már 
nem keresztény, hanem 
pogány akar lenni. Nagy 
igyekezettel próbál 
keresztény gyökereitõl 
elszakadni és alkalmazkodni. 
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szolgálnia a nemzetek elõtt (5Mózes 
4,6), most azonban ujjal mutogattak 
rá a nemzetek, és neve csúfnévvé vált 
(Zsoltár 44,15; Ezékiel 22,4). Izráel 
gyümölcstermésre rendeltetett, és 
gyümölcstelenül merült feledésbe. Ez 
valóban siratóének! Minden vidáman 
kezdõdött, és szomorúan végzõdött.

Mindez figyelmeztetésül szolgál. 
Pál a szellem gyümölcseit szembe állít-
ja a sötétség gyümölcstelen tetteivel. 
«A világosság gyümölcse ugyanis csu-
pa jóság, igazság és egyenesség ... ne 
vegyetek részt a sötétség haszontalan 
cselekedeteiben, hanem inkább lep-
lezzétek le ezeket» (Efézus 5,9.11). 
És a mi cselekedeteinknek is sirató-
ének lesz a vége, ha nem engedjük 
a Szentlélek vezetését érvényesülni 
életünkben! 

A Biblia azt nem tanítja, hogy a ke-
resztény elveszítheti az örökéletet, azt 
viszont igen, hogy elveszítheti 

. . .  a hervadhatatlan koszorút 
(1Korinthus 9,25) ... Isten mennyei 
elhívásának jutalmát (Filippi 3,14) ... 
a verseny fõdíját (2Tim 2,5). ... Kárt 
vallhat munkájában (1Kor 3,15) ... meg-
szégyenülhet (1János 2,28).

Nos, Izrael számára mindennek vége?
Nos, miután Cidkijjá halálával Izrá-

el király nélkül maradt, és így a dávidi 
uralom véget ért, felvetõdik a kérdés: 
Mi a helyzet azzal a sok ígérettel, me-
lyeket Isten Izráelnek adott? Például 
ezzel a kijelentéssel: «Megesküdtem 
egykor szentségemre, és nem fogok 
hazudni Dávidnak: Örökké lesz neki 
utódja, trónja elõttem lesz, mint a 
nap, megmarad örökre, mint a hold, a 
fellegek közt lakó igaz tanú. (Szela.)» 
(Zsoltár 89,36-38, vö. Ézsaiás 9,6; Dá-
niel 7,14)? Minden tekintetben Jézus 
Krisztus a felelet! Mert Dávid magva 
Õbenne folytatódik, Aki Dávid házá-
ból származik. És Õáltala marad fenn 
Dávid trónja is.  Ez addig rejtve ma-
radt, míg Dávid Fia elsõ alkalommal 
eljött, és Dávid Fiaként támadt fel a 
halottak közül: «Emlékezz arra, hogy 
Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, fel-
támadt a halottak közül. Errõl szól az 
én evangéliumom» (2Timóteus 2 8). 

Az Úr Maga jelentette ki: «Én, Jézus 
küldtem el angyalomat, hogy ezekrõl 
bizonyságot tegyen nektek a gyüleke-
zetek elõtt. Én vagyok Dávid gyökere 
és új hajtása, a fényes hajnalcsillag» 
(Jelenések 22,16). Amikor Jézus Krisz-
tus visszajön, mindenki számára látha-
tóan felállítja királyságát itt a földön. 
Jézus a gyülekezeti korszakon túl is a 
Dávid házából származó zsidó marad, 
és így is fog visszajönni, hogy uralmát 
mindenki szeme láttára itt a földön 
folytassa. Az Ezékiel 20 beszél arról, 
hogyan fog ez történni: A 34 vers leírja 
Izráel visszatérését országába. A 35-38 
versek a törvénykezést írják le a mes-
siási birodalomba való bevonulás elõtt. 
A 40. vers a megváltott Izrael jövõbeli 
szolgálatáról szól, a 44. vers Isten ke-
gyelmét nyilatkoztatja ki. 

Ez a kegyelem vezeti Izraelt a célhoz, 
Isten hûsége ez, ami üdvözíti. Az élõ 
és mindenható Isten minden ígéretét 
teljesíti. Vegyük igénybe mi is Isten ke-
gyelmét, amit Jézus Krisztusban és az 
Õ megváltói mûvében adott nekünk! 
«Õbenne van - az õ vére által - a mi 
megváltásunk, bûneink bocsánata is; 
kegyelme gazdagságából» (Efézus 1,7).

NORBERT LIETH

Részlet: Profetikus felfedezések a Biblia 
énekeiben, 265-277. old.

Profetikus felfedezések 
a Biblia énekeiben 

A cím olvasásakor valószínûleg sokan az 
ószövetségi Zsoltárokra, az Énekek Éneké-
re vagy Jeremiás siralmaira gondolnak.  
Ez a könyv azonban más irányba indul el. 
A Biblia kevéssé ismert, de igencsak  
mélyértelmû énekeire tér ki.  
Norbert Liethnek ezek magyarázatával si-
kerül bevonnia az Olvasót lelki gondozó-
ként bátorítva az üzenetek megfejtésébe.

Norbert Lieth, Profetikus felfedezések a Biblia 
énekeiben   
A könyv csak német nyelven kapható!

Ez a kegyelem vezeti  
Izraelt a célhoz, Isten 
hûsége ez, ami üdvözíti.  
Az élõ és mindenható  
Isten minden 
ígéretét teljesíti.

KÖNYVAJÁNLÓ
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A svájci «Neue Züricher Zeitung» 
csodálkozva tekint «az alternatíva 

nélküli német véleményalkotásra». 
Claudia Schwarz egyik kommentárjában 
Monika Maron német írónõ esetérõl 
ír, akivel a Fischer Kiadó felmondta az 
együttmûködést. Schwarz többek között 
ezt írja: «Mikor vett ilyen hirtelen for-
dulatot a németországi hangulat? Éppen 
ebben az országban, amelyet oly nagyra 
becsültem a párbeszéd-kultúrája miatt. 
[…] Ha megjelent egy elméleti írás, 
még ha olyan túlzottan tekervényes 
is, keményen megvitatták, de mindig 
produktív módon, a kellõ tisztelettel 
a másként gondolkodók iránt. Mert 
Németországban történelmileg is jó 
ok van arra, hogy ne fogják be az em-
berek száját. Sajnos, ez már a múlté.» 
Úgy tûnik, Németország alternatíva 
nélkül a bal vagy a jobb, a jó vagy a 

rossz között rendezkedett be. Ez az új 
kultúra Maron elbocsátásával a Fischer 
Kiadóból 40 évi együttmûködés után 
egy új dimenziót ért el. Ez pedig nem 
másért, mint «a nyilvánvaló politikai vé-
leménykülönbség miatt» történt, és kü-
lönben ez «emberileg nézve pimaszság 
és intellektuálisan pedig szánalmas». 
Valószínûleg «hiba» volt, hogy Maron 
néhány esszéjét egy (jobboldali irányult-
ságú) könyvsorozatban, név szerint az 
«Exil»-ben jelentette meg, viszont az  
«Exil» irányvonalától már eltávolodott. 
Schwarz Hans-Joachim Maaz pszichoa-
nalitikusra utal, aki szerint  «a politikai 
korrektség már nem a társadalmi tiszte-
let iránytûjeként szolgál, hanem sokkal 
inkább kényszerítõ eszközként vetik be 
a nemkívánatos álláspontok ellen». A 
«Fischer Kiadó hangsúlyozza ugyan», 
írja Schwarz, «az egésznek semmi-

képpen sincs köze ‹Maron személyes 
nézeteihez és vélemény-nyilvánításá-
hoz›. De kérem, hogyan akarja a Kiadó 
a szerzõ ‹személyes nézeteit› a saját 
házában megalkotott mûvétõl elválasz-
tani? Maron az utóbbi években többször 
szót emelt az általános véleményáradat 
ellen, többek közt bírálta a gender szó-
szólókat, és kétségét fejezte ki aziránt, 
hogy a bevándorlóknak azt az óriási 
tömegét, amely 2015 óta Németországot 
elárasztja, egyáltalán kezelni lehet-e.» 
Maron most a médiában «vitatott szer-
zõnek» számít, különben a «vitatott» 
jelzõ olyan varázsszóvá vált, «amellyel 
Németországban a konstruktív pár-
beszédet megdöbbentõ sikerességgel 
meg lehet akadályozni. És akit egyszer 
a  ‹vitatott› pecséttel megbélyegeznek, 
annak az egyhangú többség szerint; 
mennie kell.»

Alternatíva nélküli 
német  
véleményalkotás?

Németországban a török szélsõjobbosok örményeket 
fenyegetnek 

A keresztény Örményország és a 
muszlim Azerbajdzsán közötti 

konfliktus, amit Törökország is támo-
gat, eljutott Németországba is. Török 
szélsõségesek valósággal vadászatot 
rendeznek a Németországban élõ 
örmények után. A WELT szerint a 
Szürke Farkasok szélsõjobbos török 
szervezet «a hesszeni Hanauban és 

környékén, valamint  Osnabrückben 
és Hamburgban több örmény család-
nak» fenyegetõ leveleket küldött. A 
levelekben ez állt: «A szürke farkasok 
elkapnak benneteket!!!» Az örménye-
ket «hitetlen kutyáknak» nevezik, 
és a Szürke Farkasok szervezet nem 
fogja hagyni, hogy Németországban 
békében éljenek, hanem õket és gye-

rekeiket is a sírba juttatja. Ilias Uyar 
örmény ügyvéd a WELT c. újságnak 
elmondta, hogy ez a fenyegetõ levél  
«egészen más kriminális erõ hatásá-
val bír», mert «az egész országban 
ugyanaz a fenyegetõ levél jelenik meg, 
és az örmény aktivistákat Kölnben, 
valamint  Berlinben ugyanarról a 
számról hívják fel».
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Ellen Page Elliot Page lett

A Hollywood-i színésznõ, Ellen 
Page, transz-szexuálisnak vallotta 

magát, és a nevét Elliot-ra változtatta. 
A Zeit Online-on megjelent kom-
mentárjában Wenke Husmann azon 
csodálkozott, hogy ez a hír nagy port 
kavart fel. Hisz semmi különös sem 
történt. Különben is mindenkinek 
joga van ahhoz, hogy saját identitá-
sát meghatározza. Husmann azon 
sajnálkozik, hogy sok ember fejében 
még mindig megváltoztathatatlannak 
számít a nem és a szexuális identitás. 
Így kötelességtudóan Page-rõl nem 
mint nõrõl, hanem mint férfirõl írt: 
«Õt színésznõként ismerték, viszont 
transznak vallotta magát. Az Elliot 
Page Coming-out-ja körüli izgalom so-
kat elárul a nemi identitáshoz fûzõdõ 
viszonyunkról.» Viszont a nyilat meg 
is fordíthatjuk, és kijelenthetjük, hogy 
Husmann kommentárja egy nagy né-

met újságban sokat elárul az elit nemi 
identitáshoz fûzõdõ viszonyáról. – Egy 
lelkipásztor Tennessee-ben egyszer 
megjegyezte, hogy lehetetlen az em-
bernek a természet ellen harcolni és 
gyõzni, éppen olyan, mintha a gravi-
táció ellen küzdene. A «gender-õrü-
let», amint azt a kritikusok közül a 
rettenthetetlenek nevezik, és amely 
elsõsorban a kulturális elitet hódította 
meg, el fog majd múlni, de a rombolás, 
amit hátrahagy, nagyon is reális lesz. 
Ennek a véleményének adott hangot 
Rod Dreher újságíró egy transz-szexu-
ális dokumentáció kapcsán, amely az 
elõfizetéses HBO TV-csatornáján jelent 
meg. A dokumentációban például 
látható volt, hogy a transz-aktivisták 
gyerekeiket transz-szexuálisnak ne-
velték, akár akarták, akár nem. Az 
egyik jelenetben megszólalt egy fiú, 
aki inkább fiú akart maradni, és nem 

akart lány lenni. Elpanaszolta, hogy 
az anyja tönkreteszi az életét, mert 
LGBT-aktivistát akar belõle kreálni. 
És a nyugati társadalom ezt a haladás 
jeleként ünnepli. A «vitatott» katolikus 
blogger, Matt Walsh, ezzel a transz-ba-
rátnak vélt tévédokumentációval kap-
csolatban megjegyzi: «Egy egészséges 
és kiegyensúlyozott társadalomban 
ez a videó odavezetett volna, hogy 
a rendõrség betörte volna az ajtót, 
és az ott lévõ felnõtteket bilincsben 
vezette volna el. De nem egy ilyen 
társadalomban élünk.» Történészek és 
szociológusok, mint Philip Rieff, már 
rámutattak arra, hogy ha egy civilizá-
ciónak már nincs közös alapja, közös 
mítosza, a történelem során mindig 
eltûnik. A Nyugat búcsút mondva a 
természeti törvények közös alapjának 
úgy tûnik, saját sírját ássa. De vajon 
ki vagy mi fog a hamuból feltámadni? 

titás biometrikus adatokat is tárolna, 
úgyhogy útlevél nélkül is lehet majd 
utazni, és az arcfelismerés már azt is 
megállapítja, hogy be van-e az illetõ 
oltva, vagy nincs. «Szép új világ», írja 
Thomas Kruchem a srf.ch honlapon. 
«Kényelmesebben fogunk utazni. Az 
eddig kirekesztettek is hozzáférnek a 
szociális alapellátáshoz. A hatóságok-
nak kevesebb papírra, idõre, biztonsági 
személyzetre lesz szükségük.» De 
vajon mik az árnyoldalak? Egy ilyen 
totális kontroll potenciálját tekintve 
«a demokrácia csak papíron létezne». 
Kruchem levonja a következtetést: «‹A 
szabadság legelkeseredettebb ellenségei 
a boldog rabszolgák›, mondta Marie von 
Ebner-Eschenbach osztrák írónõ. Ada-
taink és szabadságunk védelmében je-
lenleg alig akad egy-két magánharcos.»

Az ID2020 egy «szövetség, amely 
High-Tech konszernekbõl, mint 

a Microsoft és Accenture, a Rockefel-
ler-alapítványból, segélyszervezetek-
bõl, mint a CARE és a GAVI szövet-
ségbõl áll. A kooperációs partnerek 
között ott van az amerikai kormány, 
az EU-komisszió és az ENSZ menekül-
teket segítõ szervezete, az UNHCR». 
Valami forradalmit tervez, amint a srf.
ch közli, azaz «egy nemzetek feletti 
digitális identitást. Ide fog befolyni 
minden információ az egyénekrõl: a 
képzettségérõl, az oltási bizonyítványá-
ról, a pénzügyi helyzetérõl, kapcsola-
tairól a Facebookon, az okostelefonja 
adatairól». Az ember egy applikáció 
segítségével eldöntheti, milyen digi-
tálisan tárolt adatok juthatnak el egy 
másik emberhez. Ez a digitális iden-

Ajtó elõtt a totális kontroll?
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2Timóteus 3,1-5
«Azt pedig tudd meg, hogy az 
utolsó napokban nehéz idõk 
jönnek. Az emberek ugyanis 
önzõk, pénzsóvárak lesznek, 
dicsekvõk, gõgösek, istenká-
romlók, szüleikkel szemben en-
gedetlenek, hálátlanok, szent-
ségtelenek; szeretetlenek, 
kérlelhetetlenek, rágalmazók, 
mértéktelenek, féktelenek, jó-
ra nem hajlandók, árulók, vak-
merõk, felfuvalkodottak, akik 
inkább az élvezeteket szere-
tik, mint az Istent. Az ilyenek 
a kegyesség látszatát megõr-
zik ugyan, de annak az erejét 
megtagadják. Fordulj el tehát 
ezektõl!»

TÁRSADALOM 

De hisz ez mindig 
is így volt 
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«Az utolsó napokban nehéz idõk jönnek», 
figyelmeztet az apostol. Mit jelent ez 
figyelembe véve a mai társadalmunk ál-
lapotát? 

A z «utolsó napok» itt nem a világvégét 
jelenti, hanem a Jézus visszajövetele 

elõtti idõszakot, ami különben ez az 
egész gyülekezeti korszakra vonatko-
zik (1Korinthus 10,11; 1Péter 1,20; 
4,7; 1Korinthus 7,29; Zsidók 1,1-2; 
10,25). Természetesen az apostolokat a 
Szentlélek ihlette tanításaikban, azzal 
azonban az õsgyülekezet egyáltalán 
nem számolt, hogy ez az idõszak ilyen 
sokáig elhúzódik. Péter utalt is erre 
második levelében:

«Tudjátok meg elsõsorban azt, hogy 
az utolsó napokban csúfolódók támad-
nak, akik mindenbõl gúnyt ûznek, akik 
saját kívánságaik szerint élnek, és ezt 
kérdezgetik: „Hol van az õ eljövetelének 
ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, 

minden úgy maradt, amint a teremtés 
kezdetétõl fogva van» (2Péter 3,3-4; vö. 
Júdás 17-18).

Ez az oka annak, hogy ilyen nehéz 
idõszakok az elmúlt két évezred során 
mindig adódtak. Így már a Timóteus 
korára is jellemzõ volt Péter megálla-
pítása, ezért figyelmeztette Pál, hogy 
forduljon el az ilyen csúfolódóktól. A 
Római Birodalom fénykorát és hanyat-
lását szintén az apostol által leírt maga-
tartás jellemezte. De gondolhatunk a két 
világháborúra vagy a 68-as mozgalomra, 
stb. Azt viszont ne felejtsük el, hogy a 
Biblia idõszakokról, ill. határidõkrõl be-
szél. Ez azt jelenti, hogy az apostoli kor-
szaktól a Jézus visszajövetelét megelõzõ 
idõkig mindig lesznek ilyen korszakok, 
amelyrõl itt olvastunk. Ezek a tendenci-
ák Jézus visszajöveteléig ismétlõdnek, és 
fokozódnak azzal a különbséggel, hogy 
ezek a kegyetlen idõszakok (nevezhetjük 
nehéz, fájdalmas, veszélyes idõknek) a 
kereszténységet is megfertõzik, és majd-

Mi a helyzet a hitünkkel? 
Bennünket is hatalmába 
kerített a félelem, mint 
annakidején a tanítványokat 
a háborgó tengeren, vagy 
hittel feltekintünk Urunkra, 
Aki soha nem inog meg
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nem, szinte antikrisztusivá formálja át. 
Megõrzi ugyan az istenesség formáját, de 
tagadja annak erejét. Az ilyenek csak név 
a szerinti keresztények. 

Warren W. Wiersbe szerint itt 
«ugyanazt a görög szót találjuk, amely 
a gadaraiakat megszálló démonokat írja 
le» (Máté 8,28). A világra gyakorolt dé-
moni befolyás egyre nagyobb lesz, minél 
jobban közeledünk Jézus visszajövete-
lének idõpontjához. A két gadarai meg-
szállott története a végidõkre vonatkozó 
jelkép is lehetne:

Jézus megérkezett Gadarába, hogy 
két megszállottból kiûzze a démonokat. 
Jézus partraszállása elõtt a Galileai-
tengeren hatalmas vihar tombolt, biztos 
azzal a céllal, hogy az Úr ne érhesse el a 
gadarai partokat, de Jézus megdorgálta 
a szeleket és a tengert, és igen nagy 
csendesség támadt, aztán pedig meg-
feddte tanítványait kicsinyhitûségük 

miatt. Ahogy partra lépett, a démonok 
kiáltozni kezdtek, és kérték, hogy «idõ 
elõtt» ne gyötörje õket.

Ha ezt az eseményt profetikusan 
tekintjük, a következõ eredményre ju-
tunk: Jézus vissza fog jönni, hogy meg-
szabadítsa a világot a Sátántól (Jelenések 
20). A Sátán az utolsó napokban hábor-
gásra készteti a világ népeinek tengerét 
(Lukács 21,25). Ebben az idõszakban 
Isten gyermekei hitének különös pró-
batételt kell kiállnia (1Korinthus 16,13 
és a 22. vers). Végül az Úr eljön, hogy 
megszabadítsa a világot az ördögi be-
folyástól, a Sátánt pedig démonaival 
együtt megkötözi (Róma 16,20).

Nem áll-e a mi generációnk már e 
drámai események bekövetkezte elõtt? 
Nem érvényesül-e mindjobban Isten 
ellenségének világunkra gyakorolt be-
folyása?

Mi a helyzet a hitünkkel? Bennünket 
is hatalmába kerített a félelem, mint 
annakidején a tanítványokat a hábor-
gó tengeren, vagy hittel feltekintünk 
Urunkra, Aki soha nem inog meg?

Manapság a társadalom általában 
elfogadja a gonoszt, az emberek olyan 
messzire távolodtak el a bibliai nor-
máktól, mint soha ezelõtt, mégpedig 
majdnem minden területen. E fejlemé-
nyek elleni tiltakozás egyre gyengébb 
lesz. Elmondhatjuk, hogy a világ az 
összeomlás szélén áll, és az Isten elle-
ni lázadás jellemzi. Pál a 13. versben 
figyelmeztet, hogy a gonosz emberek és 
ámítók még tovább mennek a rosszban, 
tévelyegve és másokat is megtévesztve. 
Már a Timóteushoz írott elsõ levelében 
megjövendölte, hogy az utolsó idõkben 
némelyek elszakadnak a hittõl, mert 
megtévesztõ lelkekre és ördögi tanítá-
sokra hallgatnak (1Timóteus 4,1). Ne 
csodálkozzunk tehát, hogy napjainkban 
az erkölcs és az etika a feje tetejére állt. 
A Bibliával ellentétes elméleteket abszo-
lút igazságként állítják be, a jót rossznak, 
a rosszat pedig jónak mondják.  

Társadalmunk más területen is be-
teg: Gyakran hallani és olvasni arról, 
hogy a mentõket megtámadják. A la-
kosok dühösek a mentõautókra, ame-
lyek utat kérnek a forgalomban, vagy 
bizonyos helyeket lezárnak, hogy életet 

mentsenek. A tûzoltókocsikat megron-
gálják, vagy elzárják a vízcsapot oltás 
közben. A közúti forgalomban és a 
kerékpárúton is egyre növekszik az 
agresszió. Úgy tûnik, mintha a gonosz 
érezhetõen terjedne. Az apostol kijelen-
tései nagyon is illenek korunkra. 

Jézus ezt mondta a pergamoni gyü-
lekezetnek: «Tudom, hol van a lakó-
helyed: ahol a Sátán trónusa van…» 
(Jelenések 2,13). A világ az a hely, ahol 
a Sátán uralkodik. Az utolsó napokban a 
Sátán, akit a Biblia sárkányként is említ, 
átadja a fenevadnak trónját, azaz hatal-
mát, aki a népek tengerébõl emelkedik 
ki: «a sárkány átadta neki erejét, trónját 
és nagy hatalmát» (Jelenések 13,2).

A Sátán mindent megtesz azért, 
hogy ezt a célt mihamarabb elérje. Így 
nem csoda, hogy a káosz földünkön 
ilyen méreteket ölt. Mindez egyértel-
mû bizonyítéka a bibliai próféciák igaz-
ságának, ezért a bennünket körülvevõ 
ködön át tekintsünk az örökkévalóság 
napjára. Jézus vissza fog jönni, és min-
den újjá lesz.

Úgy tûnik, legfõbb ideje, hogy az Úr 
megérkezzék «a gadaraiak földjére», 
azaz visszatérjen a földre, hogy beavat-
kozzék az emberiség sorsába, és véget 
vessen a gonosznak. Errõl ír Pál apostol 
is, miután figyelmeztette Timóteust az 
utolsó napokban bekövetkezõ nehéz 
idõkre: «Kérve kérlek az Isten és a 
Krisztus Jézus színe elõtt, aki ítélni fog 
élõket és holtakat; az õ eljövetelére és 
országára kérlek…» (2Timóteus 4,1).

És mennyire fontos lenne ezekben a 
nehéz idõkben, hogy ugyanazt rólunk, 
keresztényekrõl is el lehessen mon-
dani, amit Pál Timóteusról mondott: 
«Te azonban követõjévé lettél az én 
tanításomnak…» (2Timóteus 3,10). 
Igen, mi is ezt akarjuk: továbbra is 
imádkozni, bizonyságot tenni, hinni 
és õrködni. Jézus hamarosan visszatér 
hozzánk (Zsidók 1,6; 2,5). Véget vet 
az igazságtalanságnak, és felállítja igaz-
ságos birodalmát. Ezért fontos, hogy 
imádkozzunk naponta az Úr hamaros 
eljöveteléért! «Maranatha, jöjj, Uram 
Jézus!»

NORBERT LIETH

Ne csodálkozzunk tehát, 
hogy napjainkban az erkölcs 
és az etika a feje tetejére 
állt. A Bibliával ellentétes 
elméleteket abszolút 
igazságként állítják be, 
a jót rossznak, a rosszat 
pedig jónak mondják.
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IMASAROK

ÚJ ESZTENDÕ
Tudom, Uram, gyötrelmes év jön,
gondom, bajom akad majd bõven,
kátyús, rögös lesz majd az út is,
de járható - a Te erõddel. 

(FÜLE LAJOS)

AKI JÉZUSSAL VAN
Aki Jézussal van, és nem Tõle távol,
nem fél az élettõl, nem fél a haláltól.
Nem vesz a betegség, bú, baj erõt rajta,
még a vesszõ és a bot is vigasztalja.

(FÜLE LAJOS)

ÍGY ÁLLUNK
Így állunk a holnap elõtt,
hogy a Tiéd, s bármit, de jót hoz.
Adjál, Urunk, hitet, erõt
az erõnkön felül valókhoz!

FÜLE LAJOS

Szerkeszti és összeállitja:  
NAGY ERZSÉBET

Lábam elõtt mécses a te igéd,  
ösvényem világossága»

Zsoltárok 119,105

«Uram, nem tudom mit hoz a holnap, nem tudom mi vár 
rám, de egyet tudok, hogy lában elõtt Igéd a mécsesem, 
az útmutatóm. Megmutatja, hogy merre kell mennem, bár 
sorsom nem tudhatom, de ha Te mellettem vagy rossz nem 
érhet. Ha sorsom nem is ismerem de Téged Atyám ismer-
lek!  Ebbe kapaszkodom és mécsesem világosságom ezért 
Te vagy óh Istenem!»

Nehéz év elõtt állunk, de Istenbe vetett hitünk és megren-
díthetetlen bízalmunk erõt ad és hitet a nehézségek elhor-
dozásában.

Imádkozzunk: a betegeinkért, a nehéz sorsot viselõkért, a 
szenvedõkért.

A zsidóság õsi ereje többek között abban is állt, hogy mindig 
gondjuk volt a nehézségekben élõkre, az özvegyekre, az 
árvákra. Mindig legyen egy jó szavad a szenvedõkhöz. Adj 
nekik hitet, reményt és adj mellé egy bátoritó írást, szívesen 
küldünk téritésmentesen: Amiért érdemes kereszténynek 
lenni c. Norbert Lieth írását.

Jézus munkára hív Téged! Most rajtad a sor…
Én pedig azért imádkozom, hogy meg ne fogyatkozzék a 
Te hited!

NAGY ERZSÉBET
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KORTÖRTÉNET 

Koronavírus- 
félelem,  
Greta-pánik és a  
világvége-fóbia
1. RÉSZ

A népek egyre nyilvánvalóbb tanácstalan-
ságát az aktuális válsággal szemben már 
Jézus is megjövendölte. A tanácstalanság 
mind nagyobb lesz, ahogy az Úr visszajö-
vetelének ideje közeledik. Bibliai tanítás. 

Az Úr Jézus visszajövetelével kap-
csolatban kijelentette: «És akkor 

jelek lesznek a napban, a holdban és 
a csillagokban, a földön pedig a tenger 
zúgása és háborgása miatt kétségbees-
nek a népek tanácstalanságukban. Az 
emberek megdermednek a félelemtõl 
és annak sejtésétõl, ami az egész földre 
vár, mert az egek tartóerõi megrendül-
nek. És akkor meglátják az Emberfiát 
eljönni a felhõben nagy hatalommal és 
dicsõséggel» (Lukács 21,25-27).

Ezekben az igeversekben nem arról 
a kérdésrõl van szó, hogy a leírt esemé-
nyek az elragadtatás elõtt vagy után tel-
jesednek-e be. Sokkal fontosabb, hogy az 
utolsó idõkre jellemzõ alapvetõ vonáso-
kat felismerjük. Mert ezek az alapvoná-
sok általános félelmet és tehetetlenséget 
gerjesztenek, és egyre kivehetõbbé vál-
nak, ahogy a vég közeleg. Ezt a félelmet 
maga az ember válthatja ki tudatosan, 

vagy öntudatlanul, ami tulajdonképpen 
tehetetlenségét juttatja kifejezésre. 

A Máté 24,8-ban az Úr a fájdalmak 
kezdetérõl beszél. Ezek az események 
visszajövetelét elõzik meg, és egyben 
hírül is adják.  Megemlít háborúkat, há-
borúk híreit, nyugtalanságot és lázadást, 
éhínséget, járványokat és földrengése-
ket. A megtévesztésrõl elõször a Máté 
24,5-ben beszél. Véleményem szerint 
ezek a fájdalmak már a nagy nyomorú-
ság elõtt megkezdõdnek, csúcspontjukat 
pedig a nagy nyomorúság idején érik el.

A félelmetes események felsorolása 
közben az Úr így bátorít: «Vigyázzatok, 
meg ne rémüljetek» (Máté 24,6). A ré-
mület nagyon szorosan összefügg a féle-
lemmel. És a félelem az utóbbi idõben 
egyre több ember életét árnyékolja be.

A Lukács 21-ben az Úr Jézus a «fé-
lelem» vagy «szorongás» (sunochä) fo-
galmával az emberek életérzését írja le. 
«Tanácstalanságról» vagy «tehetetlen-
ségrõl» (aporia) beszél. Menge a híres 
német bliafordító ezt «kétségbeeséssel» 
fordítja. Igen, az emberek elepednek 
a félelemtõl (26. vers, apopsycho). A 
Schlachter Biblia 2000 ezt a kifejezést 
így fordítja: «öntudatlanságba süllyed-

nek». Szörnyû, a létet fenyegetõ félelem 
az, ami várható.

Ezek a dolgok ma – felerõsítve a 
koronavírus által – hatással vannak az 
élet kisebb területeitõl egészen a világ 
nagy problémáiig. Az élet kisebb terü-
leteit szemlélve azt vesszük észre, hogy 
a média egyre többet beszél arról, mi 
minden egészségtelen és káros, melyek 
a szívinfarktus vagy a rák bizonyos elõ-
jelei, melyekre oda kell figyelni. A józan 
elõvigyázatosság valóban hasznos, azon-
ban egyes hírportálok naponta ontják 
az ezzel kapcsolatos okosságokat. Szinte 
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SARS, Ebola, madárinfluenza, sertés-
influenza, és most a koronavírus. Nem 
az a célom, hogy ártalmatlannak tüntes-
sem fel, vagy csökkentsem jelentõségét 
ezek közül valamelyiknek is, inkább arra 
szeretnék rámutatni, hogy a félelem és 
kétségbeesés egyre inkább elharapó-
dzik. Minden mindennel összefügg. A 
koronavírus-járvány már kezdetben pá-
nikreakciót váltott ki a börzén, és azóta 
is nyög a világ pénzügyi és gazdasági 
rendszere. És ezen az új részvény-nye-
reségek sem segítenek.

A Biblia alapján tudjuk, hogy a földre 
még egészen más események is jönni 
fognak, azonban csak a félelemre és 
kétségbeesésre figyelünk, a hisztériára 
és pánikkeltésre, ami a félelem követ-
kezménye. A factum c. újság nemrég a 
koronavírussal kapcsolatban ezt írta: 
«A német belügyminisztérium már-
ciusi stratégiatervezete többek között 
azt javasolta, hogy ‹a kívánt sokkhatás 
elérésére› egy ‹Worst Case-jelenetet› 
kellene rendezni, és a valós halálozási 
számot nem kellene közölni» (6/2020, 
10. old.). Függetlenül a vírus veszélyes-
ségének megbecsülésétõl azt láthatjuk, 
hogy a félelemkeltést szinte tudatosan 
számításba veszik «eszközként a cél 
elérése érdekében». Emlékszünk még 
a BSE-marhavészre? Nagyon jól emlék-
szem, hogy ez a téma és a hozzá kapcso-
lódó veszély állandóan jelen volt szinte 
minden médiában. De aztán hirtelen 
elült a BSE körüli vihar, mert egy másik 
probléma és a hozzá kapcsolódó veszély 
kopogtatott az ajtón: 2011 szeptembere 
és a hozzá kapcsolódó globális terroris-
ta fenyegetés. Vajon a koronavírus is 
háttérbe szorul egy újabb esemény és 
az általa kiváltott félelmek miatt? Vagy 
jusson eszünkbe a 2011. márciusi cuna-
mi, amely egy magas szinten iparosodott 
országot érintett. A Japán partjainál fo-
ganatosított védelmi intézkedések alkal-
matlannak és hatástalannak bizonyultak, 
és az emberiség egy súlyos nukleáris ka-
tasztrófa bekövetkeztétõl rettegett.

A cunami után néhány nappal vona-
ton ülve egy szolgálati útról utaztunk 
haza a feleségemmel. Mivel reggel korán 
kellett indulnunk, mindegyikünk maga 
olvasta Bibliáját a vonaton. Az egyik 

minden a táplálkozás és az egészség 
körül forog. És ez annak ellenére, hogy 
Európában soha nem volt ilyen szigorú 
az élelmiszerek ellenõrzése, és a múlthoz 
viszonyítva kitûnõ egészségügyi ellátás-
ban részesülünk. De ez a félelem mégis 
állandóan növekszik a személyes élet te-
rületén is. Ha a ránk zúduló mindenféle 
tippet és tanácsot figyelembe akarnánk 
venni, napjainkat önmagunk diagnosz-
tizálása és az egészséges táplálkozáshoz, 
valamint életmódhoz szükséges dolgok 
összeírása és beszerzése töltené ki.

A világ nagy problémái: Gondoljunk 

bele, hogy a koronavírus válsága elõtt 
milyen nagy port vert fel a Greta-kérdés. 
Greta Thunberg svéd tinédzser a klíma-
vészhelyzetrõl beszélõ aktivisták ikonjá-
vá vált. A klímaváltozással kapcsolatban 
sötét jövõt jósló prognózisok jelentek 
meg arra figyelmeztetve, hogy rövid idõ 
áll rendelkezésünkre a helyzet visszafor-
dítására. Idõközben a koronavírus okoz-
ta válság ellenére újra felszínre került 
a klímakérdés. És ehhez hozzáadódik 
a természeti katasztrófáktól és a hábo-
rúktól való félelem. A terrortámadások 
is rettegést váltanak ki, melyek soha 
nem látott mértékben elharapództak. 
Vagy jusson eszünkbe az utolsó 20 év 
félelemhulláma, amit az olyan járványok 
gerjesztettek, mint a BSE-marhavész, 

Gondoljunk bele, hogy a 
koronavírus válsága elõtt 
milyen nagy port vert fel 
a Greta-kérdés. Greta 
Thunberg svéd tinédzser a 
klímavészhelyzetrõl beszélõ 
aktivisták ikonjává vált
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utas hirtelen megszólított bennünket, 
és megkérdezte, hogy ez a katasztrófa 
Fukushimánál esetleg a Jelenések köny-
vében leírt apokalipszis lehet-e. Ezzel jó 
alkalom nyílott a hitrõl való beszélge-
tésre, és mind arról, ami a végidõkben 
várható – jóllehet a cunami még nem az 
volt, amirõl a Jelenések ír.

A digitális média behálózza az egész 
világot, így nemcsak az információ áram-
lása gyorsult fel, hanem a félelem és te-
hetetlenség elterjedése is, amit tulajdon-
képpen az információáradat gerjeszt. A 
koronavírus gyors elterjedését az egész 
világon a bolygót behálózó intenzív re-
pülõjáratok tették lehetõvé.

Minél sûrûbben és hevesebben jön-
nek a fájdalmak, annál gyorsabban ter-
jed a félelem, tehetetlenség, a rémület, 
az általános szorongás … míg aztán a 
Lukács 21-ben leírt események lesújta-
nak az emberiségre, és a kozmikus erõk 
valóban megrendülnek.

Miránk, Bibliához hû keresztényekre 
is ránk törhet a félelem. A Gecsemáné-
kertben még az Úr Jézus is aggodalom-
mal telve imádkozott. Pál apostol ezt 
a gyötrõdést úgy jellemzi, hogy «kívül 
harcok, belül félelmek» (2Korinthus 

7,5). Viszont a Filippi-levélben arra 
szólít fel minket az Úr, hogy ne aggo-
dalmaskodjunk. Az Úr Jézus is megma-
gyarázta tanítványainak, hogy ezen a 
világon nyomorúságot, szorongattatást 
kell elszenvedniük (János 16,33). De a 
félelmek közepette is mindig Urunknál 
kell menedéket keresnünk, ahogy a 
zsoltáros mondja: «Isten a mi oltalmunk 
és erõsségünk, mindig biztos segítség a 
nyomorúságban. Azért nem félünk, ha 
megindul is a föld, és hegyek omlanak 
a tenger mélyébe; ha háborognak és taj-
tékoznak is vizei, és tombolásától meg-
rendülnek a hegyek» (Zsoltár 46,2-4).

A félelem és a rémület, a tehetetlen-
ség és a szorongás, amirõl a Lukács 21 
beszél, az emberiség Isten-nélkülisége 
az oka. Ezt nem vallásnélküliségként 
vagy spirituális vákuumként kell érte-
ni, hanem ez egyszerûen az élõ Istentõl 
való elidegenedést, eltávolodást jelen-
ti. Természetesen a Biblia szerinti hívõ 
keresztényekben is félelmet kelthetnek 
az ijesztõ események. A katasztrófák és 
járványok bennünket is éppen úgy sújt-
hatnak, mint másokat. De az Istenbe 
vetett bizalmunk mélységes békességet 
ad, mert tudjuk, hogy nem sodródunk 
tehetetlenül a körülményeknek és fejle-
ményeknek kiszolgáltatva, hanem annak 
kezében vagyunk. Aki mindent irányít, 
és mindenkor mindent ellenõrzése alatt 
tart: Istennek kezében, Aki Krisztus által 
közvetlenül kapcsolatba lépett gyerme-
keivel, és végül mindent célba juttat 
tervei szerint.

Az a félelem, amelyrõl az Úr Jézus 
a Lukács evangéliumában beszél, az 
istentelen ember félelme. Azt hiszi, 
hogy ura a helyzetnek, és aztán azt kell 
látnia, hogy minden kicsúszik a keze 
közül. Olyan fejleményeknek és esemé-
nyeknek van kitéve, melyeket már nem 
képes ellenõrzése alatt tartani. Érthetõ, 
hogy ekkor ezeket az embereket félelem 
és szorongás fogja el. Azt azonban ne 
felejtsük el, hogy a klímaváltozás és a 
koronavírus kapcsán folytatott vitákból 
és megbeszélésekbõl az aktívan cselek-
võ Istent kizárják.  Az ember úgy véli, 
hogy minden problémát maga is meg 
tud oldani. De teljesen függetlenül attól, 
hogy a klímaváltozással vagy a koronaví-
rus okozta válsággal kapcsolatban helyes 
vagy helytelen intézkedéseket hoztak-e, 
végül minden kisiklik kezei közül. És az 
így eluralkodó félelem fejetlen, pánik-
szerû cselekedetekhez vezet.

A köznyelvben gyakran hallani a «po-
gány félelemrõl». Ez a kifejezés mindent 
elárul. Olyan társadalomban élünk, ahol 
az emberek egyre jobban eltávolodnak 
az élõ Istentõl. A katasztrófákban nem 
Isten cselekedeteit látják, és már nem 
hajolnak meg elõtte. Gerhard Maier 
kommentárjában így ír errõl:

«Jézus nyilvánvalóan a végidõk ‹né-
peit› egységként látta, akik együtt sem 
képesek megoldást találni. Sõt ellen-
kezõleg, ‹a tenger zúgása és háborgása 
miatt kétségbeesnek a népek tanácsta-
lanságukban›. Ennek érzékeltetésére 
az eredeti szövegben az aporia görög 
szó áll, ami egy kérdés megoldásának 
lehetetlenségét jelenti. Aporia Jézus 
visszajövetelének elõjeleként! Már ma 
nemzetközi szinten kirajzolódnak ezek 
az aporiák: a hulladékkezelés, a környe-
zetszennyezés, a nagyvárosok növekedé-
se, a nyersanyagok kimerítése, az ivóvíz 
csökkenése, stb.»

Gerhard Maier több, mint 30 éve írta 
ezeket a sorokat. Tudjuk, hogy a prob-
lémák azóta sem csökkentek, hanem 
még súlyosabbá váltak. De ez érvényes 
a politika területére is. A keleti blokk 
összeomlásával nem jött el a történelem 
vége, mint ahogy azt Fukuyama amerikai 
politikatudós feltételezte. Azt állította, 
hogy a nagy ideológiai, gazdasági, poli-

A koronavírus gyors 
elterjedését az egész 
világon a bolygót behálózó 
intenzív repülõjáratok 
tették lehetõvé.
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tikai ellentmondások már a múlt tarto-
zékai, és az emberiség egy új korszakot 
él meg. Azonban nem sokkal ezután 
kénytelen volt saját állításait kijavítani. 
30 év elteltével minden másként néz 
ki. Csak gondoljunk a nagyhatalmak 
közötti feszültségekre, a háborúkra, a 
közel-keleti, észak-afrikai és más terü-
leteken tapasztalható káoszra, valamint 
a radikális iszlám felemelkedésére és a 
vele összefüggõ terrorizmusra. Az ipari 
nemzetek eladósodása is egyre nagyobb 
problémává válik, ami a koronavírus 
okozta válság és a kezelésére hozott in-
tézkedések által még jobban kiélezõdik. 

Ez a félelem, kétségbeesés, tehetetlen-
ség végül az embereket az Antikrisztus 
karjaiba ûzi, aki a problémák megoldó-

jaként lép fel. Ezért a Bibliához hû ke-
resztényekként vigyáznunk kell, nehogy 
bennünket is megfertõzzön ez a pánik és 
a vele kapcsolatos hamis üdvösség-ígére-
tek. Amint Pál apostol is bíztat:

«Mi azonban, akik a nappal fiai va-
gyunk, legyünk józanok, vegyük ma-
gunkra a hit és a szeretet páncélját, 
és mint sisakot, az üdvösség remény-
ségét. Mert az Isten nem haragra ren-
delt minket, hanem hogy elnyerjük az 
üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus 
által, aki meghalt értünk, hogy akár éb-
ren vagyunk, akár alszunk, vele együtt 
éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást, és 
építse egyik a másikat, ahogyan teszitek 
is!» (1Thesszalonika 5,8-11).

JOHANNES PFLAUM

De az Istenbe vetett 
bizalmunk mélységes 
békességet ad, mert 
tudjuk, hogy nem 
sodródunk tehetetlenül 
a körülményeknek 
és fejleményeknek 
kiszolgáltatva, hanem 
annak kezében vagyunk

Miért fontos Izrael 
fizikai és szellemi helyreállítása?

AJÁNLÓ!
  Eyal Friedman

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

Eyal több éves keresés után 27 évesen adta át életét Jesuának, Izrael Messiásának. Ma a jeruzsálemi Christ Church, Benjamin és Ruben 
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Ennek a kis könyvnek az az erénye, 
hogy ebben a nagyon fontos témában 
– Miért fontos Izrael fizikai és szellemi 
helyreállítása? – lényegre törõen és 
személyesen szólal meg egy messiáshívõ 
zsidó testvér. Felhívja a figyelmet arra, 
hogy mit cselekszik ma Isten Izraelben. 
De ezt a szerzõ nem pusztán elméleti és 
teológiai síkon mondja el. Egyes szám elsõ 
személyben beszéli el a saját történetét 
és ehhez fûzi bibliamagyarázatát. Így 
Eyal Izrael helyreállításról nemcsak tanít, 
hanem mint Izrael egyik «elsõ zsengéje» 
bizonyságot is tesz.   
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A hívõk ún. «elragadtatásáról» sokat 
töprengenek, vitatkoznak a bibliaolvasók. 
De mi is az valójában, és mit jelent az 
elragadtatás a mi számunkra? Egy rövid 
áttekintés.

Az elragadtatás az a jövõbeli ese-
mény, amely során az Úr Jézus 

alászáll a mennybõl, az elhunyt 
hívõk teste feltámad, az élõ hívõk 
teste pedig az Úr dicsõséges jelen-
létében átváltozik. Ezt követõen az 
Úr felviszi az övéit a mennybe, hogy 
örökké velük legyen. Az elragadtatás 
a Gyülekezet boldog reménysége.

Az 1Thesszalonika 4,13-18 hét fon-
tos pontot tartalmaz, melyek az elra-
gadtatás drága igazságát összefoglalják.

1. A felismerés  
Pál elõször arra figyelmeztet, hogy 

az elragadtatást meg kell értenünk.
«Nem szeretnénk, testvéreink, ha 

tudatlanok lennétek az elhunytak felõl, 
és szomorkodnátok, mint a többiek, 
akiknek nincs reménységük. Mert ha 
hisszük, hogy Jézus meghalt és feltá-
madt, az is bizonyos, hogy Isten az el-

hunytakat is elõhozza Jézus által, vele 
együtt» (1Thesszalonika 4,13-14).

Az Úr azt szeretné, ha minden hívõ 
megismerné az elragadtatás igazságát. 
A 13. vers így kezdõdik: «Nem szeret-
nénk, testvéreink, ha tudatlanok len-
nétek ....» Valaki egyszer azt mondta, 
hogy Amerikában a leggyorsabban 
növekedõ felekezet neve «A tudatlan 
testvérek gyülekezete». Az Úr azonban 
nem szeretne tudatlanságban hagyni 

bennünket az elragadtatás igazságával 
kapcsolatban.

Az elsõ dolog, amit az Úr az elragad-
tatásról közölni akar velünk az, hogy 
elhunyt hívõ családtagjaink, barátaink 
nem szalasztották el az elragadtatást. 
Jézus visszatérésekor az elhunyt hí-
võk tökéletes szellemét is Magával 
fogja hozni. Ez az igazság vigaszt és 
reménységet nyújt, enyhíti a gyászt, 

amikor szeretteinktõl búcsút kell ven-
nünk, mert tudjuk, hogy ez a búcsú 
nem örökre szól. Az elragadtatáskor 
ismét találkozunk velük.

2. A kinyilatkoztatás 
Pál ezenkívül meg szeretné értetni 

velünk, hogy az õ szavai kétségkívül 
az Úrtól származnak: «Azt pedig az 
Úr igéjével mondjuk nektek…» (15. 
vers). Az õ szavai Isten kinyilatkozta-
tását közlik. Nem õ találta ki azokat.

3. A visszatérés 
Az elragadtatáskor az Úr Maga fog a 

felhõkben visszatérni három dologgal 
együtt: a riadó hangjával, a fõangyal 
szavával és az Isten harsonájával.

«…  hogy mi, akik élünk, és megma-
radunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk 
megelõzni az elhunytakat. Mert amint 
felhangzik a riadó hangja, a fõangyal 
szava és az Isten harsonája, maga az Úr 
fog alászállni a mennybõl, és elõször 
feltámadnak a Krisztusban elhunytak» 
(15-16. vers).

Az itt felhangzó riadó hang a 
Megváltó három kiáltó szava vagy 
parancsa közül az utolsó. Figyeljük 

Amikor a családom elragadtatott …

Az 1970-es évek elején a gyüleke-
zetünkben mindenki Hal Lindsey 

The Late Great Planet Earth (Az 
egykori nagy Föld bolygó) címû best-
sellerjérõl beszélt. Akkor kb. 11 éves 
lehettem.  Körülbelül ugyanebben az 
idõben jelent meg egy film az elra-
gadtatásról A Thief in the Night (Egy 
tolvaj az éjszakában) címmel. Az egyik 
szerda este a gyülekezet ifjúsági köré-

ben is levetítették a filmet. Az utolsó 
jelenetek egyikében az elragadtatás 
során egyes emberek eltûntek, mások 
meg visszamaradtak.

Röviddel ezután az egyik napos 
délután hazaérkeztem az iskolából, és 
azt láttam, hogy anyám nincs otthon. 
Ez szokatlan volt. Anyám, nõvérem és 
öcsém mindig otthon voltak, amikor a 
buszból kiugrottam. Kiáltoztam a nevü-

ket, és kerestem õket az egész házban. 
Aztán kimentem, hogy megnézzem, nin-
csenek-e a ház mögött. De sehol sem 
voltak. Kiszaladtam az elõkertbe, majd 
az utcára, de ott se láttam õket.

Hirtelen belém nyilallt a gondolat: 
Elszalasztottam az elragadtatást! A csa-
ládom elment nélkülem!

Kétségbeesésemben eszembe jutott, 
hogy felhívom apámat a munkahelyén, 

TANÍTÁS 

Mi az elragadtatás?

Az elragadtatás drága 
igazságát összefoglalják
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meg, hogy e szóra minden alkalom-
mal halottak támadtak fel (l. még János 
5,28-29).
1. A temetõben elhangzott kiáltás, 
amikor Lázár feltámadt (János 11,43-
44).
2. A kereszten felhangzó kiáltáskor is 
halottak támadtak fel (Máté 27,50-53).
3. Kiáltás a felhõkbõl, amikor az Úr 
visszajövetelekor halottak támadnak 
fel (1Thesszalonika 4,16).

4. A feltámadás 
Amikor Krisztus a mennybõl alá-

száll, elõször az elhunyt hívõk testei 
támadnak fel és egyesülnek tökéle-
tes szellemükkel, melyek az Úrral 
együtt térnek vissza. «…elõször fel-
támadnak a Krisztusban elhunytak» 
(1Thesszalonika 4,16).

Õk dicsõséges, romolhatatlan feltá-
madási testet öltenek a menny kívá-
nalmainak megfelelõen (1Korinthus 
15,35-56; 2Korinthus 5,1-5; Filippi 
3,20-21). 

5. Mi is elragadtatunk 
Amint az elhunyt hívõk feltámad-

tak, az életben lévõ keresztények 
egy szempillantás alatt elváltoznak és 
Krisztus jelenlétébe vitetnek anélkül, 
hogy a fizikai halált megélték volna. 
«…azután mi, akik élünk, és megma-
radunk, velük együtt elragadtatunk fel-
hõkön az Úr fogadására a levegõbe» 
(17. vers).

Az 1Korinthus 15,51 találóan írja 
le, mit élnek meg azok, akik elragadtat-
nak: «…nem fogunk ugyan mindnyá-
jan elhunyni, de mindnyájan el fogunk 
változni.» Hívõk milliói soha nem fog-
ják megismerni a halál fullánkját. Egy 
szempillantás alatt az Úr jelenlétébe, 
a felhõkbe ragadtatnak el (1Korinthus 
15,52).

6. Mi is velük együtt… 
A Krisztusban elhunytak és az élet-

ben lévõ hívõk együtt ragadtatnak el: 
«azután mi, akik élünk, és megma-
radunk, velük együtt elragadtatunk 
felhõkön az Úr fogadására a levegõbe, 
és így mindenkor az Úrral leszünk» 
(1Thesszalonika 4,17).

Csodálatos találkozás lesz, amikor e 
korszak minden hívõje találkozik dicsõ 
Megváltójával!

7. Vigasz 
Az elragadtatás tudata Isten népé-

nek vigaszt és reménységet ad, fõleg 
amikor egy szerettünket veszítjük el: 
«Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel 
az igékkel!» (18. vers).

MARK HITCHCOCK

Részlet a 101 válasz a legtöbbször elhangzó 
végidõkkel kapcsolatos kérdésekre, 100-103. 
old.

ezért beszaladtam a házba. Ha apám ott 
van, akkor minden rendben, mivel tud-
tam, hogy õ biztosan nem mulasztotta 
el az elragadtatást.

Ahogy beértem a házba, életem leg-
csodálatosabb élményében volt részem: 
meghallottam anyám hangját, amint en-
gem szólított. A testvéreimmel együtt a 
szomszédban volt látogatóban.

Azt a napot soha nem fogom elfe-

lejteni. A Gyülekezet elragadtatásának 
igazsága olyan kézzelfogható realitás 
volt, hogy egy életre beivódott emlé-
kezetembe.

MARK HITCHCOCK

Részlet a 101 válasz a legtöbbször 
elhangzó végidõkkel kapcsolatos 
kérdésekre, 97-98. old.

KÖNYVAJÁNLÓ

101 válasz a 
legtöbbször 
elhangzó végidõkkel 
kapcsolatos 
kérdésekre

«Közel a vég!» Valóban? «Ma már él az 
Antikrisztus!» Vagy mégsem? «A Gyülekezet 
hamarosan elragadtatik, és biztosan nem a 
nagy nyomorúság idején!». Valóban így lesz-e? 
A végidõkre vonatkozó kérdések körül gyakran 
nagy a bizonytalanság, egymásnak ellentmondó 
értelmezések jelennek meg.  Prédikátorok saját 
kiokoskodott grafikonjaikkal járják az országot, 
és hirdetik különbözõ elméleteiket a Jelenések 
könyvérõl, valamint más bibliai próféciákról. 
«Természetesen», mondják egyesek, «Babilon 
Amerikát szimbolizálja». Mások azonban 
így vélekednek: «Nem, nem, Babilon a római 
katolikus egyház jelképe» ... vagy «az Európai 
Unióé» ... vagy «egy szó szerinti Babilont 
jelent, ami Irakban újra létre fog jönni» . Nos, 
kinek van igaza? Mark Hitchcock bibliaoktató 
nagy körültekintéssel vezeti olvasóit a bibliai 
próféciákon át, gondosan megvizsgálja a 
vonatkozó bibliaverseket, és könnyen érthetõ 
magyarázataival kiegyensúlyozott perspektívát 
nyújt mindarról, aminek jönnie kell.

Mark Hitchcock, 101 válasz a legtöbbször 
elhangzó végidõkkel kapcsolatos 
kérdésekre   
A könyv csak német nyelven kapható!
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A koronavírus okozta válság sok nyugati 
kereszténynek megmutatta, hogy szá-
mukra sem garantált a gondtalan, kényel-
mes élet. Itt felvetõdik a kérdés, hogy 
kit szolgálunk: Istent vagy a mammont? 
Lépre csalt bennünket is a jóléti evangé-
lium, vagy készek vagyunk-e az önmegta-
gadásra? Helyzetmeghatározás.

A jóléti evangélium azt hirdeti, hogy 
Isten áldása, sõt valaki megváltása 

a magas életszínvonalban mutatkozik 
meg, amint azt a világban uralkodó 
humanista szemlélet meghatározza. 
Ezt a véleményt semmilyen bibliai 
kijelentés sem támasztja alá, sõt el-
lentétes a Biblia tanításával. Az Újszö-
vetség egyetlen versében sem találunk 
hasonló gondolatot, még közvetett 
utalásként sem.

Ha ez igaz lenne, arra a következ-
tetésre kellene jutnunk, hogy Jézus 
Krisztus, az összes apostol és az elsõ 
évszázad legtöbb kereszténye sikertelen 
«kudarcot valló» személy volt. Õk nem 
ismerték a jóléti evangéliumot, és nem 
is élvezték áldásait. A jóléti evangélium 
tévhit, ami a pogány gondolatvilágból 
származik, és amely a keresztény esz-
méket cukormázzal vonta be. Olyan 

tévtanítás, amely jelentõs szerepet 
játszott Amerika válságba jutásá-
ban, mert sokak hitét lerombolta. 

Végül még az is kiderülhet, hogy 
sok élenjáró amerikai keresztény 
valójában soha nem is tért meg. 
A jóléti evangélium nem evangé-

lium, hanem sokkal inkább bál-
ványimádás.
Megvethetjük ugyan az elit hedo-

nizmusát és a vezetõ Wall-Street-i keres-
kedõk csalárd tolvajlását, de ugyanúgy 
megvetendõ és gyalázatos dolog azokat 
a hamis pásztorokat fenntartani, akik az 
elmúlt fél évszázadban a gyülekezetet  
belülrõl teljesen átváltoztatták. Sokat 
elárul az, hogy mit nem prédikáltak: 
az önmegtagadást (Máté 16,24), hogy 
nem önmagunkért élünk (Róma 14,7) 
vagy hogy földi életünk legfõbb célja 
Isten dicsõítése, és nem a testi vágyak 
kielégítése.

KERESZTÉNYSÉG 

Siránkozó  
bébikereszté-
nyek?

Ennek az az eredménye,  
hogy a jóléti államok  
tele vannak 
bébikeresztényekkel, 
akik még mindig tejet 
isznak, és a «kemény 
eledelt» nem viselik el. 
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Ennek az az eredménye, hogy a jóléti 
államok tele vannak bébikeresztények-
kel, akik még mindig tejet isznak, és a 
«kemény eledelt» nem viselik el. Pál 
megvetéssel ír az ilyen keresztényekrõl: 
«…arra van ismét szükségetek, hogy ti-
teket tanítson valaki az Isten beszédei-
nek alapelemeire, mert olyanokká lette-
tek, mint akiknek tejre van szükségük, 
nem kemény eledelre» (zsidók 5,12); 
«Még testiek vagytok» (1Korinthus 3,3) 
és : «A nagykorúaknak pedig kemény 
eledel való, mint akiknek érzékszervei 
a gyakorlat következtében már alkalma-
sak a jó és a rossz megkülönböztetésé-
re» (Zsidók 5,14).

A legnagyobb tragédia azonban az, 
hogy amikor gazdaságilag nehéz idõk 
jönnek, sokan ezek közül a «bébike-
resztények» közül megtagadják hitüket, 
és elkezdik Istent gyûlölni. A «másik 
isten», akirõl eddig hallottak, a köz-
mondásos gazdag nagybácsi volt, aki 
elhalmozta õket játékokkal, sikerrel, 
elismeréssel, csak a service-forróvona-
lát kellett felhívniuk. Számukra Isten 
csak eszköz volt céljaik eléréséhez.

Lehetséges, hogy egyes emberek iga-
zából soha nem érdeklõdtek a mennyei 
gazdagság iránt? Az örök mennyei gaz-
dagságot elszalasztani egy kevés ideigle-
nes luxusért igencsak rossz befektetési 
politika. Az olyan idõkben, mint ami-
lyeneket most is élünk, el kell határoz-
nunk, hogy sem jobbra, sem balra nem 
hajlunk, hanem örök sorsunkat és Isten 
ígéreteit tartjuk szem elõtt.

Melyik keresztény ne ismerné a kí-
sértés óráinak gyötrelmét, amikor azt 
gondolta, hogy Isten és haza egyaránt 
cserben hagyták? Ahelyett, hogy az 
amerikai álom és a prédikátorok szép 
ígéretei beteljesedtek volna, csüggesztõ 
gondok, hiábavaló veszõdség keseríti a 
mindennapokat.

Sok keresztény hajlamos arra, hogy 
panaszkodjék Istennek, mint Jeremiás: 
«Olyan vagy hozzám, mint a csalóka 
patak, amelyben nincs állandóan víz» 
(Jeremiás 15,18b). Jeremiás úgy gon-
dolta, õ különleges bánásmódot érde-
melne, mert õ Istennel járt, és enge-
delmeskedett szavának. Alkudozott 
Istennel: «Nem ültem vigadozva a tré-

fálkozók körében. Magamra 
maradtam, mert kezed rám 
nehezedett, bánattal töltöt-
tél el. Miért tart fájdalmam 
szüntelen, miért nincs gyó-
gyulás súlyos sebemre?» 
(Jeremiás 15,17-18a).

Hogyan reagált Isten? Nem 
szólt arról, hogy jogosnak talál-
ja-e a panaszt, egyszerûen így vá-
laszolt: «Ha megtérsz, megengedem, 
hogy újból szolgálatomba állj» (Jeremiás 
15,19).

A 12 apostol minden bizonnyal ki-
elégítõen megoldotta ezt a kérdést. Az 
Úr akaratát cselekedték, és ezért talán 
nemes öltözékkel és finom eledellel 
áldattak meg? Távolról sem! Tizen-
egy közülük természetellenes halállal 
halt meg. Hitükért mindnyájuknak 
szenvedni kellett. Igazságos volt ez? 
Pál így ír: «… úgy ajánljuk magunkat 
mindenben, mint Isten szolgái: sok 
tûrésben, nyomorúságban, szükség-
ben, szorongattatásban, verésekben, 
bebörtönzésben, fáradozásban, vir-
rasztásban, böjtölésben, tisztaságban, 
ismeretben, türelemben, jóságban, 
Szentlélekben, képmutatás nélküli 
szeretetben» (2Korinthus 6,4-6).

Az utolsó napok nagy ökumenikus 
hazugsága – szolgálhatja ugyanúgy 
Istent, mint a mammont – idõközben 
széles körben elterjedt. Ez azonban le-
hetetlen, mert hisz nem szolgálhatjuk 
ugyanakkor Istent és a mammont (Máté 
6,24) –, így ez tulajdonképpen nem 
más, mint egy mozgalom, amelyben a 
mammon vallásos álcát ölt, és felszínes 
«keresztény istenfélelemként» mutat-
kozik.

Ha az utolsó napok igazi Gyülekezete 
egyáltalán valamit is felmutathat, az 
inkább egy nyomorúságos maradék, 
ami egyáltalán nem csillog a gazdag-
ságtól. A Jelenések 3,8 azt írja, hogy 
a Gyülekezet, amelynek megadatott 
egy «nyitott ajtó», gyenge és erõtlen. 
Nagyon távol áll attól, hogy világi hata-
lommal és gazdagsággal rendelkezzék. 
A hívõk e kis csoportjának Filadelfiában 
az Úr ezt ígéri: «Mivel megtartottad 
állhatatosságra intõ beszédemet, én is 
megtartalak téged a kísértés órájában, 

amely el fog jönni az egész világra, hogy 
megkísértse azokat, akik a földön lak-
nak» (Jelenések 3,10).

Azzal a kiváltsággal, hogy Istent szol-
gálhatjuk, örökkévaló értéket nyerünk: 
az örökélet meg nem érdemelt ígéretét 
és azt a felbecsülhetetlen kilátást, hogy 
mindig Isten jelenlétében lehetünk. 
Ismerjük el, ez nem különösen «ügy-
félbarát» magyarázata az evangélium-
nak. A modern pogány, akit egy elõzõ 
fejezetben mutattunk be, ebben igazán 
nem lenne érdekelt. Õ a pillanatnyi 
hasznot keresi, és azt, ami itt és most 
kifizetendõ. Az ilyen embereknek fogal-
muk sincs arról, mi az igazi gazdagság, 
vagy mit jelent a megfoghatatlan bibliai 
igazságért kiállni. Földhözragadt célokat 
kergetnek egy nagyon rövid idõkeretben.

WILFRED J. HAHN

Részlet a szerzõ A megjövendölt 
világgazdasági válság címû könyvébõl, 177-
180. old.

A jóléti evangélium 
tévhit, ami a pogány 
gondolatvilágból 
származik, és amely a 
keresztény eszméket 
cukormázzal vonta be
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ellenére sem megy valami jól soruk. 
Péter Krisztusról szóló üzenetét hall-
va a következõ történik: «Amikor ezt 
hallották, mintha szíven találták volna 
õket, ezt kérdezték Pétertõl és a töb-
bi apostoltól: «Mit tegyünk, atyámfiai, 
férfiak?» (Apostolok Cselekedete 2,37). 
Péter az egyedüli helyes választ adta ne-
kik: «Térjetek meg, és keresztelkedje-
tek meg valamennyien Jézus Krisztus 
nevében, bûneitek bocsánatára, és 

megkapjátok a Szentlélek ajándékát» 
(38. vers). Az eredmény nem maradt 
el: «Akik pedig hittek a beszédének, 
megkeresztelkedtek, és azon a napon 
mintegy háromezer lélek csatlakozott 
hozzájuk» (41. vers).

A tarzuszi Saul Jézus Gyülekezetét 
vak gyûlölettel üldözte, minden igyeke-
zetével pusztította Jézus követõit. Egy 
napon azonban találkozott az Úrral. 
E természetfölötti élménytõl lesújtva 
feltette a mindent eldöntõ kérdést: 
«Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?» 
(Apostolok Cselekedete 9,6 Károli). 
Az Úr megbocsátotta Saul bûneit, és a 
nemzetek apostolává  választotta, ettõl 
kezdve nem Saul volt többé, hanem Pál.

Filippiben a börtönõr azt a feladatot 
kapta, hogy két fogolyra különös gond-
dal vigyázzon: Pál apostolra és társára, 
Szilászra. Ezért a belsõ börtönbe vezet-
te õket, és még a lábukat is kalodába 
záratta. Közben megfigyelte foglyait, 
és csodálkozva látta, hogy azok nem 
panaszkodnak szenvedésük miatt, ha-
nem imádkoznak és énekekkel dicsõí-
tik Istent. Éjféltájban aztán hatalmas 
földrengés rázta meg a börtön falait, 
a foglyokról pedig lehullottak a bilin-
csek (Apostolok Cselekedete 16,26). 
Amikor a börtönõr felriadt, rémülten 
látta, hogy nyitva vannak a börtönaj-
tók, kivonta kardját, és végezni akart 
magával, mert azt hitte, megszöktek 
a foglyok (27. vers). Lehet, hogy már 
rég nem volt addigi életével megelé-
gedve, nem talált lelki békességet. Pál 
valószínûleg észrevette ezt, és vigasz-
talva szólt hozzá. Ezután tette fel ez a 

Mit kell  
tennem?
Koronavírus-válság, tanácstalanság, féle-
lem, megélhetési gondok. Önkéntelenül 
felvetõdik a kérdés: «Mit kell tennem?» 
Egy válasz mennyei nézõpontból örökér-
vényû idõkerettel. 

Ez a kérdés «Mit kell tennem?» olyan 
régi, mint maga a gondolkodás. 

A híres filozófus, Immanuel Kant, az 
1770-es években szintén feltett ha-
sonló kérdéseket: «Mit tudhatok? Mit 
kell tennem? Mit remélhetek? Mi az 
ember?»

Az ember nagyon sokfelé kutathat, 
de mindaddig keresni fog, amíg el nem 
jut a Bibliához. Csak a Biblia ad kielégítõ 
választ arra, hogy mit kell tennünk, és 
mi a rendeltetésünk.

Az Úr Jézust egyszer megkérdezték: 
«Mit tegyünk, hogy Istennek tetszõ 
dolgokat cselekedjünk?» (János 6,28), 
az Úr ezt válaszolta: «Az az Istennek 
tetszõ dolog, hogy higgyetek abban, akit 
õ küldött» (29. vers).

Egy ember legnagyobb nyomorúsága 
az, ha nem hisz Jézusban. Ennél nincs 
nagyobb mulasztás! Ezzel szemben 
minden más negatív tapasztalat eltör-
pül. Aki egy sötét lyukban ül, mindent 
megtesz azért, hogy valahogy kikerüljön 
onnan. Még a kisebb bajok esetében is 
kész nagyobb kockázatot vállalni, hogy 
rendbe jöjjenek a dolgok. Azonban éle-
tünk alapvetõ problémájának megoldása 
a Jézus Krisztusba vetett hit.

Pünkösd napján a zsidók felismerik, 
hogy minden parancsolat betartása 

A híres filozófus, Immanuel 
Kant, az 1770-es években 
szintén feltett hasonló 
kérdéseket: «Mit tudhatok? 
Mit kell tennem? Mit 
remélhetek? Mi az ember?»
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férfi a lényeges kérdést: «Uraim, mit 
kell cselekednem, hogy üdvözüljek?» 
(Apostolok Cselekedete 16,30). Pál 
így válaszolt: «Higgy az Úr Jézusban, 
és üdvözülsz mind te, mind a te házad 
népe!» (31. vers). Ebbe az üzenetbe 
vetett hit teljesen átformálta ennek a 
börtönõrnek életét, õ maga is új ember 
lett: «Õ pedig magához fogadta õket az 
éjszakának még abban az órájában, ki-
mosta sebeiket, és azonnal megkeresz-
telkedett egész háza népével együtt. 
Azután házába vitte õket, asztalt terí-
tett nekik, és örvendezett, hogy egész 
háza népével együtt hisz az Istenben» 
(33-34. versek).

Vizsgáljuk meg most közelebbrõl 
Kantnak a bevezetésben említett kér-
déseit:

Mit tudhatok? Azt tudhatjuk, hogy 
Jézus minden élet reménysége. Az 
Õ számára nincs reménytelen eset. 
Továbbá tudhatjuk, hogy Neki van ha-
talma a bûnöket megbocsátani, és nem-
csak új, hanem örök életet is adni. És azt 

is tudhatjuk, hogy Jézus biztonságot kí-
nál, ami biztos alapokon fog állni holnap 
és holnapután is. Pál apostol szellemi 
élete ezzel a kérdéssel kezdõdött: «Ki 
vagy, Uram? … Uram, mit akarsz, hogy 
cselekedjem?» (Apostolok Cselekedete 
9,5-6). Röviddel halála elõtt, már idõs 
emberként teljes bizonyossággal val-
lotta: «…tudom, kiben hiszek …» 
(2Timóteus 1,12).

Mit kell tennem? A fent említett 
példák azt mutatják, hogy az Úr Jézus 
mellett kell döntenünk, mert «az az 
Istennek tetszõ dolog, hogy higgyetek 
abban, akit õ küldött» (János 6,29). 
Azok az emberek, akik Péter pünkösdi 
beszédét hallgatták, örömmel elfogadták 
a hirdetett igét. A börtönõr Filippiben 
örült, hogy háza népével együtt hívõ 
lett – ez is döntés kérdése volt. Õ kész-
ségesen az Úr szolgálatába állt.

Mit kellene tennünk? Kövessük Isten 
hívó szavát, amit prófétái által küld fe-
lénk: «Engem keressetek, és éltek!» 
(Ámós 5,4).

Mit remélhetek? Aki komolyan ke-
resi Istent, az meg is fogja Õt találni, 
bocsánatot nyer minden bûnére és az 
örökélet részese lesz! Az ilyen ember 
remélheti, hogy az Úr soha nem fogja 
elhagyni, és hordozni fogja az örökké-
valóságig. Jézussal lehullnak a terhek, 
reménység támad, az imák meghallgat-
tatnak és a nehézségek megszûnnek. 
Már nem vagyunk magunkra hagyatva, 
Jézus mellettünk áll!

Mi az ember? Jézus nélkül a Sátán 
és a bûn reménytelen zsákmánya. De 
Jézussal és Jézus által az ember új 
helyzetbe kerül: Isten gyermekévé vá-
lik, Jézus örököstársává és így az Atya 
örökösévé a mennyben. És érvényes 
rá Pál megállapítása: «Ezért ha vala-
ki Krisztusban van, új teremtés az: 
a régi elmúlt, és íme: új jött létre!» 
(2Korinthus 5,17).

NORBERT LIETH

Ára: 2500,- Ft

Láng Györgyi
Van szívem, és nem félek használni!

Mit is jelenthet az, hogy valaki használja a szívét?
Mi a helyzet olyankor, amikor a félelem miatt nem használom (ki) a szívem képességeit, 

nem engedem át rajta az életerõt, energiát, dinamizmust?  
Hogyan tudom fejleszteni az érzelmi intelligenciámat?  

Hogyan leszek kreatívabb, szellemesebb és bátrabb? Milyen helyzetek okozhatják a szív 
gyengülését, hogyan lehet helyreállítani?

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

Mi a különbség a szív, a lélek és a szellem között?
Ilyen, és ehhez hasonló kérdésekre találhatunk válaszokat a könyv lapjain, melyben 
végigkísérhetünk egy történetet sérülésekkel és gyógyulásokkal, hogy gyakorlatibb 

módon megérthessük a fent leírtakat.
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A hitben megtett  
következõ lépés titka 

éppen a Jézus nevéhez való ragaszkodást 
akarták megtörni, mert ott lakott a Sátán. 
Azonban a Jézus nevével való konfron-
tációban a Sátán alul maradt. Ez az a 
hatalmas küzdelem, amit mi is vívunk. 

«Aki azonban segítségül hívja az Úr 
nevét, üdvözül» (Apostolok Cselekedete 
2,21), mondja az Írás. Amint Jézus ne-
vét hittel kijelentjük, megtörik az ördö-
gi sötétség. Aki ebbe a névbe kapasz-
kodik, annak semmi sem árthat. Akkor 
gyõzünk a gonosz fölött, és kiálthatjuk: 
«Mindenre van erõm a Krisztusban, aki 
megerõsít engem» (Filippi 4,13). – Ó, 
bárcsak minél többször hívnánk segít-
ségül Jézus nevét!

Antipász mind halálig vívta ezt a 
harcot, akirõl az Úr Maga tesz említést: 
«… és nem tagadtad meg az én hitemet 
Antipász napjaiban sem, aki hû tanúm, 
akit megöltek nálatok, ahol a Sátán la-
kik» (13. vers). A mi esetünkben nem 
olyan erõszakos a Sátán támadása, mára 
már civilizáltabbá vált. Módszerei kifino-
multabbak, de a célja ugyanaz maradt. 
Azt akarja, hogy a mindennapokban 
megtagadjuk Jézus nevét azáltal, hogy 
magunk akarunk érvényesülni, önzõkké, 
irigykedõkké, rágalmazókká lettünk. Azt 
akarja, hogy hallgassunk, amikor beszél-
nünk kellene, hogy magatartásunk olyan 
legyen, mint a Péteré élete legsötétebb 
órájában: «Ekkor õ elkezdett átkozód-
ni és esküdözni: „Nem ismerem azt az 
embert, akirõl beszéltek» (Márk 14,71).

A harmadik levél a 
mennybõl 
«A pergamoni gyülekezet 
angyalának írd meg: ezt 
mondja az, akinél a kétélû 
éles kard van: Tudom, hol 
van a lakóhelyed: ahol 
a Sátán trónusa van, de 
ragaszkodol a nevemhez, 
és nem tagadtad meg 
az én hitemet Antipász 
napjaiban sem, aki hû 
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 
tõrbe 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 
gyõz, annak adok az 
elrejtett mannából, adok 
neki fehér kövecskét is, 
és a kövecskére írva új 
nevet, amelyet senki sem 
tud, csak az, aki kapja» 
(Jelenések 2,12-17).

SOROZAT

A Biblia utolsó könyvének magyarázata. 
23. rész. Jelenések 2,13.

Az Úr megdicséri a pergamoni 
gyülekezetet, mert ragaszkodik a 

nevéhez: «…de ragaszkodol a nevem-
hez» (13. vers). Milyen névhez? Ahhoz 
a csodálatos névhez, melyet Isten adott 
üdvösségünkre: Jézus drága nevéhez! 
Ezt a gyülekezetet a sátáni stratégia 
központjában nem csábította el a po-
gány pompa, nem vált a testi élvezetek 
rabjává, pedig könnyen megtörténhe-
tett volna, mert a város minden lakosa 
lelkesedéssel követte a kígyókultuszt és 
a császárt istenítette. 

Az itt használt «ragaszkodol» szó jelen-
tését még kibõvíthetjük a minden erõvel 
belekapaszkodni szókapcsolattal is, hogy 
jobban kifejezzük Urunkhoz való kötõdé-
sünket. A magyar szólásmondás – foggal, 
körömmel ragaszkodni – jól érzékelteti, 
hogyan kell Urunkhoz kötõdnünk, és ezt 
tette a pergamoni gyülekezet is. Az ellen-
ség ugyanis arra törekszik, hogy elragadja 
tõlünk, amit már megnyertünk. Ezért ol-
vashatjuk a levelekben több helyen is ezt 
a figyelmeztetést: «…de amitek van, azt 
tartsátok meg, amíg eljövök!» (Jelenések 
2,25). Vagy: «Eljövök hamar: tartsd meg, 
amid van, hogy senki el ne vegye koro-
nádat!» (Jelenések 3,11).

A ragaszkodás a legfontosabb, ezt 
hangsúlyozza igeversünk. Pergamonban 
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Az Úr tovább dicséri a pergamoni 
gyülekezetet: «… és nem tagadtad meg 
az én hitemet» (Jelenések 2,13). Ez na-
gyon figyelemreméltó. Van ugyanis ilyen 
hit, meg olyan hit.  Jézus figyelmeztet: 
«Aki hisz a Fiúban, annak örök élete 
van» (János 3,36). Ez az elsõ lépés – 
hinni Jézus Krisztusban, mint személyes 
Megváltónkban. Csak nem kell megáll-
nunk ennél az elsõ lépésnél. Mert aki itt 
megáll, az szellemi téren mindig gyerek-
cipõben fog járni. Az ilyen ember hisz 
ugyan az Úr Jézusban, de nem birtokolja 
az Úr Jézus hitét. És éppen van a titok.  
Pál megértette ezt, és így magyarázza: 
«Krisztussal együtt keresztre vagyok fe-
szítve: többé tehát nem én élek, hanem 
Krisztus él bennem; azt az életet pedig, 
amit most testben élek, az Isten Fiában 
való hitben élem, aki szeretett engem, 
és önmagát adta értem» (Galata 2,20). – 
(A «testben élek» kifejezéssel ezt akarja 
mondani: még bûnös testemben élek, 
és tudom, hogy a testemben semmi jó 
sem lakozik.)

Más szavakkal: «Úgy élek, mint Jézus, 
ugyanazt hiszem, mint Jézus, határozott 
nemet mondok a test kívánságaira, mint 
amilyen az önhittség, a tisztátalanság, 
és minden bûnös indíttatás. Odaszánom 
magam teljesen, amint az Úr Jézus 
is tette. Azt az utat járom, amelyet 
Megváltóm is járt. A keresztet válasz-
tom, amint Üdvözítõm is tette.» Az élõ 
Isten Fiának hitében élni jelentõsebb 
elõrelépés annál, mint Jézusban hinni. 

A pergamoni hívõk ezt megértették, 
és nem tagadták meg ezt a hitet. Az Úr 
Jézus hite megtart, akkor is, ha minden 
összedõl, amikor test és lélek eleped, 
és látszólag minden összeesküszik elle-
nünk. A tagadás azt jelenti, hogy nemet 
mondasz, amikor bizonyságot kellene 
tenned az Úrról, amint azt Péter tette. 
A hitet megtagadni pedig azt, hogy el-

hagyod hitvallásod, nem akarsz többé az 
Úr Jézushoz tartozni.

Rólad elmondhatja-e az Úr: «Nem ta-
gadtad meg hitemet»? Csodálatos bizony-
ság a pergamoni gyülekezetrõl, amit az 
Úr kijelent: «… nem tagadtad meg az én 
hitemet Antipász napjaiban sem, aki hû 
tanúm, akit megöltek nálatok, ahol a Sátán 
lakik» (Jelenések 2,13).

Az Antipász névnek több jelentése van, 
az egyik így hangzik: «apjához hasonló». 
Õ hûséges tanúként életét adta Jézusért. 
Nekünk azonban még nem kell mártírok-
ként életünkkel fizetnünk hitünkért. De 
már létezik egy szellemi mártírium, ami 
abban áll, hogy a Jézusért való bizonyság-
tétel érdekében nem engedünk a min-
dennapok csábításainak, inkább vállaljuk 
a kellemetlenségeket. Pál is errõl tett bi-
zonyságot: «Naponként a halállal nézünk 
szembe» (1Korinthus 15,31). 

A te mártíromságod talán abból áll, 
hogy a családodban, a munkahelyeden 
olyan emberrel kell együtt lenned, aki-
nek szívében a Sátán trónol. Ó, bárcsak 
mindnyájunk szívében Antipász érzülete 
lenne, és hitét – ami az Úr Jézus hite – 
meg ne tagadnánk! Olyan sokan, még 
Jézus Gyülekezetében is kudarcot valla-
nak napjainkban; rezignálnak, és feladják 
a hit nemes harcát. De kívül maradnak 
a kudarcot vallók, akik engednek a test 
kívánságainak, vagy egy személy befo-
lyásának. Péter el akarta téríteni az Úr 
Jézust a kereszt vállalásától, de az Úr ke-
ményen rászólt: «Távozz tõlem, Sátán» 
(Márk 8,33).

Mennyire megható, hogy dicsõ Urunk 
Antipásznak ugyanazt a címet adta, ami 
Õt illette meg: «Antipász … hû tanúm». 
Az Úr Jézus Önmagát is így nevezi meg: 
«…  Jézus Krisztustól, a hû tanútól …» 
(Jelenések 1,5). Hû tanú az, aki mindha-
lálig kitart.

WIM MALGO (1922–1992)

A pergamoni gyülekezetet 
a sátáni stratégia 
központjában nem csábította 
el a pogány pompa, nem vált 
a testi élvezetek rabjává
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Epiphania Domini,  
- azaz az Úr megjelenése

Keresztelõ János, az útkészítõ, az 
Ószövetség és Újszövetség össze-

kötõje, több évszázad prófétai szünet, 
csend után megszólal. A Jordánnál 
hirdeti keményen az ítéletet, a tör-
vényt, a hamarosan eljövõ mindent 
felemésztõ tüzet, a fák tövére helye-
zett, a suhintás elõtti fejszét. Olyan 
erõvel, hatalommal teszi ezt, hogy 
kimennek hozzá a pusztába: a válto-
zásra vágyók: katonák, vámszedõk, 
a «sokaság». És János a Jordán folyó 
torkulatánál kereszteli a megtérõ 
bûnösöket napokon át.

Váratlanul elé áll a harminc éves 
Jézus. 

Beáll a bûnösök sorába a bûntelen.
Alámerül a «szennycsatornávává» 

lett vízbe, abba, amibe János napok, 
hetek óta mossa le Izrael fiainak bûneit.

Megszólal erre az Atya: «Te vagy az 
én szeretet Fiam, benned gyönyörkö-
döm.» (Lk 3,22)

Elindult a megváltás, eljött a «bûnö-
sök barátja» szabadítója, megváltója; be-
áll közéjük, vállalja velük a közösséget. 

Isten báránya, aki hordozza, viseli 
bûneinket.

Az a bizonyos fejsze õt sújtotta halál-
ra a kereszten. Akit az ítélet és a forró 
szeretet tüze megemésztett.

A különbség «nem sok» János és 
Jézus üzenete között, csupán élet és 
halál, törvény és evangélium, ítélet és 
kegyelem.

«Bûneink vagy rajtunk vannak vagy 
az Isten Bárányán» (Luther)

Lehet cserélni. Neki ez rossz üzlet, 
nekünk az új élet ajándéka.

1. Amint vagyok, sok bûn alatt,
De hallva hívó hangodat,
Ki értem áldozád magad:
Fogadj el, Jézusom!

2. Amint vagyok – nem várva, hogy
Lelkemnek terhe, szennye fogy,
Te, aki megtisztíthatod:
– Fogadj el, Jézusom!

3. Amint vagyok – bár gyötrelem
S kétség rágódik lelkemen,
Kívül harc, bennem félelem:
– Fogadj el, Jézusom!

4. Amint vagyok – vak és szegény,
Hogy kincset leljek benned én,
S derüljön éjszakámra fény:
– Fogadj el, Jézusom!

5. Amint vagyok – nincs semmi gát
Kegyelmed mit ne törne át;
Hadd bízza lelkem rád magát:
– Fogadj el, Jézusom!

6. Amint vagyok – hogy a te szent
Szerelmed tudjam, mit jelent
Már itt s majd egykor odafent:
– Fogadj el, Jézusom!

(Hallelujah énekeskönyv)
SZEVERÉNYI JÁNOS 
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(Lk 3,22)



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  
számodra 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…
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vök, hová megyek? Csupán egy véletlen termék vagyok? Van valamilyen értelme 
az életemnek? Mit jelent keresztyénnek lenni? Van-e gyakorlati kihatása ennek 
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Az Újtestamentum Jézus számos csodájáról és jelérõl számol be, 
amelyeket földi élete során tett. Egyedül János apostol számol 
be könyvében kilencrõl, de figyelmeztet arra, hogy Jézus még 
számos más jelet is tett. Meg is adja annak az okát, miért ezt a 
választékot adja közre –  
a Szentlélek ihletése által: Minden jel elsõsorban azt szolgálja, 
hogy az embereket meggyõzze, miszerint Jézus Krisztus a Messiás 
és Isten Fia (Jn 20,31).
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+POSTAKÖLTSÉG

Könyvajánló
www.ejfelikialtas.hu

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

Az újság ára: 500,-Ft

Samuel Rindlisbacher-  Thomas Lieth - Hartmut Jaeger

Bátorság   
         az élethez

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

Ára: 
1250,-Ft


