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

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!

Ára: 1500,- Ft
+postaköltség
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BETH-SHALOM IZRAELI UTAZÁS:  
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ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK

MINDEN SZERDÁN BIBLIAKÖR, 
KEZDÉS 18:00 ÓRA

Rendszeres istentiszteletek:   
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kezdettel
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FIGYELEM! 
Missziónk hétfõtõl-péntekig 9.00 órától 17.00 óráig 
fogad telefonhívásokat. 

TEL.: (+36-1) 35-00-343,  

MOBIL: (+36-30) 630-7823

A törvény által meghatározott intézkedesek 
betartása mellett!



11 nap Izraelben

Utazz velünk a Szentföldre!

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

- októberi 29- november 8-ig

Már most foglald le, és fizesd 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!

11 nap Izraelben
Jeruzsálem, Galilea, Júdea, 
valamint 2 napos Eilat-i tartózkodás



KÖszÖNTÉs
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Samuel Rindlisbacher, az Éjféli Kiáltás igehirdetője és lelki gondozója 

Lemondva?

Kedves Barátaim, «a koronavírus miatt lemond-
va!» Az utóbbi időben nagyon gyakran halljuk, 

olvassuk ezt a mondatot. Milyen sok rendezvényt, 
találkozót, istentiszteletet, imaórát mondtak már le! 
Őrület! Az autópályák üresek, az éttermek bezárva, 
és a Home-Office jött divatba. Magántalálkozók mi-
nimálisra lecsökkentve, temetések szűk családi  
körben, esküvők a bizonytalan jövőbe halasztva. 

Mindez egy régi énekre emlékeztet: «A piactér el-
hagyatott, az utcákon senki se jár. Az építkezések 
most csendesek, az aratás is megszűnt már. A házi-
asszony sem ténykedik, a bíróság sem törvénykezik. 
Minden munka félbe marad, mert a Király erre  
halad! – Ó, jön a Király, Ó jön a Király!» 

A Biblia figyelmeztet, hogy nem tudhatjuk az 
időt, sem az órát, mikor fog Jézus eljönni (Máté 
25,13). Ezért kell állandóan készen állnunk; Ő bármi-
kor visszajöhet! Az Ő visszajövetele nincs lemondva. 
Az elragadtatás nem halasztódott el, nem is lett a 
koronavírus miatt bizonytalan időpontra áttéve. Az 
Úr Jézus vissza fog jönni abban az időpontban, ami-
korra az Atya tervezte: «Azt a napot viszont, vagy 
azt az órát senki nem tudja: sem az ég angyalai, sem 
a Fiú, hanem csak az Atya egyedül» (Máté 24,36).

Jézus Krisztus hirtelen, váratlanul fog visszajön-
ni. Úgy gondolom, hogy mindaz, ami most történik, 
nem más, mint a vihar előtti csend. Az orkán előt-
ti elcsendesedés. A tenger visszahúzódása a cunami 
előtt. Vagy az állatok szokatlan viselkedése  
földrengés előtt. Néha úgy tűnik, hogy Isten még 
egyszer szól, nem hangosan, csak halkan. Nem sür-
getően, de annál behatóbban. Egy újabb, talán utol-
só figyelmeztetés az elragadtatás előtt. 

Nem hasonlóan történt-e az özönvíz előtt is? Hir-
telen megszűntek a kalapács ütései, elhalt a fűrész 
hangja. A bárka munkálatai befejeződtek. Csend lett 
újra, félelmetes csend a vihar előtt. 

És nem így volt-e a golgotai keresztnél? Hirtelen 
beállt a csend. Egy félelmetesen sötét éjszaka nyo-
masztó csendje: «Tizenkét órától egészen három 
óráig sötétség lett az egész földön» (Lukács 23,44). 

Iszonyatos dolog történt. Isten Fia teljesen Magá-
ra maradt, az univerzum Teremtőjét és fenntartóját 
az ember elutasította. A nép nemet mondott Meg-
váltójára. És jött a sötétség, miközben felhangzott a 
rettenetes kiáltás: «Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: 
„Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet!” És 
ezt mondva meghalt.» (Lukács 23,46). 

E tekintetben felvetődik a kérdés: Eloszlatja-e a 
mostani csendet, a morális és etikai homályt, ami-
ben vagyunk, a következő «világtörténelmi kiáltás»? 
A kiáltás, amit csak Isten gyermekei fognak hallani? 
«Éjfélkor aztán kiáltás hangzott: Íme, a vőlegény! 
Jöjjetek a fogadására!» (Máté 25,6). 

Készen állunk-e tehát, hogy az Úr fogadására sies-
sünk, ha ma eljönne? Igyekezzünk minden erőnk-
kel erre felkészülni. Az Éjféli Kiáltás szeretne ezzel a 
számával is erre ösztönözni. Maranatha, jöjj, Uram, 
Jézus! – Naponta várjuk az Urat, és ne engedjük, 
hogy e világ sötétsége belepje gondolatainkat, szí-
vünket. Hisz a Világosság, Jézus velünk van! Éljünk 
az Ő világosságában, és erről tegyünk tanúbizony-
ságot! 

Isten gazdag áldását kívánom minden kedves  
Olvasónknak,

Samuel Rindlisbacher

Utazz velünk a Szentföldre!
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Ki oldja meg a  
gordiuszi csomót?

Ha kitekintünk a világba, vagy megvizsgáljuk saját életünket, sok 
megoldhatatlan csomót fedezünk fel benne. Ez pedig arra ösztönöz, hogy 

feltekintsünk arra, Aki minden csomót meg tud és meg fog oldani.
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A gordiuszi csomó története 
egy görög mondából szárma-
zik, és a köznyelvben metafo-

raként használatos. Ma a «gordiuszi 
csomó megoldása» kifejezést akkor 
használják, amikor egy komplex, 
gyakorlatilag megoldhatatlan kérdés 
megfejtése kerül szóba.

Gordiusz volt alapítója és királya 
Phrügia birodalmának Kis-Ázsiá-
ban, aki a fővárost saját magáról   
Gordionnak nevezte el. Az uralko-
dó híres csomója tulajdonképpen 
egy tekervényes somfaháncsból 
font csomó, amellyel szekerének 
jármát a rúdhoz erősítette, a kötél 
végeit pedig a csomóba rejtette.   Ezt 

kereszthalála, feltámadása, menny-
bemenetele és az előttünk álló eljö-
vetele által.

Amit Dánielről olvasunk az Ószö-
vetségben, sokkal inkább vonatkozik 
az Úr Jézusra: «… rendkívüli lélek, 
tudás, értelem, továbbá álomma-
gyarázó, titkot feltáró és rejtélyeket 

a gordiuszi csomót megoldhatatlan-
nak tartották, és a monda szerint, 
aki meg tudja oldani, az lesz a világ 
ura. A legenda úgy szól, hogy Nagy 
Sándor (Kr. e. 333-ban), miután egy 
ideig tanácstalanul nézte a csomót, 
a rá jellemző módon egyszerűen 
kardjával kettévágta. 

Ez egy tipikusan emberi megol-
dás. Erőszakkal, a saját erővel és 
eszközzel leküzdeni a problémát, 
és a hatalmat megragadni. Végül 
mindig az erőszakos megoldásra 
kerül sor.

A világ nagy rejtvénye az össze-
fonódások, bonyodalmak és a bűn 
gordiuszi csomója. Az emberiség 
megoldhatatlan problémája a ha-
lál köteléke. Ezzel azonban, olyan 
sok más csomó is kapcsolatban áll. 
Jézus viszont ezt már mindet rég 
megoldotta, nem erőszakkal, hanem 
szeretettel: eljövetele, evangéliuma, 

megfejtő képessége van …» (Dániel 
5,12; vö. 16. vers).

Markus Spiker a Jézus – Egy vi-
lágtörténelem című könyvében kije-
lenti: «Számomra Jézus messze több 
mint a világ lenyűgöző alakja, Ő a 
világ minden problémájának megol-
dása» (15. old).

Ha kitekintünk a világba, napja-
inkban számtalan megoldásra váró 
problémákat, csomókat látunk.

A jelen csomója 
Az utóbbi hónapok megmutatták, 
miként hálózta be az embereket a 
koronavírus okozta válság, és ho-
gyan változtatta meg a társadalmat. 
Januári számunkban Thomas Lange 
megjegyezte: «A koronavírus képes 
gondolkodásunkat is rabul ejteni.»

A válság megváltoztatta a keresz-
ténységet. Egy példa: A Róma 13,1-
2-ben Pál ezt írja: «Minden lélek 

Thomas Lange: 

«A koronavírus képes 
gondolkodásunkat is 
rabul ejteni.»
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cselekedeteit, és öltsük fel a világos-
ság fegyvereit» (12. vers).

Érdekes, hogy az apostol a felet-
tes hatalmaknak való engedelmes-
séget közvetlen kapcsolatba hozza a 
végidőkkel. Olyasmiről beszél, ami 
jelenleg nagyon is aktuális. Éppen a 
felsőbbséggel szembeni magatartás 
kérdésében alakult ki ma a legtöbb 
vita, spekuláció és szakadás is. Ezen 
a helyen nem szeretnék kitérni a kü-
lönböző nézetekre, viszont úgy gondo-
lom, hogy egyfelől alá kell rendelnünk 
magunkat a felsőbbségnek, másfelől 
pedig, mivel demokráciában élünk, 
folyamodhatunk törvényadta jogaink-
hoz, és hallathatjuk szavunkat. 

A járvány okozta válság megvál-
toztatta a világképet. Ézsaiás próféta 
írta: «Ha rátekint valaki az országra, 
sötétséget és nyomort lát, a világos-
ság sötétséggé lesz a viharfelhőktől» 
(Ézsaiás 5,30). A számtalan fény-
forrás ellenére soha nem tűnt még 
olyan nyomasztónak a karácsony, 
mint a múlt évben. A világ sötéteb-
bé válik!

Jóllehet korunk még nem a meg-
semmisülés felé tart, de végcélja felé 

halad. Még a világi beállítottságú 
emberek és média is egy előttünk 
álló fordulópontról beszélnek. A 
koronavírus a feje tetejére állította a 
világot, valószínűleg egy új korszak 
kezdetét jelöli, ami új világrendet 
hoz magával, és az emberek totális 
megfigyeléséhez vezet (Kínában ez 
már valóság). Úgy tűnik, azokat az 
időket éljük, amikor új színpadkép 
készül, és az antikrisztusi birodalom 
lesz a megtévesztés utolsó felvonása.

Yuval Noah Harari izraeli törté-
nész egyik interjújában említette, 
hogy ma már rendelkezésre állnak 
azok a technológiai eszközök, ame-
lyek egy tökéletes diktatúra beve-
zetéséhez szükségesek. Egy példa 
erre Izrael terve egy zöld útlevélről 
a beoltottak számára. 

John MacArthur jegyezte meg egy-
szer: «Nem szükséges hadsereg egy 
ország meghódításához. Elegendő 
hozzá a félelem.» 

Senki se tudja igazán, mi is tör-
ténik valójában, ki tartja a szálakat 
a kezében a kulisszák mögött. Miért 
van így minden, ahogy van? Vajon 
miért világszerte?  Minden olyan 
bonyolultnak, összekuszáltnak, el-
lentmondásosnak tűnik.

A koronavírus okozta válság a 
Közel-Kelet helyzetét is megváltoz-
tatta. Izrael és az arab államok köz-
ti békekezdeményezések még rövid 
idővel ezelőtt is elképzelhetetlenek 
voltak. Az Egyesült Arab Emirátusok 
németországi nagykövetével foly-
tatott beszélgetés során a riporter 

engedelmeskedjék a felettes hatal-
maknak…» Továbbá néhány sorral 
ezután figyelmeztet: «… az éjszaka 
múlik, a nappal pedig már egészen 
közel van. Tegyük le tehát a sötétség 

A legenda úgy szól, 
hogy Nagy Sándor  
(Kr. e. 333-ban), miután 
egy ideig tanácstalanul 
nézte a csomót, a 
rá jellemző módon 
egyszerűen kardjával 
kettévágta. 
Ez egy tipikusan emberi 
megoldás. Erőszakkal, a 
saját erővel és eszközzel 
leküzdeni a problémát, 
és a hatalmat 
megragadni. Végül 
mindig az erőszakos 
megoldásra kerül sor.

John macarThur: 

«Nem szükséges 
hadsereg egy ország 
meghódításához. 
Elegendő hozzá a 
félelem.»
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megjegyezte: «Valószínűleg a béke 
víziójára is szükség volt, ami ritkán 
merül fel a világnak ezen a részén.» 
Amire a nagykövetnő így válaszolt: 
«Nem utolsó sorban a COVID pan-
démia újból figyelmeztetett, hogy 
kommunikálni kell. Senki sem ál-
líthatja, hogy a koronavírus nem az 
én problémám, hisz egy globális kö-
zösség részei vagyunk.» Az interjút 
a nagykövetnő egy figyelemreméltó 
mondattal zárta: «… Ez a kezdet. To-
vábbi lépések fognak következni. A 
világosság erőinek eljött az ideje» 
(Detlef David Kauschke: Jüdische 
Allgemeine, 2020. 11. 13). 

Kétségkívül a béke utáni vágy 
kapcsán a Biblia figyelmeztetésére 
gondoltam: «Nem is csoda, mert 
maga a Sátán is a világosság an-
gyalának adja ki magát» (2Korint-
hus 11,14). És: «mert ti magatok is 
jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy 
jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor 
azt mondják: Békesség és bizton-
ság, akkor tör rájuk hirtelen a végső 
romlás, mint a fájdalom a várandós 

asszonyra; és nem fognak megme-
nekülni» (1Thesszalonika 5,2-3).

A koronavírus okozta válság 
megváltoztatja a hozzáállást. 2020 
augusztusában a Hannoversche 
Allgemeine Zeitung ezzel a címmel 
közölt egy írást: «A koronavírus 
okozta válság egy esély». Többek 
között idézte Wolfgang Schäuble né-
met szövetségi elnököt: «Európának 
nagyobb felelősséget kell vállalnia 
főleg a biztonsági és védelmi poli-
tikában.» Schäuble a válságot egy 
«nagy esélynek» nevezte Európa 
számára. «A változásokkal szembeni 
ellenállás csökken a válság idején. 
Most megvalósíthatjuk a gazdasági 
és pénzügyi uniót, amit eddig nem 
sikerült létrehoznunk.» 

A már említett izraeli történész, 
Harari, ugyanakkor úgy véli, hogy 
ha az embereket választás elé állí-
tanák: vagy egy radikális lockdown 
(általános lezárás), vagy a digitális 
megfigyelés, akkor a legtöbb polgár a 
lezárásoktól való félelmében inkább 
a megfigyelést választaná. 

WoLfgang schäubLe:

«A változásokkal 
szembeni ellenállás 
csökken a válság idején. 
Most megvalósíthatjuk a 
gazdasági és pénzügyi 
uniót, amit eddig nem 
sikerült létrehoznunk.»

Ki oldja meg a csomót?
Csak a Biblia derít erre fényt. Aki 
hisz a Bibliának, tájékozódást és 
tisztánlátást kap. A Biblia áttekintést 
nyújt, és felel a kérdéseinkre. Isten 
Szava mélyebb bepillantást nyújt a 
jövőbe, mint bármely jövőkutató, 
fizikus vagy asztronauta adhatna.

Mire világít rá a Biblia?
Először is arra, hogy léteznek olyan 
szellemi erők, melyek az emberisé-
get irányítják (Efézus 2,2; 6,12). A 
világtörténelem minden eseményé-
nek megvan a láthatatlan háttere. 
A gonosznak is be kell érnie, mint 
olyan, nyilvánvalóvá kell válnia. 
A Sátán másik neve Diabolos, ami 
összezavarót, megtévesztőt jelent. Ő 
csomóz össze mindent. A Biblia e vi-
lág fejedelmének nevezi, aki elvakít-
ja azokat, akik nem hallgatnak Isten 
Szavára (2Korinthus 4,4; Efézus 2,2; 
6,12; János 12,31; 14,30; 16,11). 

Pál ezért korunkat «jelenvaló go-
nosz világnak» (Galata 1,4) nevezi, 
János pedig hangsúlyozza, hogy az 
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vadnak. Ő a megbízó, aki a szálakat 
a kezében tartja. Így eléri, hogy őt is 
imádják. «És láttam, hogy a tenger-
ből feljön egy fenevad, tíz szarva és 
hét feje volt, szarvain tíz korona, és 
a fejein istenkáromló nevek. «Ez a 
fenevad, amelyet láttam, párduchoz 
hasonlított, lába, mint a medvéé, 
szája, mint az oroszláné: a sárkány 
átadta neki erejét, trónját és nagy 
hatalmát… imádták a sárkányt, 
hogy átadta a hatalmat a fenevad-
nak, imádták a fenevadat is, és így 
szóltak: Ki hasonló a fenevadhoz, és 
ki tudna vele harcra kelni? …imádja 
őt mindenki, aki a földön lakik, aki-
nek neve nincs beírva a megöletett 
Bárány életkönyvébe a világ kezdete 
óta» (Jelenések 13,1-2.4.8).

Azonban az ördög bármit is tesz, 
Isten engedélyével teheti. A Min-
denható végsősoron mindent arra 
használ fel, hogy Fia birodalmát 
előkészítse. A Zsoltár 119,91-ben ezt 
olvassuk: «… téged szolgál a min-
denség!»

A világnak különben fel kell is-
mernie, hogy létezik a gonosz, és 
ha Isten ellen lázad, a gonoszhoz fog 
kötődni. Isten megengedi a káoszt 
szellemi stratégiai okokból, hogy 
a világ általa felismerje azt, hogy:  
Isten nélkül elveszett. 

Amint mondtuk, a gonosznak be 
kell érnie, mint olyan, meg kell nyil-
vánulnia, hogy ártalmatlanná lehes-
sen tenni. Ez négy fázisban történik:

Az első fázisban az Úr Jézus már a 
Golgotán kivívta az általános győzel-
met és lefegyverezte a Sátánt (Lukács 
11,21-22; Kolossé 2,15; 1János 3,8). Ott 
a győzelem jogilag szentesíttetett, a 
Sátánnak nincs többé hatalma Is-
ten gyermekei felett (Kolossé 1,13), 
a világ felett azonban annál inkább. 
Mert hisz a világot ő és démonai ural-
ják (Efézus 6,12). 

Ezért vettetett le a Sátán a máso-
dik fázisban a mennyből (Jelenések 
12,7-10). Az egész kozmoszt meg kell 
tisztítani, és így Jézus uralma alá 

egész világ a gonosz hatalmában 
van (1János 5,19). A Biblia a Sátánt 
a népek megtévesztőjének is nevezi 
(Jelenések 20,3.8.10), Jézus pedig a 
hazugság atyjának (János 8,44).

Semmi nem zavarja úgy össze az 
embert, és teszi tanácstalanná, mint 
a jelenlegi világhelyzet. Olyan, mint 
egy hazugságcsomó. A Sátán egész 
sereg láthatatlan «világuralkodó-
val» befolyásolja a világ eseményeit  
(Jelenések 16,13-14). Amint a Biblia 
kijelenti, minden földi birodalom-
nak van egy fejedelme a mennyei 
szférákban (Dániel 10,10-től). Akár 

tudomásul vesszük, akár nem, 
egy ördögi világrendszerben 

élünk, amíg Jézus vissza 
nem jön, hogy véget ves-
sen neki.

A Szentírás kijelenté-
se szerint a végidőkben 
megnövekszik a démo-
nok befolyása. A sö-
tétség hatalmától csak 
Isten Fia szabadíthat 
meg bennünket, és vi-
het át az Ő országába  
(Kolossé 1,13). 

A Sátán célja az, hogy 
őt imádják. Közös gondol-

kodásmód és világszemlélet 
kialakításán dolgozik, amely 

ördögi céljait szolgálja. Az ilyen 
közösségekről ezt olvassuk: «Ezek 

egy véleményen vannak, felajánlják 
erejüket és hatalmukat a fenevad-
nak» (Jelenések 17,13). A Sátán a 
világhatalmakat a Jelenések 13 irá-
nyába tereli. Ennek megvannak azok 
az előzményei, amit ma is érzünk. 
A kérdéses lezárások, a világszerte 
érezhető változások, az oltáskérdés, 
a békekezdeményezések Izrael és az 
arab világ között – mindez a Jelené-
sek 13-at és a 2. Thesszalonika levelet 
vetíti előre.

A Jelenések egy fenevadat (ill. 
egy világdiktátort) ír le, aki a népek 
tengeréből emelkedik ki. A sárkány 
(a Sátán) hatalmat ad ennek a fene-

A Sátán másik 
neve Diabolos, 
ami összezavarót, 
megtévesztőt jelent. Ő 
csomóz össze mindent. 
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kerül. Amikor Isten és a Fiú elkezdik 
birodalmukat felállítani (Jelenések 
11,15; 12,10), a Sátán elveszti területeit 
a mennyei térségekben, és hatalma a 
földre korlátozódik. Ezért olyan dühös 
(Jelenések 12,12).

A harmadik fázisban a Sátán meg-
kötöztetik, és a mélységbe vettetik 
ezer esztendőre (Jelenések 20,1-3).

Az utolsó fázisban pedig a Sá-
tán a tüzes, kénköves tóba vettetik  
(Jelenések 20,10). Ekkor semmisül 
meg véglegesen.

A Biblia első három fejezete  
(1Mózes 1–3) meghirdeti a menny és 
föld megteremtését, valamint a bűn-
esetet, ami a Sátán felbujtására tör-
ténik. A Biblia három utolsó fejezete 
(Jelenések 20–22) pedig meghirdeti a 
Sátán végleges vereségét és az Új Ég 
és Új Föld megteremtését. 

A félelem csomója 
Növekszik a félelem, tanácstalanság, 
bizonytalanság. Társadalmunk pa-
lettáján megtalálható a hisztéria, a 
tüntetések, a düh- és erőszakkitöré-
sek, aztán a rezignáció és a kétségbe-
esés is. Azt tudnunk kell, hogy ettől 
a világtól, bármennyire igyekezzék 
is, valódi igazságosságot nem várha-
tunk, sem kiegyensúlyozottságot, és 
főleg nem valódi értelmet. 

A római császárságban kormány-
zók gyakran a Sootär (Szotér) nevet 
adták maguknak, ami üdvözítőt vagy 
megváltót jelent. Elvárták, hogy így 

ünnepeljék, sőt imádják őket. Azon-
ban több bajt hoztak, mint üdvöt. Et-
től a világtól egyáltalán semmit sem 
várhatunk el – sem arany korszakot, 
sem áttörő és maradandó javulást, 
sem üdvhozó megújulást. Ezt sem 
emberektől, sem semmiféle földi ál-
lamformától nem várhatjuk el. 

Ez a világ nem jön rendbe magától, 
annyira összekuszált, önmaga fog-
lyaként megkötözött, hogy nem tudja 
saját magát kiszabadítani. Az össze-
kuszált csomókat csak az Igazság Ura 
tudja kibogozni, amikor visszajön. 
Jézus a «Sootär», a Megváltó, Sza-
badító, Üdvözítő és Világmegváltó.

Egyedül az isteni valóság ismerete 
ad nyugalmat és kitartást.

Egyszer majd minden, Krisztusnak 
lesz alávetve (1Korinthus 15,27-28; 
Filippi 3,21). Keresztényekként nem 
szabad, hogy hatalmába kerítsen 
bennünket a félelem, hisz semmi és 
senki sem veheti el tőlünk reménysé-
günket. Mi már egy lerombolhatatlan 
birodalomhoz tartozunk. A kereszté-
nyek tudják, hogy Isten a jelent fel-
használja jövőbeli terveinek meg-
valósulásához. Ezt hirdeti a Zsoltár 
119,91 is: «Döntéseid szerint áll ma 
is, mert téged szolgál a mindenség».

Ez azt jelenti, hogy minden Isten 
ellenőrzése alatt áll. Keresztények-
ként hálásak kell lennünk, amikor 
Isten változásokat hoz a mindenna-
pokba, célja az, hogy az istentelen 
terveket meghiúsítsa, és a saját ter-
veit valósítsa meg. Minden napfelkel-
te azt hirdeti, hogy végül a sötétség 
lesz a vesztes. Amint az egyik vers 
mondja: «A halál és sötétség felett 
győzött a fény. Aki a Feltámadottban 
hisz, félelem nélkül él.»

Úgy is mondhatnánk, amint egy-
szer valaki megjegyezte: «Végül min-
den jó lesz. Viszont ha nem jó, akkor 
még nincs itt a vég.» Hans-Joachim 
Eckstein evangélikus teológus pe-
dig így fogalmazott: «Aki hisz Isten, 
jövőre vonatkozó terveiben, az nem 
lehet pesszimista.»

Jézus hamarosan visszajön! 
Az Ő birodalma mindent beragyog, 
és az lesz a vég. «A hetedik angyal 
is trombitált, és hatalmas hangok 
szólaltak meg a mennyben: A világ 
felett a királyi uralom a mi Urunké, 
az Ő Krisztusáé lett, és Ő fog ural-
kodni örökkön-örökké» (Jelenések 
11,15).

Ebben a tekintetben szemléletes 
példát kínál Jézus első eljövetele: 
Amikor első alkalommal jött vilá-
gunkba, bizonyos módon káosz 
uralkodott, és sokan éltek bizony-
talanságban, tanácstalanságban. 
Augustus császár rendeletet adott ki, 
írják össze az egész (akkor ismert) 
földkerekséget (Lukács 2,1-tól). Min-
denkinek engedelmeskednie kellett 
a politikai hatalomnak. Az egyén 
jóléte vagy sorsa nem számított. 
Anélkül, hogy a törvényadók ész-
revették volna, Isten gondoskodott 
arról, hogy az Ő szava beteljesedjék, 
és Jézus megszülessék itt a Földön.

Hasonló események fognak meg-
ismétlődni. Az eljövendő hatalma-
sok gondoskodnak arról, hogy a 
földkerekség minden emberét re-
gisztrálják (Jelenések 13). Az egyén 
sorsa ugyanúgy nem fogja érdekelni 
őket. Azonban Isten ezt arra fogja 
felhasználni, hogy Fia újra eljöjjön a 
földre. «Amikor pedig bevezeti az el-
sőszülöttet a világba, ismét így szól: 
Imádja őt az Isten minden angyala!» 
(Zsidók 1,6; vö. Apostolok Cseledete 
17,31).

Ettől a világtól 
egyáltalán semmit sem 
várhatunk el – sem 
arany korszakot, sem 
áttörő és maradandó 
javulást, sem üdvhozó 
megújulást.

hans-Joachim ecksTein:

«Aki hisz Isten, jövőre 
vonatkozó terveiben, az 
nem lehet pesszimista.»
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A te életed csomója 
Tulajdonképpen ki oldja meg a te 
életed gordiuszi csomóját? Ki oldoz 
ki téged a zavarodottság, tanács-
talanság, a bűnök és szenvedélyek 
kötelékéből? A Biblia figyelmeztet a 
bennünket könnyűszerrel behálózó 
bűnre (Zsidók 12,1).

Ki segíthet a megfeneklett kap-
csolatok hálójából kiszabadulni? 
Ki szabadíthat ki a gyengeség, a 
halál, a múlandóság fogságából? Ki 
bogoz ki a gyűlölet és gyűlölködés 
szövevényéből? Ki szüntetheti meg a 
bennünket megszálló bosszúvágyat, 
a megtorlás gondolatát?

Egy lelki gondozó beszámolt egyik 
érdekes esetéről. A páciense, egy 
férfi, elmondta neki, hogy hosszú, 
kimerítő küzdelme azon a napon 
nyert életmentő fordulatot, amikor 
ki merte mondani: «Szükségem van 
segítségre.»

Amíg az ember úgy véli, hogy 
sorsát saját maga irányíthatja, ku-
darcra van ítélve. Olyan ez, mint a 
légy helyzete a pókhálóban: minél 
jobban vergődik, annál jobban be-
legabalyodik, míg végül halálos 
ellensége zsákmányává válik. Nem 
börtöncellánkat kellene szépítget-
nünk, hanem el kellene fogadnunk 
a szabaduláshoz vezető kulcsot. Ez 
a kulcs maga az Úr Jézus. Ő mondta, 
azért jött, hogy a foglyokat kiszaba-
dítsa (Lukács 4,18).

Jézus szabadít meg minden meg-
kötöttségedtől, és az Ő szabadságába 
emel. John Walvoord találóan ezt így 
fejezte ki: «Amikor átadjuk életünket 
Krisztusnak, elhagyjuk a Haar-Meg-
gido felé vezető utat, és rátérünk a 
dicsősség felé vezető útra.»

Norbert Lieth

Amikor Jézus megjelenik, minden 
csomó kibogozódik. Ő veszi át a vi-
láguralmat, ami már most Őt illeti 
meg. Erről az eljövendő korszakról 
ezt olvassuk: «Nem lesznek ho-
mályosak a szemek, ha látni kell, 
figyelmesek lesznek a fülek, ha 
hallani kell. A meggondolatlanok 
értelmesen gondolkoznak, a dado-
gó nyelvűek folyékonyan, világo-
san beszélnek. Nem nevezik többé 
a bolondot nemesnek, és a gazem-
bert sem mondják tisztességesnek» 
(Ézsaiás 32,3-5).

Hartmut Jaeger 2020 szeptemberé-
ben a koronavírussal kapcsolatban 
többek között ezt írta: «Az utóbbi he-
tekben gyakran tették fel nekünk ezt 
a kérdést: ‹Hogy vagytok, és hogyan 
működnek boltjaitok?› Ezzel arra 
emlékeztettek bennünket, hogy az 
50-es években, az atombomba ide-
jén, C. S. Lewis angol írónak tették 
fel ezt a kérdést. Ő így válaszolt: ‹A 
bomba ugyan elpusztíthat bennün-
ket, de szellemünket nem tudja. 
Végezzük mindennapi dolgainkat.› 
Szuper válasz! A vírus árthat ne-
künk, de a szellemünket nem szabad 
uralnia. Tegyük azt, amit mindig is 
tettünk: adjuk tovább a megbékélés 
üzenetét.»

«Én vagyok az Alfa és az Ómega 
így szól az Úr Isten, aki van, és aki 
volt, és aki eljövendő: a Mindenha-
tó» (Jelenések 1,8).

Dieter Landersheim bibliamagya-
rázó ezzel kapcsolatban megjegyzi: 
«Alfa és Ómega lenni azt jelenti, hogy 
Első és Utolsó lenni, az eredet és a 
beteljesülés. … Ő a leghatalmasabb, 
Aki mindent életre hívott. Ő minde-
nek fenntartója, olyan tartóerővel bír, 
hogy mindent szilárdan kezében tart, 
és mindennek tartást ad.»

Tulajdonképpen ki oldja 
meg a te életed gordiuszi 
csomóját? Ki oldoz ki 
téged a zavarodottság, 
tanácstalanság, a 
bűnök és szenvedélyek 
kötelékéből?
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IMASAROK«Bocsásd meg vétkeinket, miképpen 
mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek» (Mt 6,12)

A megbocsátás mindig boldogit,
a megbocsátás drága kincs a hitben,
az ajándékok ajándéka, mit
értünk adott és ránk bízott az ISTEN.
A megbocsátást régen ismerem,
de feledni is taníts, ISTENEM,
hogy mindazt, ami másra terhelő,
már soha többé ne hozzam elő.

FüLe Lajos

M ilyen romboló lehet az engesz-
telhetetlenség! És ez sajnos 

napjainkban egyre nagyobb teret 
hódít. Gondolok itt a kis belső hábo-
rúkra a családokban, házasságok-
ban még a keresztyénség köreiben 
is, amikor egyik fél sem enged, nem 
tud megbékélni, így megfosztják ma-
gukat az Isten áldásaitól, nem marad 
idejük és erejük az Ő szolgálatára. De 
ezt találjuk az iskolákban, munkahe-
lyeken és sajnos egyes gyülekezetek-
ben is. És gondolok nem utolsó sorban 
az én megkeményedett, sokszor meg-
keseredett szívemre is, ilyenkor sírva 
kiáltok az Úrhoz segítségért. 

Ezért szeretnék mindenkit felszólí-
tani, elsősorban magamat, akik meg-
keseredésben, megkeményedésben, 
engesztelhetetlenségben szenvedünk, 
hogy vigyük megkeményedett szívün-
ket Jézus keresztje alá, és kérjünk Tőle 
új szívet! Dobd bűneidet a kegyelem 
tengerébe! Járulj hittel, alázatos szív-
vel Jézushoz, ismerd be bűneidet, 
kérd bocsánatát, és Ő megszabadít! 
Őszinte szívvel és tudatosan imádkozd 
a Miatyánk szavait: «és bocsásd meg 
vétkeinket, miképpen mi is megbocsá-
tunk az ellenünk vétkezőknek!» Ha ezt 
őszinte szívvel kérjük, már nem fo-
gunk haraggal nézni embertársainkra, 
képesek leszünk kezet nyújtani nekik, 
szeretettel fordulni feléjük. 

A megbocsátás kihatásai csodála-
tosak: visszakapunk egy embert, akit 
lehet addig ellenségünknek tekintet-
tünk. Újfajta örömben lehet részünk. 
Új energiák szabadulnak fel a mun-
ka és szolgálat számára, amelyeket 
azelőtt negatív erők bénítottak meg. 
A megbékélt embernek teljesen új 
kisugárzása van, és ha keresztyén, új 
meggyőző erővel tud Jézus Krisztus 

mellett bizonyságot tenni. Azokat az 
embertársainkat, akik látják a válto-
zást, megérinti az az öröm és szeretet, 
ami a megváltozott emberekből árad.

  Lothar Gassman

Szerkeszti és összeállitja:  
Nagy erzsébet

Gondolok itt a kis 
belső háborúkra 
a családokban, 
házasságokban még a 
keresztyénség köreiben 
is, amikor egyik fél 
sem enged, nem 
tud megbékélni, így 
megfosztják magukat 
az Isten áldásaitól, nem 
marad idejük és erejük 
az Ő szolgálatára.
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Az utóbbi években felgyorsult a világban tapasztalható korszakváltás 

céltalan, szaporodásra, gyarapodás-
ra, fejlődésre képtelen nemzedéket 
hoz ez létre.

Bűn ezt a liberálisnak nevezni 
(de nem az) és kötelezővé tenni és 
törvényesíteni.

Bűn elszakadni az élet forrásá-

tól, alkotójától, mert olyan lesz a tár-
sadalom, mint az áramtól elszakadt 
készülék.

Ma még ezt átgondolhatjuk.
Első igénk szerint a föld széléig 

mindenki Istenben bízik.
Valamiben valóban bízik. Például 

a vakcinában, de nagyon.
Hogy folytathassuk ott, ahol abba-

hagytuk?!
A természet erőteljesen sír, kiált, és 

napjainkban már büntet.
Eddigi hazug, gyenge válaszok már 

nem elégítik ki.
Az Örökkévaló a mi érdekünkben 

ezeket a következményeket, csapáso-
kat a megtérés érdekében megengedi.

Második ige szerint Jézus engesz-

telő áldozat a mi és az egész világ 
bűneiért is.

Van megoldás, feloldás a fentiekre 
is. Nála van az igazi, valóságos kiút.

A gonosz szellemiség ezért akarja 
kiírtani már a gyermekszívekből is őt, 
tanítását és a megváltás ajándékát.

A bűnnek két helye van, ahogy Lu-
ther is tanította: rajtunk van, vagy az 
Isten Bárányán.

Évekkel ezelőtt egy kis könyvecs-
kémnek ezt a címet adtam: Megtérsz 
vagy meghalsz. 

Sok kritika, gúny is ért ezért. Hi-
szem, így kellett tennem. Minden 
nap erősödik ennek a mondatnak az 
üzente. 

Jézus a siloámi torony tragédiája 
kapcsán mondta: Ha meg nem tértek, 
hasonlóan elvesztek.

Isten még mindig nem adta fel az 
érted, az egyházért és a világért való 
küzdelmét.

szeveréNyi jáNos

Tél

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hogy melegednének az emberek.
Ráhányni mindent, ami antik, ócska,
Csorbát, töröttet s ami új, meg ép,
Gyermekjátékot, – ó, boldog fogócska! –
S rászórni szórva mindent, ami szép.
Dalolna forró láng az égig róla
S kezén fogná mindenki földiét.
Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hisz zúzmarás a város, a berek…
Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni
És rakni, adjon sok-sok meleget.
Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni,
Hogy fölengednének az emberek!

józseF attiLa

A folyamatokat szinte már lehetet-
len követni. A sok pozitív ered-

mény mellett erőteljes a romlás, pusz-
títás, leépülés. 

A nyugat (teljes Európát is értem 
ezen) most szembesül azzal a ténnyel, 
hogy mégis létezik a bűn. 

Bűn kivágni az őserdőket. Sok 
negatív következmény között talál-
ható, hogy az emberekhez közelebb 
jönnek a fertőzést okozó állatok.

Bűn tönkre szennyezni az óceá-
nokat, kipusztítani állatfajokat, he-
donista módon zabálni, pazarolni. A 
mi súlyfeleslegünk, ami számtalan 
betegséget okoz, és a gyógyszeripart 
pénzeli, hiányzik a milliárdos tömegű 
éhezőkről.

Bűn az állandó háborúzás, ola-
jért, területekért, hatalomért. Erő-
szak erőszakot, bosszút eredményez. 
Bűn lerohanni országokat, igazságos 
háború címén civil lakosságot is en-
nek ürügyén kiírtani.

Bűn a jó hagyományoktól való 
eltérés. Egy új, identitást vesztett, 

Epiphania Domini, - azaz az Úr megjelenése



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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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 +POSTAKÖLTSÉG
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INNEN-ONNAN

A Twitter kettős morálja 
Miután a Capitoliumot a jobboldali 
beállítottságú tömeg megrohamozta, 
a Twitter zárolta Donald Trump, volt 
amerikai elnök számláját, mert sze-
rinte a volt elnök szavai buzdítottak 
az amerikai demokrácia legnagyobb 
szimbóluma elleni megdöbbentő erő-
szakos tettre. Konzervatív kritikusok 
azonnal rámutattak a Twitter kettős 

moráljára. Így az iráni ajatollah Ali 
Chamenei a Twitteren Izraelnek, a 
«cionista államnak» elpusztításával 
fenyegetőzött, de ezért nem kapott 
semmilyen figyelmeztetést. És január-
ban, amikor Chamenei alig leplezett 
Trump elleni halálos fenyegetést tett 
közzé a Twitteren, a konszern szintén 
nem reagált. 

Az «összeesküvés elmélet terjesztőinek» győzelmi menete
A közmédia harcot indított a Covid-19 
körüli összeesküvés elméletek ellen, 
melyeket most «összeesküvés- mesék-
nek» neveznek. A  YouTube például 
letiltotta Ken Jebsen sokak által láto-
gatott csatornáját, mert megsértette 
az általa képviselt irányvonalat a 
Covid-19-cel kapcsolatban. A Twitter 
az ezzel kapcsolatos jelentéseket fi-
gyelmeztető utalásokkal látta el. Az 
összeesküvés elméletek témája egy-
re gyakrabban szerepel a médiában. 
Azonban az «összeesküvés-meséket 
terjesztőkkel» szembeni fellépés a 
látszat szerint épp az ellenkezőjét 
váltotta ki: ugyanis megerősítették 
frontvonalaikat. Különösen a keresz-
tény-konzervatív körökben vannak 
forgalomban többnyire ellentmon-
dásos, polemizáló és spekulatív szö-
vegek a koronavírussal kapcsolatban 
(az Éjféli Kiáltás felsorol néhányat). 
Ezzel kapcsolatban az egyik lelki-
pásztor ezt írta barátjának aggodal-
mát kifejezve: «Annyira lelkesedtél az 
evangéliumért, most pedig valósággal 
lángolsz a koronavírus ellenes de-

monstrációkért. Mi történt veled?» Az 
Else Frenkel Brunswik Intézet 2020 
koranyarán megjelent felmérése sze-
rint az «összeesküvés-mesék» elfoga-
dottsága már aggodalomkeltően jelen 
van a társadalomban. Az író és szoci-
ál-pszichológus Pia Lamberty a Zeit 
für die Schule újságnak adott interjú-
jában ezt így magyarázta: «A beteg-

ségek idején az összeesküvés-mesék 
konjunktúrájukat élik, ez mindig elő-
fordul. A középkorban a pestis idején 
a zsidókat vádolták azzal, hogy meg-
mérgezték a kutakat, aminek szomorú 
következményei a pogromok voltak. 
És a 20. század elején a spanyolnát-
hával kapcsolatban azt terjesztették, 

hogy az biológiai fegyver. A válságok 
a kontroll elvesztését jelentik, és egy 
összeesküvés-mese gondoskodik a 
struktúráról.»  Az ilyen összeeskü-
vés-meséknek gyakori antiszemita 
struktúrájáról írja Michael Kotsch a 
Hírek Izraelből márciusi számában: 
«Különösen gyakran vádolják a köz-
élet zsidó vagy legalábbis feltehető-
en zsidó személyiségeit azzal, hogy 
ők fejlesztették ki vagy terjesztették 
el a koronavírust, hogy aztán vala-
milyen személyes hasznot húzzanak 
belőle. Például olyan történetek keltek 
szárnyra, hogy a koronavírust külön la-
boratóriumban tenyésztették ki, hogy 
így az állítólag ‹zsidó› Microsoft-alapí-
tó Bill Gates az oltóanyagüzlettel nagy 
nyereségre tegyen szert. Más hangok 
tudni vélik, hogy a koronavírus elle-
ni oltással Gates megbízásából titkos 
megfigyelő chipet ültetnek be, mely-
lyel a milliárdos a világuralmat készíti 
elő. A keresztényeknek «világosan és 
egyértelműen el kell határolódniuk az 
ilyen veszélyes koncepcióktól », ma-
gyarázza Kotsch.

«Annyira lelkesedtél 
az evangéliumért, 
most pedig 
valósággal lángolsz 
a koronavírus ellenes 
demonstrációkért.  
Mi történt veled?»

Tűntetők a Capitoliumban, 2021. január 6.
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A Duden átdolgozása a «nemi identitásra való tekintettel» 
A Berliner Zeitung-hoz ír cikkében Götz 
Aly bírálta a Duden gender-megfelelte-
tésű átdolgozását. Példaként említette  
a «tanulóság vagy tanuló körülíró ala-
kot» a tanulólányokra és tanulófiúk-
ra. (Az «iskolás» már nem általános 
fogalom, hanem kifejezetten csak 
«azt a fiút jelenti, aki iskolába jár».) 
Aly a «tanuló jelen idejű melléknévi 
igenévvel» kapcsolatban így fogalmaz: 
«Szörnyű. A ‹halott kerékpárral uta-
zók› kifejezés (a kerékpáros helyett) 
a berlini szenátus legkedveltebb szó-
virágai közé tartozik. Megjegyzendő: 

ez a kifejezés főnevesített formában 
is olyan cselekvést jelent, ami éppen 
most történik. Képzeljünk el egy halot-
tat, aki éppen kerékpárját tekeri. Egy 

kerékpárral utazó nem fekhet a ko-
porsóban, és nem ülhet a kocsmában 
sem. De egy kerékpáros lehet súlyosan 
sebesült vagy haldokló is.» Következ-
tetése: «Mivel a Duden – 140 év után 
– viszonylag kis csoport identitásbeli 
kényszerképzetének aláveti magát, el-
veszti kötelező erejét, saját magát szün-
teti meg. Én mindenesetre továbbra is 
pékhez megyek, és nem a sütőshopba, 
vagy a kenyeret sütőhöz, sem pedig a 
kenyeret sütő nőhöz.»

Szerk.: Duden - német helyesírási kézikönyv

Keresztény elnök?
Az amerikai média azzal volt tele, 
hogy az újonnan megválasztott Joe 
Biden elnök gyakorló katolikus, 
erejét hitéből meríti, rendszeresen 
jár misére. Rod Dreher, konzervatív 
újságíró bizonyos fokig meglepetten 
jegyezte meg, hogy most újra divatba 
jött a nyilvánosság előtt keresztény-
ként mutatkozni. A német média is 
pozitívan számolt be Biden kegyes-
ségéről. Miért? Mert ő túlságosan 
is  «progresszív» állásfoglalást kép-
visel a transzneműek jogaival és az 
abortusszal kapcsolatban. És már 
a hivatalba lépése utáni napokban 

adott nyilatkozatai megmutatták, 
milyen komolyan veszi a progresszív 
dolgokat.  A világ joggal csóválta a 
fejét az evangéliumi hívők állítása 
miatt, akik szerint Donald Trump 
«baby-keresztény» volt, és azért vi-
selkedett úgy, ahogy. Most azonban 
a baloldali katolikus kommentátorok, 
mint pl. Mark P. Shea író, hasonlót 
állítanak Bidenről, aki szerintük 
csak azért támogatja az abortuszt, 
mert nem kapott megfelelő oktatást 
a katolikus hit alapjaiból. Az ameri-
kai katolikus püspökök konferenci-
ájának elnöke, José H. Gomez érsek 

Los Angelesből, egy magyarázatot 
tett közzé, amelyben biztosította az 
elnököt, hogy imádkozik érte, de ha-
tározottan emlékeztette arra, hogy az 
abortusz bűn. Progresszív lelkészek, 
mint Blase J. Cupich kardinális Chica-
góból, ugyanakkor bírálták Gomezt. 
A Vatikán is bekapcsolódott, és meg-
feddte Gomezt helytelen szóhaszná-
lata miatt. – Mindenesetre ezután a 
nyilvános levél után Biden és katoli-
kus támogatói nem hivatkozhatnak 
arra, hogy az elnök nincs eléggé tájé-
koztatva egyháza abortuszról vallott 
nézetéről.

Az USA elnöke: Joe Biden

«Mivel a Duden – 140 
év után – viszonylag kis 
csoport identitásbeli 
kényszerképzetének 
aláveti magát, elveszti 
kötelező erejét, saját 
magát szünteti meg.»
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Nézõpontban

kereszténység 

Ami most 
fontos 

«A testvéri szeretet legyen maradandó!» 
(Zsidók 13,1). Felhívás.
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A z Ó-évet mögöttünk hagytuk, és már 
az újév első felét tapossuk. Van-e 

ebben valami rendkívüli? 
Normális körülmények között nincs. 

De tulajdonképpen mi a normális ma-
napság? Az elmúlt évet mindenesetre 
minden másnak lehet nevezni, csak 
normálisnak nem. Valószínűleg egyfaj-
ta «sorsfordító évként» vonul be a törté-
nelembe. Az események megítélésének 
sokfélesége ellenére ebben az egy meg-
állapításban mindenki egyetért.

Mit jelent ez számunkra? Egyetlen 
keresztény sem mondhatja komolyan: 
«Mindaz, ami a világban történik, ben-
nünket nem érint. Mi kívül maradunk 
mindezen.» Ez a hozzáállás, amit igye-
keztek bibliaversekkel alátámasztani, 
bizonyos szuper-kegyes körökben sokáig 
szilárdan tartotta magát, most azonban 
úgy tűnik, hogy kezd meginogni. Úgy tíz 
évvel ezelőtt magam is hasonlóan gon-
dolkodtam, de aztán kénytelen voltam 
megváltoztatni álláspontomat. Hogy 
a félreértéseket elkerüljük: Itt én most 
egyáltalán nem eszmékre, utópiákra 
gondolok, melyek szerint a keresztények-
nek jobbá kellene tenniük a világot. Ezt 
valójában mi nem tudjuk elérni, ezért 
nem a mi feladatunk. Legfeljebb csak a 
közvetlen környezetünkben tudunk némi 
változást produkálni.

Viszont a jelenlegi helyezt azt mutatja, 
hogy nem vonhatjuk ki magunkat minden-
ből, és hogy a gyülekezetek életében olyan 
gyakorlati kérdések vetődnek fel, melyek 
megoldásra várnak: Találkozhatunk-e to-
vábbra is, mint gyülekezet egymással? Há-
nyan jöhetnek össze egyszerre? Be kell-e 
előre jelenteni az összejövetelt? Szabad-e 
együtt énekelni? Milyen befolyással lehet 
a kormány Jézus Gyülekezetére? Mi a legá-
lis? De mindenekelőtt: Mikortól érvényes 
az Apostolok Cselekedete 5,29.  «Istennek 
kell inkább engedelmeskednünk, mint az 
embereknek»? 

Ezekre a kérdésekre a gyülekeztek 
nagyon különböző válaszokat adtak, és 
ennek megfelelően különböző következ-
tetéseket vontak le. Ugyanakkor itt nem 
az a célunk, hogy ezt értékeljük. Minden 

helyi gyülekezet Ura előtt áll meg vagy 
bukik el. Sajnos e kérdések körül szaka-
dások is történtek. És az őszinte testvéri 
vita a Bibliához hű körökben elkerül-
hetetlen lesz a jövőben. – Úgy hiszem, 
azért is, mert gyakrabban fogunk ilyen 
kérdésekkel szembesülni.

Ezekre a bevezető megjegyzésekre 
szükség volt, még ha nem is kelleme-
sek. A cím arra hívja fel a figyelmet, «ami 
most fontos». És ezzel jutottunk el a tu-
lajdonképpeni mondanivalóhoz.

Meg vagyok arról győződve, hogy a 
végidőkbeli események erőteljesen fel-
gyorsultak, ezért meg szeretnék nevezni 
néhány olyan dolgot, melyek ebben az 
évben, és a következőkben is különösen 
fontosak lesznek. Ezek nem látványos, 
de alapvető lelki gyümölcsök, melyek 
segítenek a lényeget szem előtt tartani.

Hűség: Az 1Korinthus 4,2-ben olvassunk 
a sáfárokról, akiktől elsősorban azt vár-
ják el, hogy hűségesek legyenek.  A hű-
ség kicsiben kezdődik. Például azt is je-
lenti, hogy a gyülekezeti összejöveteleket 
rendszeresen látogatom. A koronavírus 
megmutatta, hogy egyes keresztények-
nek alig jelent problémát, ha az istentisz-
teletekről le kell mondaniuk, és hittestvé-
reiket sokáig nem látják. Természetesen 
az interneten is lehet nagyon jó prédiká-
ciókat hallgatni, és a beteg testvéreknek 
ez valóban nagy segítség. Azonban az 
ilyen közvetítések hosszú távon nem 
helyettesítik a gyülekezetet, ill. a házi 
összejöveteleket. A közösség minden 
gyülekezet négy tartóoszlopának egyike 
(Apostolok Cselekedete 2,42). A hűség a 

kitartó imában is megmutatkozik. Gyak-
ran a törékeny és jelentéktelen anyókák 
voltak azok, akik kitartó imájukkal sok 
áldást eszközöltek ki gyülekezeteikben.

Bölcsesség: A Biblia azt tanítja, hogy 
legyünk «okosak, mint a kígyók» (Máté 
10,16). Ne fussunk bele a gonosz tőrébe, és 
kerüljük el a csapdákat. Ezért kell a jelen-
legi helyzetről alaposan informálódnunk, 
akkor elkerülhetjük a fölösleges tévedése-
ket. A bölcs döntések és eljárási módok 
mellett fontos az éberség is. Különösen 
fontos e tekintetben a nyelvünkre vigyázni 
(Jakab 3). Az okos hozzáállás annak tuda-
tát is magába foglalja, hogy egy istentelen 
államtól nem sokat lehet elvárni. Végül is 
nekünk a megfeszített Krisztus Isten böl-
csessége, Őt tette számunkra Isten böl-
csességgé, igazsággá, megszentelődéssé 
és megváltássá (1Korinthus 1,24.30).

Türelem: Milyen nehezemre esik sok-
szor! És mégis mennyire szükség van rá! 
A türelemre, tűrésre egy ma már ritkáb-
ban használt szó az «állhatatosság». Sok 
igevers beszél erről a fontos tulajdonság-
ról (Róma 8,25; 2Korinthus 6,4; Kolossé 
1,11; Zsidók 10,36; Jelenések 2,2, stb.). 
Keresztényekként bizonyos helyzeteket 
egyszerűen türelemmel el kell viselnünk. 
Hisz tudjuk, hogy Urunk nemsokára visz-
szajön. A türelmes várakozásnak vége 
lesz egyszer, és elnyeri jutalmát.

Szeretet: Végidőkről szóló beszédében 
Jézus azt mondta, hogy a szeretet sokak-
ban meghidegül (Máté 24,12). Ezzel első-
sorban nem a világra gondolt, hanem a 
hívők közötti szeretetre. Pál apostol a 
Kolossé 3,14-ben figyelmeztet, öltsük 
magunkra a szeretetet, mert a szeretet 
tökéletesen összefog mindent. Magamon 
is gyakran észreveszem, hogy a szeretet 
meghidegülésének veszélye engem is fe-
nyeget. Hogy ez meg ne történjék, vissza 
kell mennünk a szeretet forrásához, az Úr 
Jézushoz. Ha szoros kapcsolatban állunk 
Urunkkal, akkor szeretni tudjuk Őt és 
embertársainkat is.

sebasTian gruner

Azonban az ilyen 
közvetítések hosszú 
távon nem helyettesítik 
a gyülekezetet, ill. a házi 
összejöveteleket. A közösség 
minden gyülekezet négy 
tartóoszlopának egyike 
(Apostolok Cselekedete 
2,42). 
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társadalom 

Beoltassák-e  
magukat a  

keresztények?
A szabadság sötét oldala.

Aki Jézus Krisztushoz tartozik, az 
szabadságra hivatott el, amint a 

Biblia írja (Galata 5,13). A szabadság 
rendkívül nagy érték – olyan kincs, 
amit minden keresztény szívesen vesz 
igénybe és élvez. Egyesek számára 
évekig tart, míg ezt a szabadságot tu-
datosan, Istennek tetszően megéli. Dr. 
Martin Luther mondta ezzel kapcsolat-
ban:

«A keresztény ember szabad úr min-
den dolog fölött, és senkinek sincs 
alávetve. A keresztény ember minden 
dolgok szolgálatkész szolgája, és min-
denkinek alávetett.»

Hogy ennek a szabadságnak van egy 
sötét oldala is, azt a COVID-19-oltás 
körül kialakult ellentétes nézetek mu-
tatják. Az oltás mellett vagy ellen való 
döntés sok álmatlan éjszakát okoz, és 
heves vitákat vált ki. Sajnos ez a kérdés 
a kereszténységet is megosztja.

Egyes hittestvérek ünneplik az új 
oltóanyagot, és a gyógyulás isteni esz-
közét látják benne, míg mások a Jele-
nések 13 bélyegét, és a Sátán terveinek 
tudatos segédeszközét.  A két szélsőség 
között pedig ott a sok százezer keresz-
tény, akik elbizonytalanodtak, kétsé-
gek, félelemek között vergődnek. Ezek 
az érzések tökéletesen érthetőek, mert 
orvosilag tekintve minden oltás rejt ma-
gában bizonyos kockázatot.

A jelenlegi elbizonytalanodás az in-
formáció hiányából származik, ugyanis 
nem tájékoztatták kellőképpen az em-
bereket.

Valóban ezek az oltóanyagok újak, 
és gyors eljárás útján bocsátották őket 
rendelkezésre. A mRNA (mRNS) ható-
anyagot évek óta kutatják, viszonyt ha-
tását és mellékhatását a szervezetben 
nehezen lehet megjósolni. Részünkről 
elbizakodottság lenne szakmailag nyi-
latkozni egy oltóanyag gyógyászati és 
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immunológiai hatásáról. Csak mert la-
ikusokként egy pár orvosi cikket elol-
vastunk, messze nem vagyunk képesek 
komplex témákat úgy megérteni, mint 
azok, akik évtizedeken át azokat kutat-
ják. A szakértők is nagyon különböző 
véleményeket képviselnek, melyeket 
nekünk a szerkesztőségnek  nem áll 
módunkban ellenőrizni.

Való igaz, emberek millióinak életét 
mentették meg eddig is az oltások (ka-
nyaró, rubeola, hepatitis, stb. elleni ol-
tások), azonban ezeknél az oltásoknál 
is éppúgy, mint a COVID-19-oltásnál, 
fennáll a mellékhatások veszélye, sőt 
még a halál lehetősége is. 

Igen, a gyógyászatban az emberi 
magzat sejtjeit is felhasználják a kuta-
táshoz. Ez etikai dilemma, amivel mi, 
keresztények, nem most szembesülünk 
először. A legtöbben figyelmen kívül 
hagyják ezt, és naivan azt hiszik, hogy 
az a sok öregedés elleni krém csak a 
gránátalma vagy a datolya magjainak 
hatásával működik. Most ezzel az oltás-
sal kapcsolatban csak az etikai/morális 
kifogásokkal előhozakodni, nézetünk 
szerint nem helyénvaló.

Ami azonban számunkra marad: 
szabadon dönteni az oltás mellett vagy 
ellen.

Míg az oltások Európában alighogy 
beindultak, Izrael ebben a tekintetben 
is messze az élen jár. Eddig Izraelben 
a legtöbb ember meghozta a tudatos 
döntést, hogy beoltatja magát. Az Iz-
rael-barátok valószínűleg tisztában 
vannak azzal, hogy a «Szentföld» gyó-
gyászati téren nagyon előrehaladott, és 
a genetikailag módosított élelmiszerek 
esetében is az élen áll.

E kényes téma bibliai megítéléséhez 
– vagyis hogy beoltassák-e magukat a 
keresztények, vagy ne – három pontra 
szeretnénk kitérni:

1. Élet = nagy kockázat!
Az élet egyszerűen a legnagyobb rizikó. 
Fogantatásunk pillanatától számtalan 
kockázatnak vagyunk kitéve, amit gye-
rekekként gyakran figyelmen kívül ha-

gyunk. Felnövekedve mai média uralta 
korunkban az élet sokak számára egyre 
kockázatosabbá válik.

Attól tartva, hogy esetleg rossz döntést 
hozunk, egyre inkább visszahúzódunk az 
élet sodrából, attól félünk ugyanis, hogy a 
rossz döntést már nem lehet helyrehozni. 

A Példabeszédek könyve ezt így feje-
zi ki: «Ezt mondja a rest: Oroszlán van 
odakinn, megöl engem a szabadban!›» 
(Példabeszédek 22,13).

Vagyis: Inkább ne csinálj semmit, ak-
kor nem is történhet semmi. Azonban ez 
téves gondolkodásmód, és a Biblia sem 
támasztja alá. A missziós parancs nem 
ezt mondja: «húzódj vissza», hanem 
ezt: «menj ki!» Ezért fontos imában Jézus 
Krisztushoz fordulni, és bátorságot kérni 
a döntéshozatalhoz.

Nem a mi értelmünk megbízható, ha-
nem a mi Urunk és Megváltónk. 

«Bízzál az Úrban teljes szívből, és 
ne a magad eszére támaszkodj! Min-
den utadon gondolj rá, és ő egyengetni 
fogja ösvényeidet. Ne tartsd bölcsnek 
önmagadat, féljed az Urat, és kerüld a 
rosszat! Gyógyulás lesz ez testednek, és 
felüdülés csontjaidnak!» (Példabeszé-
dek 3,5-8).

2. Szabadság = személyes döntés!
A Bibliában olvashatjuk Ábrahám és 
Lót történetét az 1Mózes 13-ban. Amikor 
arra került sor, hogy elváljanak útjaik, 
Lót szabadon választhatott, melyik te-
rületre vonuljon, Ábrahám pedig szó 
nélkül elfogadta Lót döntését.

Személyes szabadságunkban áll, 
hogy az oltás mellett vagy ellen dön-
tünk. Mivel a Bibliában ezzel kapcso-
latos tiltás vagy parancs nincs, mi 
emberek, mint annyi más dologban is, 
szabadon dönthetünk. Ez nem mindig 
felel meg nekünk, mert a kockázatot 
nem akarjuk felvállalni.

Éppen ilyen esetben nem szabad a 
Szentlélek erejét alábecsülnünk, Aki 
vezetni szeretne bennünket az igazság 
felismerésében (János 16,13).

Mások döntését a szűk családi kör-
ben is tiszteletben kell tartanunk, ha 

nem ütköznek a bibliai értékrendbe és 
rendelkezésbe.

3. Oltás = nem a fenevad bélyege 
Már régóta egy antikrisztusi rendszer-
ben élünk, amit a Sátán, a nagy ha-
zudozó és megtévesztő, egyre tovább 
épít. Az EU megalapítása is ennek a 
rendszernek a része, ami bennünket a 
mindennapokban eddig alig érintett. 
Most, amikor egy konkrét helyzet beha-
tolt mindennapjainkba, a keresztények 
visszariadnak, pánikba esnek, és mind-
járt eszükbe jut a Jelenések 13, amely a 
fenevad bélyegét jövendöli meg.

Szélsőséges keresztények és igehir-
detők is az oltást a Jelenések 13 be-
teljesedéseként skandálják, közben 
nem akarják észrevenni, hogy abban a 
szövegben még más dolgok is állnak, 
amelyek ezzel a COVID-19-oltással egy-
általán nem teljesednek be.

Értsük meg jól: «… és megtéveszti 
a föld lakóit azokkal a  jelekkel, ame-
lyeket képes megtenni a fenevad ne-
vében; és azt mondja a föld lakóinak, 
hogy készítsenek bálványképet a fe-
nevad tiszteletére, akin a kard által 
ejtett seb van, de életre kelt. Megada-
tott neki, hogy lelket leheljen a fene-
vad képmásába, hogy megszólaljon a 
fenevad képmása, és hogy akik nem 
imádják a fenevad képmását, azokat 
mind megölesse» (Jelenések 13,14-15).

A Jelenések 14,9 szerint a bélyeg köz-
vetlenül kapcsolódik a fenevadhoz, a 

Egyes hittestvérek 
ünneplik az új 
oltóanyagot, és a 
gyógyulás isteni 
eszközét látják benne, 
míg mások a Jelenések 
13 bélyegét, és a Sátán 
terveinek tudatos 
segédeszközét.  
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képéhez és az imádatához. Mivel tehát 
az antikrisztusi személy, a képe és az 
imádatára való felszólítás még nem je-
lent meg, nem beszélhetünk arról, hogy 
az oltás ennek beteljesedése.

Az igaz, hogy olyan korban élünk, 
amikor az események a Jelenések 13 és 
14 irányába fejlődnek. Azonban asze-
rint, ahogy mi a bibliai próféciákat 
értelmezzük, az elragadtatásnak meg 
kell történnie, mielőtt a Jelenések 13 
eseményei bekövetkeznének.

Nekünk az Úr Jézus csodálatos ígé-
retét kell szem előtt tartanunk a Jele-
nések 3,10-11-ből: Ezek az igeversek 
a Gyülekezet megőrzését ígérik az 
Antikrisztus megtévesztésétől! «Mi-
vel megtartottad állhatatosságra intő 
beszédemet, én is megtartalak téged 

a kísértés órájában, amely el fog jön-
ni az egész világra, hogy megkísértse 
azokat, akik a földön laknak. Eljövök 
hamar!»

Ez azonban nem szabad arra bátorít-
son bennünket, hogy ezt a gyógyászati 
döntést félvállról vegyük. Gyógyászati 
szempontból mindannyiunk kötelessé-
ge informálódni, és egyéni adottsága-
inkat figyelembe venni (előző betegsé-
gek, életkörülmények, kor, foglalkozás, 
lakhely), és aztán imával meghozni a 
döntést.

Biblikusan tekintve ez azt jelenti, hogy 
szabadságunkat Krisztusban az Úr segít-
ségével éljük meg. Amint már mondtuk, 
az egész élet kockázat, mellyel szembe 
kell néznünk a Szentlélek segítségével.

Nagyon is lehetséges, hogy az oltás 
elleni döntésünknek súlyosabb követ-
kezményei lesznek, mint gondolnánk 
(korlátozások a repülőutakon, a nya-
ralásban, a munkahelyen, stb.). Ez a 
szabadság sötét oldala.

A döntésekért, melyeket hozunk, Is-
ten előtt kell vállalnunk a felelősséget.

Sokan talán úgy érzik, hogy az oltás 
mellett vagy ellen való döntés életük 
egyik legnagyobb döntése. Itt sze-
retnénk minden olvasónk figyelmét 
felhívni, hogy mi Jézus tanítványai-
ként soha nem hozhatunk könnyelmű 
döntéseket. Az életben hozott minden 
személyes döntésnek (pl. foglalkozás, 
házastárs, gyerekek, gyülekezet, pénz-
ügyek, lakás, hobbik, üdülés) megvan-
nak a komoly hatásai és mellékhatásai. 
Ezeket mind imádkozással, a Szentírás 
tanulmányozásával kell meghozni. És 
ha kétségeink merülnének fel döntés-
hozatalunkban, mindig hivatkozha-
tunk arra, hogy azokat nem saját egónk 
vagy az aktuális trend szerint hoztuk, 
hanem a Biblia alapján.

Nem, mi nem tudunk és nem is fo-
gunk általános ajánlást adni az oltás 
mellett vagy ellen.

Viszont olvasóinknak szívből kíván-
juk, hogy a döntésmeghozatal bensősé-
gesebb és bizalomteljesebb kapcsolatot 
alakítson ki Jézussal. Mert egy biztos: 
Semmi sem választhat el bennünket az 
Ő szeretetétől.

«Mert meg vagyok győződve, hogy 
sem halál, sem élet, sem angyalok, 
sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem 
eljövendők, sem hatalmak, sem ma-
gasság, sem mélység, sem semmiféle 
más teremtmény nem választhat el 
minket az Isten szeretetétől, amely 
megjelent Jézus Krisztusban, a mi 
Urunkban» (Róma 8,38-39).

Jézus Krisztus a legjobb «virológus», 
Őbenne bízzunk teljes szívünkkel! Fany-
ny Crosby egy régi énekével / Egy hit-
mélyítő szép énekkel / szeretnénk min-
denkit bátorítani, hogy élete minden 
döntésével az Úr Jézushoz forduljon.

a bibeL-cenTer breckerfeLd kiadványa 

Csak vezess, Uram,  
végig és fogd kezem, :/: 
Míg boldogan  
a célhoz elérkezem, 
Mert nélküled az  
én erőm oly kevés, 
De hol te jársz előttem,  
nincs rettegés.

Szent irgalmaddal  
szívemet födjed bé, :/: 
Tedd örömben és  
bánatban csöndessé, 
hogy hadd pihenjen  
lábadnál gyermeked, 
Ki szemlehúnyva  
téged híven követ.

Ha gyarlóságom meg  
nem is érzené, :/: 
A vak homályból  
te mutatsz ég felé; 
Csak vezess, Uram,  
végig és fogd kezem, 
Míg boldogan  
a célhoz elérkezem. 
 

Ezt a szöveget komoly mérlegelés 
után olyan testvérek állították össze, 
akik részben orvosi ismeretekkel is 
rendelkeznek, régóta hitben járnak, 
és egyesek igehirdetőkként, valamint 
oktatókként is tevékenykednek, többek 
között: 
• Dr. Roger Liebi,  

bibliaoktató és gyülekezetvezető 
• Norbert Lieth, az Éjféli Kiáltás 

Misszió vezetőségi tagja
• Volker Koch,  

a Gideon 2. szövetségi elnöke és 
gyülekezetvezető

• Jörg Michelson,  
AjH Misszió vezetőségi tagja

• Michael Höher,  
A. B. Egyesület 2. elnöke és 
bibliaoktató

• Paul Timblin,  
bibliaoktató| Johannes Vogel, a 
Breckerfeld bibliaiskola igazgatója

Az életben hozott 
minden személyes 
döntésnek megvannak 
a komoly hatásai és 
mellékhatásai. Ezeket 
mind imádkozással, 
a Szentírás 
tanulmányozásával kell 
meghozni. 

Segítse munkánkat  
Ön is adója 

1%-ának felajánlásával!



Miért fontos Izrael 
fizikai és szellemi helyreállítása?

AJÁNLÓ!
  Eyal Friedman

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

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

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

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.   

Nagyon sokan számítanak 
az 1%-os bevételekre. 

Ez az összeg az, amellyel a személyi jöve-
delmünk 1%-val szabadon rendelkezhetünk, 
vagyis dönthetünk arról, hogy kinek adjuk. 
Ha nem rendelkezünk vele, akkor visszakerül 
az Államkincstárba. 
Az Éjféli Kiáltás Misszió, mint közhasznú 
egyesület szintén kérheti támogatóit, arra 
hogy a «nem Egyházaknak» szánt máso-
dik 1%-át a munkánkra, szolgálatainkra 
ajánlják fel.
Mi is ezt tesszük most: arra kérjük kedves Ol-
vasóinkat, Testvéreinket, hogy támogassák 
munkánkat.  Az Evangélium terjesztésére 
szeretnénk ebben az évben nagyobb hang-
súlyt fektetni. 
Köszönjük, hogy számíthatunk Önre, és hogy 
ismerõseinek is megemlíti ezt a lehetõséget!
«ami pedig elõttem van, annak nekifeszülve 
futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhí-
vásának a Krisztus Jézusban adott jutalmá-
ért.» Filippi 3,14

Köszönettel: Nagy Erzsébet

Misszió adószáma:  

19622897-2-41

Segítse munkánkat  
Ön is adója 

1%-ának felajánlásával!

Tel.: +36 1 3500-343
Mobil: +36 30 630 7823 
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kortörténet 

Koronavírus-félelem,  
Greta-pánik és a  

világvége-fóbia | 2. rész

A népek növekvő tanácstalanságát a jelenlegi helyzettel szemben 
már Maga Krisztus is megjövendölte. És az Úr visszajövetelének 
közeledtével csak fokozódik ez a tanácstalanság. Magyarázat. 
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A szülési fájdalmak, melyekről 
Urunk a végidőkről szólva be-

szélt, egyre erősebbek lesznek (vö. 
Mt. 24–25). Ezzel pedig növekszik a 
félelem és a tehetetlenség is.  Olyan 
események fognak jönni, melyekkel 
szemben az emberiség tehetetlenül áll. 
De nem a természet vagy a földanya, 
«Gaia» lesz az, aki bosszút áll az em-
bereken. Az ószövetségi próféták és a 
Jelenések könyve arra mutat rá, hogy 
mindez Istentől ered, és megtérésre 
való felhívásként szól az emberekhez! 
Ez ébresztő, és annak bejelentése, ami 
ezután jönni fog.

A 2. messiási zsoltár arról beszél, 
hogy az Úr megrémíti a nemzeteket 
(5. v). Az Ézsaiás 2,19 és más igehelyek 
is megemlítik ezt. Olyan megrázkód-
tatások várhatóak, melyek minden 
klímamodellt és prognózist halomba 
döntenek. Veszélyes vírusok, járvá-
nyok, más betegségek teljesen előre-
láthatatlanul léphetnek fel (vö. Máté 
24,7). Ha a Jelenések könyvét olvas-
suk, azt láthatjuk, hogy végül a dol-
gok politikai és gazdasági szinten, és 
a természetben is ellenőrizhetetlenné 
válnak. Az emberiség ez ellen semmit 
sem tud majd tenni. Az Antikrisztus 
utolsó világbirodalma is alapjaiban 
fog megrendülni.

Ebben az összefüggésben olvassuk 
el a Lukács 21,25-26 igeverseket a né-
pek félelméről és tanácstalanságáról 
látva a tenger tombolását és ijesztő 
hullámait. A tenger háborgásának ez 
a fogalma, (salos) csak ezen a helyen 
található meg az Újszövetségben (épp-
úgy, mint két másik fogalom is ebben 
a két versben). A tenger hullámainak 
ide-oda dobálózását fejezik ki.  Ez szó 
szerint is megtörténhet, ha csak a Jele-
nések 6 és 16 eseményeire gondolunk, 
de képletesen is érthető, és a nemze-
tek teljes tehetetlenségét jelképezi a 
végidőkben. Az események teljesen 
hatalmukba kerítik őket, az úszó tár-

gyak a tenger hullámainak játékszeré-
vé válnak.  Gerhard Maier szerint ez a 
népek egész együttélési rendszerének 
megrendítése. A félelem tényszerű, va-
lós eseményekkel áll összefüggésben.

Még valamit figyelembe kell venni. 
Felejthetetlen számomra, ahogy eze-
ket a verseket a württembergi teoló-
gus, Heiko Krimmer, idézte. A végidők-
ről úgy beszélt, mint a félelem kor-
szakáról. Aztán hozzáfűzte, hogy ha 
ez nem is következne be, az emberek 
számára mindig lenne valami, amitől 
féljenek. Gondoljunk a már elfelejtett 
sertés- vagy madárinfluenzára, vagy 
a mostani koronavírusra. Nem azt 

akarom sugallani, hogy térjünk napi-
rendre felette, mert hisz minden vírus 
okozta haláleset tragikus, különösen 
a Covid-19 okozta halál. A betegség-
ből felgyógyultaknak lehet, hogy ké-
sőbbi utóhatással kell számolniuk. 
De vegyük azt is figyelembe, hogy a 
valódi szenvedések ellenére a megjó-
solt horrorszámítások, halálesetek és 
forgatókönyvek egyéltalán nem úgy és 
olyan mértékben következnek be, mint 
ahogy prognosztizálták. Ugyanúgy, 
ami a sertés- és madárinfluenzát ille-
ti, sokkal nagyobb volt a fenyegetett-
ségtől való félelem, mint az indokolt 
lett volna. Ráadásul mindig vannak 
meggondolatlan spekulációk és össze-
esküvés elméletek egyes keresztények 
körében. Például vannak, akik azt ál-
lítják, hogy a vírus és a vele összefüggő 
oltóanyag eszköz a világ lakosságának 

csökkentésére és jobb ellenőrzésére. 
Ugyanakkor meg kell említenem, hogy 
nem minden, amit a politikusok és a 
közmédia «összeesküvés elméletnek» 
bélyegez, valóban az is. Az «összees-
küvés elmélet» fegyverét a koronavírus 
témában főleg akkor vetik be, amikor 
a jogos szakmai kritikákat a becslések 
és intézkedések kapcsán, valamint a 
helyzet megítélésében el akarják hall-
gattatni.   

Vagy gondoljunk az ökokollapszus 
témájára. 2007 tavaszán egy titkos 
klímajelentés kísértett a sajtóban, 
amely szerint még 13 évünk van az ösz-
szeomlásig. Ez a 13 év múlt év február-
jában lejárt. Még ha az ökológiai prob-
lémák szaporodnak is, és a természeti 
erők megrendülnek, a Biblia alapján 
tudjuk, hogy akkor sem fog egy átfogó 
klíma kollapszus bekövetkezni. Ez a 
mi vigaszunk és bizodalmunk, mégpe-
dig a koronavírus keltette félelem és a 
Greta-pánik ellenére!

Biztosan emlékszünk a világot átfo-
gó nukleáris háborútól való rettegés-
re a hidegháború idején. Egyes világ-
politikai helyzetekben valóban nem 
sok hiányzott akkor egy atomháború 
kirobbantásához, amint azt utóbb 
beismerték. Azonban mégsem került 
rá sor. Ma a digitális információára-
dat alátámasztja az állandó félelmet, 
riadalmat, tehetetlenséget  – függet-
lenül attól, hogy amitől tartanak, be-
következik-e, vagy nem. Mindkettőt 
láthatjuk: Egyfelől a félelmet és tehe-
tetlenséget a valóságos eseményekkel 
szemben, melyek a nemzeteket egyre 
jobban áthatják, ahogy közeledik az Úr 
Jézus visszajövetele. Másfelől azonban 
az olyan forgatókönyvektől való félel-
met és rémületet is látjuk, melyek soha 
nem fognak bekövetkezni.

Azok a kozmikus megrázkódta-
tások, melyekről Krisztus a Lukács 
21-ben beszél, amikor az emberek ke-
zéből minden kicsúszik, és a félelem 

Ha a Jelenések 
könyvét olvassuk, azt 
láthatjuk, hogy végül 
a dolgok politikai és 
gazdasági szinten, 
és a természetben is 
ellenőrizhetetlenné 
válnak. 
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és rémület lesz úrrá, még nem a vég, 
hanem csak bevezetése egy hatalmas 
eseménynek: Jézus Krisztus fog ha-
talommal és dicsőségben láthatóan 
visszajönni a földre. Igen, bennün-
ket, bibliahívő keresztényeket is fé-
lelemmel és aggodalommal tölthet 
el, viszont mi a «nagy fényesség» felé 
haladunk az alagút végén. Tudjuk, 
hogy Krisztus soha nem veszíti el az 
ellenőrzést a félelemkeltő események 
fölött. Mindaz a fájdalom, ami az em-
beriséget átjárja és félelmet kelt, Jézus 
visszajövetelét jelenti be. A világtör-
ténelem minden sötétsége után felra-
gyog annak a napnak a világossága. Ez 
az egyedüli remény, amely bolygónk 
és az emberiség számára megmaradt.

A tübingeni teológus, Adolf Sch-
latter, így írt erről: «a tenger hatal-
mas hullámaival az eljövendő ítélet 
hírnökeként szolgál. De a népek nem 
tudják, mit jelent ez a háborgás, ami 
a föld fölött morajlik. Ők csak a fensé-
gét és rémisztő voltát érzékelik annak, 
ami közeledik, de nem ismerik azt.»

Jézus Krisztus visszajön, és véget 
vet minden bajnak, és minden, a 
bűn és sötétség által okozott nyo-
morúságnak. Azonban Ő azért is 
jön, hogy az istenellenes emberi-
séget megítélje – ezért előzik meg 
visszajövetelét a fájdalmak és félel-
mek (vö. Jelenések 6). Ha ezt tud-
juk, akkor a megrázkódtatások és 
a hozzájuk kapcsolódó félelemek 
ösztönzést jelentenek számunkra. 
– Ösztönzést arra, hogy imádkoz-
zunk az emberek megmentéséért, és 
azért, hogy megismerjék Krisztust, 
mint Megváltójukat. Olyan mozga-
tórugó ez, ami az evangélium hirde-
tését segíti elő. Nem szabad hagy-
nunk, hogy az istentelen emberiség  
«világvége fóbiája» magával ragad-
jon bennünket, másfelől viszont 
nem kell semmit szépítenünk vagy 
ártalmatlannak feltüntetnünk. A 
félelem korszakában sokkal inkább 
bizonyságot kell tennünk a bennünk 
élő reménységről. Fel kell ismernünk 
a lehetőségeket, és ki kell használ-
nunk őket. Amint Péter apostol is 
írta a gyülekezetnek: «Ellenben az 
Urat, a Krisztust tartsátok szentnek 
szívetekben, és legyetek készen min-
denkor számot adni mindenkinek, 
aki számon kéri tőletek a bennetek 
élő reménységet» (1Péter 3,15).

Legyünk bizonyságok szóban és 
tettben. Forduljunk szeretettel az 
emberekhez, és nyújtsunk gyakorlati 
segítséget a rászorulóknak. Nem ke-
gyes álmodozókként, akik úgy hiszik, 
hogy minden jó lesz, és megvalósít-
hatják Isten látható országát, hanem 
a reménység éltetőiként, rámutatva 
arra, ami Jézus visszajövetelével bekö-
vetkezik. A körülöttünk lévő félelem, 
bénultság, tanácstalanság arra is ösz-
tönözzön bennünket, hogy életünket 
Urunk visszajövetelének várásában 
éljük. Ugyanis Jézus követőiként is 
elfoghat bennünket a félelem, a két-
ségbeesés.

A keresztény ember útja ebben a vi-
lágban igencsak göröngyös lehet, de 
az út végén nem a kétségbeesés, sem 
egy múlandó földi «happy end» vár, 
hanem a Jézussal való közösség be-
teljesedése. A megváltott emberek, az 
igazi keresztények számára a legjobb, 
ha nem mögöttük, hanem előttük 
van. – Még akkor is, ha azelőtt a halál 
árnyékának sötét völgyében jártak is. 
Múlandó földünk számára is a legjobb 
időszak a bűneset óta ezután fog be-
következni. Ez a legjobb időszak, az 
Ezeréves birodalom, valósággá válik 
Jézus visszajövetelével. 

Végezetül Paul Lenz énekének so-
rait szeretném idézni, melyet fiatalko-
romban sokat énekeltünk:

«Jézus jön! Ezek a végidők, az em-
beriség rabságban szenved.
Jézus jön! Készen állsz-e már? 
Urunk téged is megment.

Jézus jön! Ő Megváltód és Bírád, 
tedd elé bűneid terhét.
Jézus jön! Ő irgalmas, eltörli a bűn-
bánó vétkét.

Jöjj ki hát éjed sötétjéből, a fényt 
Jézus számodra is elhozta!
Jöjj ki hát éjed sötétjéből, fénye a te 
életed is beragyogja!»

Johannes PfLaum

Ma a digitális 
információáradat 
alátámasztja az állandó 
félelmet, riadalmat, 
tehetetlenséget

Múlandó földünk 
számára is a legjobb 
időszak a bűneset óta 
ezután fog bekövetkezni.
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ri-e jutalmát a mennyben mindaz az 
áldozat, amit az Úrért és embertársa-
imért hozok, vagy a menny minden 
hívő számára egyforma eltekintve at-
tól, amit itt a földön tett?  És: Valóban 
olyan fontos a jutalomra gondolni?» 
Mark Hitchcock ebben a könyvében a 
Biblia alapján rámutat arra, miért szá-
mít az, amit teszek, milyen nagyon is 
emlékszik Isten a legkisebb tettre is, 
és milyen csodálatos következményei 
lesznek mindannak, amit szeretetből 
az Úrért teszünk. A hűséges szolgála-
tért kapott mennyei jutalmak legme-
részebb elvárásainkat is felülmúlják. 
A legnagyobb mennyei jutalom az Úr 
dicsérete, aztán a jutalom része az is, 
hogy egyszer majd Jézussal együtt fo-
gunk uralkodni. Végül a szerző öt kü-
lönböző koronát sorol fel, melyeket az 
Úr hűséges szolgáinak elkészített! 

Kinek ajánlott a könyv elolvasása?
Minden kereszténynek, aki ezzel a té-
mával foglalkozik, és mélyebb ismere-
tekre akar szert tenni a témával kapcso-
latban. De azoknak a keresztényeknek 
is, akik belefáradtak a szolgálatba. A 

mennyei jutalmak ígérete erős ösztön-
ző a további szolgálatban.

Mi teszi a könyvet különlegessé?
Ez a könyv bátorítást nyújt a minden-
napi életben annak a napnak remény-
ségével, amikor Urunk előtt fogunk áll-
ni. Mark Hitchcock ezt így fogalmazza 
meg: «Abból az egy lövésből, amivel 
rendelkezünk, a maximumot kell ki-
hoznunk. Az, ahogyan ma minden nap 
élünk, gondolkodunk és cselekszünk, 
örökké hatással lesz létezésünkre. Az a 
mód, ahogy munkánkat végezzük, há-
zastársunkat szeretjük, gyerekeinket 
neveljük, a rászorulókat segítjük, fele-
barátainkat szeretjük, a kísértéseknek 
ellenállunk, meghatározza életünket a 
végnélküli időben, ami még előttünk 
áll. – Az élet, amit ma élünk, meghatá-
rozza életünket az örökkévalóságban» 
(17. old).

Mark Hitchcock, Mennyei jutalmak – 
Élet az örökkévalóság fényében 

fredy PeTer

a hónap könyve 

Mennyei  
jutalmak 

Élet az örökkévalóság fényében 

A szerzőről 
Mark Hitchcock Oklahoma Cityből, 
Amerikából származik. A felesége 
Cheryl, két felnőtt fiuk és két unokájuk 
van. Jogi tanulmányai befejeztével négy 
évig ügyvédként dolgozott egy bíró mel-
lett. Szép karrier állt előtte, de az Úr 
főállású szolgálatra hívta el, beiratko-
zott a Dallas Theological Seminary-ra, 
ahol doktori címet is szerzett. Jelenleg 
is ott tanítja megbízott professzorként 
a bibliamagyarázatot. Mark egy gyüle-
kezet pásztora is, az Úr különös adott-
sággal ruházta fel, hogy a végidőkről 
és az örökkévalóságról beszéljen. Több 
mint 30 könyvet írt a végidők bibliai 
próféciáiról. Néhány az Éjféli Kiáltás 
kiadásában jelent meg. Stílusa sajáto-
san szórakoztató, magyarázatait sok 
hasznos illusztrációval egészíti ki. Így 
legújabb könyve is könnyen érthető és 
nagyon tanulságos!

Miről van szó?
Sokan felteszik maguknak a kérdést: 
«Valóban számít az, amit a mindenna-
pi életben teszek? Emlékezni fog Isten 
arra, amit itt a földön végzek? Elnye-
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mennyei jutalmak 

Csak egy lövés 
«Az élet véget ér,  

az marad meg, amit Krisztusért tettél.» 
c. T. sTudd

«Életünk portréját a halállal dedikáljuk.  
A festék megszárad. A portré befejeződött.  

Akár kész, akár nem.» 
randy aLcorn

Annie Oakley
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Buffalo Bill híres Wild West Show-
ja a 19. század végén bejárta az 

egész Európát, és 1899-ben megérke-
zett Berlinbe is. A nép itt is ezrével 
tódult, hogy lássa a show-t. Bárhol 
is vendégeskedett, a show változa-
tos számaival mindig áttörő sikert 
aratott. A sok érdekes szám közül 
azonban egyiknek sem volt akkora 
sikere, mint Annie Oakley számá-
nak. A másfél méternél is alacso-
nyabb hölgy a «Kis biztos lövész» 
néven vált ismertté, mely nevet 
Sitting Bull adta neki. Minden férfi 
mesterlövészt legyőzött, aki kimert 
állni vele. Oakley sok megdöbbentő 
trükköt is bemutatott repertoárjá-
ban. Ilyen volt például a levegőbe 
dobott kártyák átlövése, vagy a le-
vegőben forgatott sapka 24 méterről 
való eltalálása. Az egyik főszáma az 
volt, hogy a tükör előtt állva a hátá-
nál elhelyezett almát kellett eltalál-
nia. Ő volt a show biznisz egyik női 
szupersztárja. 

Annie egyik rutinszáma az volt, 
hogy egy másik személy szájában 
égő cigarettáról lelőtte a hamut. A 
szám mindig úgy kezdődött, hogy 
Annie önkénteseket szólított fel a 
közönségből. Amint elképzelhető, 

senki sem jelentkezett, így a nézők 
közt ülő férje, Frank Butler, lépett 
elő.

Amikor a Wild West Show Berlin-
ben vendégeskedett, Annie ismét 
felszólított valakit a közönségből a 
cigaretta-trükkhöz. Ez alkalommal 
jelentkezett valaki. Mégpedig nem 
kisebb személyiség, mint II. Vilmos 

német császár. Mielőtt még kíséreté-
ből valaki lebeszélhette volna, a csá-
szár felállt, szájába vett egy cigaret-
tát, és meggyújtotta. Annie Oakley 
nagyon jól tudta, milyen helyzetbe 
került, de 45-ös coltjával biztosan 
célzott, és lőtt. A golyó levitte a ha-
mut a cigaretta végéről néhány cen-
timéterre a császár arcától. 

Kb. 15 évvel később II. Vilmos csá-
szár az első világháború káoszába 
sodorta a világot. A háború kitörése 
után Annie Oakley levelet írt a csá-
szárnak, és egy második lövésre kért 
alkalmat, de választ sose kapott.

megítélés fogja meghatározni életét 
az örökkévalóságban. Amit most 
teszünk, annak megmásíthatatlan 
következményei leszenek az örök-
kévalóságra nézve. Annak, amit 
teszünk, gondolunk és mondunk, 
tartós következményei lesznek. Ab-
ból az egy lövésből, amivel rendelke-
zünk, a maximumot kell kihoznunk. 
Az, ahogyan ma minden nap élünk, 
gondolkodunk és cselekszünk, örök-
ké hatással lesz létezésünkre.

Nevezhetjük ezt a jutalmazás elvé-
nek vagy a jutalmazás törvényének.

Röviden: Az élet, amit ma élünk, 
meghatározza életünket az örökké-
valóságban.

Ne engedjük el ezeket a szavakat 
csak úgy a fülünk mellett. Hagyjuk, 
hogy megragadjanak gondolataink-
ban, és visszhangozzanak szívünk-
ben. Az a mód, ahogy munkánkat 
végezzük, házastársunkat szeretjük, 
gyerekeinket neveljük, a rászoruló-
kat segítjük, felebarátainkat szeret-
jük, a kísértéseknek ellenállunk, 
meghatározza életünket a végnélküli 
időben, ami még előttünk áll. 

Az élet, amit ma élünk, meghatároz-
za életünket az örökkévalóságban.

A könyv következő fejezeteiben ezt 
az alapgondolatot szeretné kifejteni.

Mark hitchcock

Részlet a Mennyei jutalmak c. 
könyvből, 15-17. old.

Mint Annie Oakley, mi is egyet-
len alkalmat kapunk, ami földi 
életünket illeti. Nincs főpróba, 
újabb próbálkozás. Azzal az egyet-
len lövéssel, amire alkalmat kapunk, 
biztosra kell mennünk, mert ha ez az 
élet elmúlik, mindenki számára az 
ítélet következik (Zsidók 9,27). Noha 
földi életünk rövid, kihat az egész 
örökkévalóságra. Amint Tim Chester 
megjegyzi: «Életünk csak egy pilla-
nat, egy lélegzetvétel. Az órának 
egyetlen ütése. Egy szempillantás. 
Egy csettintés. Egy életet kapunk, 
egy esélyt. Ismétlés, visszatekerés 
nélkül. Ne a pillanatnak éljünk, ha-
nem az örökkévalóságnak.»

A központi mondanivaló így hang-
zik: Minden hívőnek egy esélye van 
itt e földi létben, az Úr egy napon 
megvizsgálja, hogyan élt ezzel az 
eséllyel, és megjutalmazza, és ez a 

Noha földi életünk 
rövid, kihat az egész 
örökkévalóságra..

Az, ahogyan ma 
minden nap élünk, 
gondolkodunk 
és cselekszünk, 
örökké hatással lesz 
létezésünkre. 
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Az izraelitáknak nem volt világos el-
képzelésük Baalról vagy Jahwéról, 
mert nem volt személyes kapcsola-
tuk Istennel. Ők tisztelték Istent is, a 
Baalt is, mert nem kaptak világos út-
mutatást a Biblia Istenéről. A szülők 
elmulasztották a gyerekeiket Isten 
útján vezetni. Így minden nemzedék-
kel fogyott a hit. Jahwét Izráelnek és 
elődeiknek Isteneként ismerték, de 
nem volt Vele élő kapcsolatuk. Csak 
névről ismerték Istent.

A Baalt szolgálták, mert az egész 
világ ezt tette, ez volt a divat. Gon-
doljunk bele, a Baalnak 850 prófétája 
volt, Izráel Istenének prófétái közül 
pedig csak Illés mert szót emelni 
Jáhve mellett. Legtöbbjüket Jezábel 
gyilkoltatta meg. Azok maradtak 
meg, akik elrejtőztek előle. Ezért 
Izráelben ez a gondolat uralkodott: 
«Ha mindenki ezt teszi, akkor nem 
lehet olyan rossz. Én sem leszek 
más, mint a többiek. Igazodnom kell 
ugyanis a társadalom fejlődéséhez, 
és azt kell tennem, amit a többség 
tesz. Mert hisz, ha a többség azt teszi, 
nem lehet olyan helytelen, és ezzel a 
társadalom elismerését is elnyerem».

élet

Jézusra várni? – 
Helyzetmeghatározás 

A tartós, koronavírus okozta válságra adott reakciónk bizonyos módon megmutatja, 
hogy mi a prioritás az életünkben. Várjuk-e az Úr Jézus visszajövetelét,  

vagy egy kényelmes életre vágyunk?

M ilyen keresztények vagyunk? 
Talán olyanok, akik egykor 

Jézus mellett döntöttek, és múltbeli 
bűneikből tisztára mosottak, vagy 
olyanok, akik megkezdték ugyan a 
keresztény életet, de nem jutottak 
tovább az Úr iránti odaadásban? 
Előfordulhat, hogy egy keresztény 
hivatkozik a bűneiből való megvál-
tásra, de mégis a saját életét akarja 
élni, és nem akarja magát az Úr Jézus 
uralma alá helyezni, az Úr iránti sze-
retete nem őszinte, és az ilyen ember 
nem igazán örül Jézus visszajövete-
lének. 

Ha nem is ilyen módon imádko-
zunk, mégis fennáll annak a veszé-
lye, hogy tetteink Istennel szemben 
a következő gondolatokat fejezik ki: 
«Uram, várjál még egy kicsit, nekem 
nem sietős olyan hamar Hozzád men-
ni a mennybe. Engedd, hogy élvez-
zem az életet itt a földön, és ha majd 
öreg és roskatag leszek, akkor jö-
hetsz, hogy hazavigyél, hogy ne kell-
jen túl sokat szenvednem. De addig 
ajándékozz nekem nyugodt életet, 
láss el földi javakkal és egészséggel.»

Sőt, talán egy lépéssel tovább me-

gyünk. Tulajdonképpen jól tudjuk, 
hogy lelkünk megmentése elenged-
hetetlen, mégis itt a földön akarjuk 
az életet élvezni, és szívesen meg-
mártózunk a világ mocsarában. Ta-
lán ezt gondoljuk: «Isten kegyelmes, 
és irgalmas, jósága végtelen. Megérti 
a gyengéimet. Hisz bármikor vissza-
térhetek Hozzá, és könyöröghetek 
tévedéseim bocsánatáért. Tudom, 
hogy szeret engem, és megbocsát. 
Senki sem bűntelen, így ez nem is 
lehet olyan tragikus.»

Tegyük fel a kérdést: mi lenne a 
prioritásunk, ha így élnénk? Va-
lóban szeretjük-e az Úr Jézust, vagy 
csak mentőövünknek tekintjük? 
Igen, ha bajba kerülünk, rohanunk 
Hozzá, és a segítségét kérjük. De ha 
a vihar elmúlt, ismét saját akaratunk 
szerint cselekszünk? Ha ez így van, 
ránk is vonatkozik Illés próféta fed-
dése: «Meddig sántikáltok kétfelé? 
Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha 
pedig a Baal, akkor őt kövessétek!» 
(1Királyok 18,21). 

Izráel népe akkor egy szót sem vá-
laszolt. Egyszerűen összezavarodott. 
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Olyan szürkezónában éltek, amely 
egyre nagyobbá vált. Nem volt vilá-
gos határ a jó és a gonosz között. – 
A gonosz nem is lehet olyan rossz, 
ha mindenki azt cselekszi. Ámde, 
hogy is szól Jézus ítélete a Laodiceai 
Gyülekezet felé? «Így mivel langyos 
vagy, és sem forró, sem pedig hideg: 
kiköplek a számból» (Jelenések 3,16). 

Isten azt akarja, hogy elhatárolód-
junk a gonosztól. Vagy az egyik, vagy 
a másik oldal, Istennél nincs szür-
kezóna. Végsősoron Isten nem a tár-
sadalom elképzelései szerint ítél, ha-
nem azt nézi, hogy mi az igaz és jogos 
az Ő mércéje szerint. Erről beszélt Pál 
a galatáknak: «Krisztussal együtt ke-
resztre vagyok feszítve: többé tehát 
nem én élek, hanem Krisztus él ben-
nem; azt az életet pedig, amit most 
testben élek, az Isten Fiában való 
hitben élem, aki szeretett engem, és 
önmagát adta értem» (Galata 2,20).

Jézus Krisztus megfizette az árat 
életünkért, megváltásunkért. Azért 
nevezzük magunkat keresztények-
nek, mert Krisztus követői vagyunk, 
az Ő tanítványai, az Ő tulajdona. 
Ezért szeretjük Őt, és engedelmes-
kedni akarunk Neki.

Itt látjuk a különbséget. A ke-
resztények Jézust nemcsak Meg-
váltójukként, hanem Urukként és 
Királyukként is szeretik. Vegyük a 
vőlegény és menyasszony bibliai 
példázatát: Mi a menyasszony vá-
gya? A vőlegénnyel akar lenni, kö-
zösségben vele, megosztani gondo-
latait, érzelmeit. Mindent elkövet, 
hogy elnyerje a vőlegény tetszését. 
Arra törekszik, hogy a vőlegény 
kedvébe járjon, keresi közelségét, 
hallani akarja hangját. A vőlegény 
elé megy, amikor jön, hogy házába 
vezesse. Az a forró vágya, hogy mi-
hamarabb megjöjjön. 

A Zsidókhoz írott levél szerzője így 
biztat: «Törekedjetek mindenki iránt 
a békességre és a szent életre, amely 
nélkül senki sem látja meg az Urat!» 
(Zsidók 12,14). Ha az Urat szeretjük, 
akkor békességre törekszünk min-
denkivel és a megszentelt életre. És 
így meglátjuk az Urat. Várjuk-e eljö-
vetelét? Urunk elhozza kinek-kinek 
a jutalmát is, amint Pál élete végén 
írta: «…végezetre eltétetett nekem 
az igazság koronája, amelyet megad 
nekem az Úr, az igaz bíró ama na-
pon; de nemcsak énnekem, hanem 
mindazoknak is, akik várva várják 
az ő megjelenését» (2Timóteus 4,8). 

Készüljünk és várjuk az Úr eljö-
vetelét örvendező szívvel ezekben 

örülni visszatérésének? Mi tudjuk a 
legjobban, hol rejtőznek az esetleges 
Baal-ok az életünkben, melyektől 
meg kell szabadulnunk. Az Urat kö-
vetjük-e, vagy ingadozunk Isten és 
a világ között, mint Illés idejében az 
az izraeliták? A Szentírás figyelmez-
tet: «A világ pedig elmúlik, és annak 
kívánsága is; de aki Isten akaratát 
cselekszi, megmarad örökké» (1Já-
nos 2,17). 

Az örökélet várományosaiként ne 
igazodjunk a világhoz, ne hagyjuk, 
hogy magával ragadjon a mulandó 
világ csillogása, hanem közeledjünk 
az Úrhoz, Ő legyen az Úr életünk-
ben, és mindenben kövessük az Ő 
akaratát.

Remélhetőleg nem azok közé 
tartozunk, akik eddig tudatosan 
eljátszották a jó keresztényt, de va-
lójában nem úgy várnak a Vőlegény 
érkezésére, mint ahogy egy menyasz-
szonynak várnia kellene. A jelenlegi 
járvány-helyzet felfedi, mi is a prio-
ritás az életünkben, és mi lakozik a 
szívünkben. Elmondhatjuk-e őszinte 
elhatározással: «Elég volt a látszat-
ból! Uram, teljesen átadom életem 
Neked. Te légy életem Ura! Minden-
nap várom a visszajöveteledet.» 

Az Úr tárt karokkal vár bennün-
ket, senkit sem utasít el, aki őszinte 
szívvel fordul Hozzá, mint ahogy a 
laodiceai gyülekezetnek mondta: 
«Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: 
ha valaki meghallja a hangomat, és 
kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és 
vele vacsorálok, ő pedig énvelem» 
(Jelenések 3,20).

«A Lélek és a menyasszony így 
szól: „Jöjj!” Aki csak hallja, az is 
mondja: „Jöjj!” Aki szomjazik, jöj-
jön! Aki akarja, vegye az élet vizét 
ingyen!» (Jelenések 22,17).

aNdré beitze

Isten azt akarja, hogy 
elhatárolódjunk a 
gonosztól. Vagy az 
egyik, vagy a másik 
oldal, Istennél nincs 
szürkezóna. 

a napokban, és ne tartozzunk azok 
közé, akik így gondolkodnak: «Várj 
még Uram egy kicsit, hadd élvezzem 
az életet, és érjem el földi céljaimat, 
aztán majd jöhetsz.» –Tehát mi a 
prioritás az életünkben? Valóban 
az a legfontosabb, hogy az Úr Jézus 
akarata szerint éljünk, és várjuk az 
Ő visszajövetelét? 

Fontos állandóan önvizsgálatot 
tartani: Ha az Úr ma visszajönne 
Gyülekezetéért, én is ott lennék az 
övéi között? Őszinte szívvel tudnék-e 
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Nézõpontban

sorozat

Bálám  
tanítása 

A Biblia utolsó könyvének magyarázata.  
24. rész. Jelenések 2,14-16.

A harmadik levél a  
mennyből 
«A Pergamoni Gyülekezet angyalának 
írd meg: ezt mondja az, akinél a két-
élű éles kard van: Tudom, hol van a 
lakóhelyed: ahol a Sátán trónusa van, 
de ragaszkodol a nevemhez, és nem 
tagadtad meg az én hitemet Antipász 
napjaiban sem, aki hű tanúm, akit 
megöltek nálatok, ahol a Sátán lakik. 
De egy kevés panaszom van ellened; 
mert vannak nálad olyanok, akik Bá-
lám tanítását tartják, aki arra tanítot-
ta Bálákot, hogy tőrbe csalja Izráel 
fiait, hogy bálványáldozati húst egye-
nek és paráználkodjanak. Így nálad is 
vannak olyanok, akik szintén a niko-
laiták tanítását tartják. Térj meg te-
hát, különben elmegyek hozzád ha-
mar, és harcolok ellenük számnak 
a kardjával. Akinek van füle, hallja 
meg, mit mond a Lélek a gyülekeze-
teknek! Aki győz, annak adok az el-
rejtett mannából, adok neki fehér kö-
vecskét is, és a kövecskére írva új 
nevet, amelyet senki sem tud, csak 
az, aki kapja» (Jelenések 2,12-17).

Bálámot megállítja az Úr 
angyala. 
19. századi illusztráció. 
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A z Úr dicsérete után komoly feddés 
következik: «De egy kevés pana-

szom van ellened; mert vannak nálad 
olyanok, akik Bálám tanítását tartják, 
aki arra tanította Bálákot, hogy tőrbe 
csalja Izráel fiait, hogy bálványáldozati 
húst egyenek és paráználkodjanak. Így 
nálad is vannak olyanok, akik szintén 
a nikolaiták tanítását tartják. Térj meg 
tehát, különben elmegyek hozzád ha-
mar, és harcolok ellenük számnak a 
kardjával» (Offb 2,14-16).

A pergamoni hívők sokat szen-
vedtek az államhatalom és a zsidók 
kegyetlen támadásaitól. De kitartot-
tak, mert magukra öltötték Isten tel-
jes fegyverzetét, ragaszkodtak az Úr 
Jézus nevéhez, és nem tagadták meg 
hitüket. Hisz az Úr az, Aki a kardot 
tartja, amely az ellenség pácélját 
átüti. És akinek ez az Úr van a szí-
vében, az legyőzhetetlen. Krisztus-
ban a Sátán trónja fölé emelkedik, 
és minden támadást visszaver. 

Az Úrnak mégis van «egy kevés 
panasza» a gyülekezet ellen. Lát-
szólag csekélység, noha komoly do-

log; Jelentéktelennek tűnik, a hívők 
gyakran használják ezt a kifejezést, 
hogy belső vereségüket, kudarcukat 
bagatellizálják. De a megrázó való-
ság az, hogy amíg Pergamonban 
Isten gyermekei győzelmesen ellen-
álltak a külső ellenségnek, addig a 
belső ellenséggel szemben kudarcot 
vallottak. Itt látjuk a győzelem és 
vereség halálos keveredését; Jézus 
követését mindhalálig és a test bel-
ső késztetése előtti kapitulációt. 

Ebben a fényben kell látnunk a 14 
és 15 verseket.

Bálám tanítása megvetette a lá-
bát. Azt a tanácsot adta Bálák ki-
rálynak, hogy csalja tőrbe Izráel fi-
ait (4Mózes 31,16 és 4Mózes 22–25). 
Bálám maga akarta megátkozni 
Isten népét, de nem sikerült neki. 
Belátta, hogy Bálák hadseregével 
semmit sem tehet, mert Izráel le-
győzhetetlen volt. Ezért visszatar-
totta attól, hogy hadba szálljon Iz-
ráel ellen. Azonban ő is az izraeliták 
romlását akarta, ami részben sike-
rült is azáltál, hogy bálványimádás-
ra és paráznaságra csábította őket. 

A «kevés panasz» tehát halálos 
veszély volt a pergamoniak számá-
ra, ugyanúgy, mint az «ártalmatlan» 
párbeszéd Éva és a kígyó között a 
Paradicsomban, ami szörnyű kö-
vetkezményekkel járó csapda volt. 
És a paráználkodás Pergamonban 
valószínűleg a nagy tekintélyű gyü-
lekezeti tagok befolyására tanítássá 
emelkedett: «… akik Bálám tanítá-
sát tartják» (Jelenések 2,14). Ezért 
jött létre Pergamonban ez a szörnyű 
keveredés: egyfelől a Jézus neve 
melletti szilárd kitartás (13. vers), 
másfelől pedig az elfojtott ragasz-
kodás Bálám tanításához (14. vers). 

Azonban nem mindenki követte 
Bálámot. Az Úr kifejezetten így fo-
galmaz: «Vannak nálad olyanok …» 
Vannak köztetek olyanok, akik a 
belső ellenségnek engednek! Noha 
a többiek határozottan ragaszkod-
nak az Úr Jézushoz, és követik Őt, 
a gyülekezet struktúrájában mégis 
keveredés jön létre, mert megtűri a 
testiséget, és ezzel odavan a teljha-
talom is. És ez ismétlődik meg szám-
talanszor mind a mai napig. 

Az Úr éles kardjával – a szavá-
val – szét akarja ezt a keveréket 
választani, mert nem tűri a test 
szabadosságát, Ő azt akarja, hogy 
a test Krisztussal megfeszíttessék. 

Pergamonban azért került sor a tes-
ti paráznaságra, mert már azelőtt 
a szellemi paráznaság megvetette 
lábát. Ez a szellemi paráznaság a 
gyülekezet közömbös magatartása 
által alakult ki, amivel eltűrte a té-
velygőket. 

Az Efézusi Gyülekezetről az Úr 
ezt mondta: «Gyűlölöd a nikolai-
ták cselekedeteit» (Jelenések 2,6). 
vagyis határozottan elítélt minden 
tévtanítást és testiséget. A Thiatirai 
Gyülekezetnek pedig ezt vetette 
szemére: «Eltűröd Jezábelt» (Jele-
nések 2,20). Pergamonban ez a két 
csoport – Jézus határozott követői 
és akik kompromisszumot kötöttek 
a testiséggel – egyszerűen egymás 
mellett létezett. Itt az Úr a gyüleke-
zet ez iránti közömbösségét ítélte el. 

WiM MaLgo (1922–1992)

A pergamoni hívők 
sokat szenvedtek 
az államhatalom és 
a zsidók kegyetlen 
támadásaitól.

A «kevés panasz» 
tehát halálos veszély 
volt a pergamoniak 
számára, ugyanúgy, 
mint az «ártalmatlan» 
párbeszéd Éva és 
a kígyó között a 
Paradicsomban, 
ami szörnyű 
következményekkel járó 
csapda volt. 
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Láng Györgyi
Van szívem, és nem félek használni!

Mit is jelenthet az, hogy valaki használja a szívét?

Mi a helyzet olyankor, amikor a félelem miatt nem használom (ki) a szívem 
képességeit, nem engedem át rajta az életerõt, energiát, dinamizmust?  
Hogyan tudom fejleszteni az érzelmi intelligenciámat?  
Hogyan leszek kreatívabb, szellemesebb és bátrabb? Milyen helyzetek okozhatják 
a szív gyengülését, hogyan lehet helyreállítani?

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

Mi a különbség a szív, a lélek és a szellem között?

Ilyen, és ehhez hasonló kérdésekre találhatunk válaszokat a könyv lapjain, 
melyben végigkísérhetünk egy történetet sérülésekkel és gyógyulásokkal, hogy 
gyakorlatibb módon megérthessük a fent leírtakat.

Pszichológia és lelkigondozás

ÁRA: 1590,-FT

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

Rendelje meg már most!

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

Telefonon +36 30 630 7823

info@ejfelikialtas.hu  
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Pálhegyi Ferenc



Dr. Pálhegyi Ferenc   Életünk iránytûje

Ára: 1450,-Ft

«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. Mer-
jük 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 bûnesete óta 
hány és hány helyen keresett már menedéket.  Könyv, 56 old.

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

+ postaköltség
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Benjamin Berger, Rick Wienecke 

József története 
        prófétikus szemmel

Szép ajándék! 

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

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