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KöszönTés

Norbert Lieth 

Ne bosszankodj… 

Az igazság, a békesség és a Szentlélekben való öröm 
szöges ellentéte a bosszankodásnak. Ebben szolgálni 
Krisztust igazi lelki békét ad, és kedvessé tesz Isten és 
ember előtt. Ez felül emel bennünket a hétköznapi em-
berléten. 

Mindig a lényegesre kell összpontosítanunk, nem 
szabad beállnunk a körülöttünk felhangzó panaszkó-
rusba, inkább nyújtsunk vigaszt embertársunknak az-
által, hogy megismertetjük őket Jézussal, és az Őáltala 
felkínált igazsággal, békével és örömmel.

Egy közvélemény kutatás kimutatta, hogy az embe-
rek jelenleg főleg bátorító irodalmat keresnek. Használ-
juk ki ezt az alkalmat. Az «Amiért érdemes keresztény-
nek lenni» című, ingyenesen kapható kis könyvünk épp 
ezekre az időkre vonatkozik, amikor sokan elveszítették 

a talajt lábuk alól, csalódtak a politiká-
ban, az emberekben. A könyv 16 nyelven 
jelent meg, és meggyőzi olvasóját, hogy 
csak Jézusban találhatunk nyugalmat és 
biztonságot. Folyóiratunkkal is bátorí-
tani szeretnénk az embereket, és rámu-
tatni arra, hogy teremtő Istenünk Ura és 
irányítója minden körülménynek, általa 
és Őbenne nyer minden értelmet.

Itt szeretnénk megköszönni minden 
bátorító szót, imádságot és mindenféle támogatást. Le-
gyen bíztatás és útmutatás előttünk, amit Pál írt a gyü-
lekezetnek: «Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek 
mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, 
Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemze-
dékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világ-
ban, ha az élet igéjére figyeltek…» (Filippi 2,14-16).

Isten áldását kívánom Mindnyájatokra!
Norbert Lieth

Igehirdető és az Éjféli Kiáltás Misszió vezetője

Dietrich Bonhoeffer:

«Elcsüggedek, de Nálad 
van a segítség, nyug-
talan vagyok, de Nálad 
békére találok.»

Jézus vár téged!
IZ
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Kedves Barátaim, az elmúlt napokban minduntalan 
erőt vett rajtam a nyugtalanság, a bosszúság. Min-

denféle gondolatok nyugtalanítottak, bosszankodtam 
a közúti forgalom miatt, egyes hittestvérek értetlensé-
ge, az egész koronavírus helyzet, a politikai viszonyok – 
mind, mind kihoztak a sodromból. Ilyen állapotban vol-
tam, amikor valaki ezt az igeverset küldte a  
WhatsApp-on: «Ne bosszankodj föl lelkedben hirtelen, 
mert a bosszankodás az ostobák szívében tanyázik» 
(Prédikátor 7,9). Ez telibe talált. Megszólalt lelkiismere-
tem, de ugyanakkor meg is könnyebbültem. Miért is kell 
mindig bosszankodnom? A bosszúság csak a gyengeség 
jele, és különben is árt az egészségnek; megfoszt lelki 
nyugalmunktól.

A keresztények is bosszankodnak a jelenlegi körül-
mények miatt. Felizgatják magukat, 
vég nélkül vitatkoznak, nem tudnak 
megnyugodni. Az a veszély fenyeget 
bennünket, hogy elpazaroljuk erőin-
ket, téves prioritásokat állítunk fel, és 
mindezzel gyakorlatilag semmit sem 
érünk el. – Tulajdonképpen ezt jól 
tudjuk, és azt is, hogy Jézushoz kell 
fordulnunk, mert Ő adhat békességet 
a szívünkbe.

Az Úrtól kapott helyes felfogás megnyugtat. A Bibliá-
hoz való helyes viszonyom megvigasztal, megerősít, bi-
zalommal tölt el. Tudni, hogy Ő mindent kezében tart, 
biztonságot ad. Dietrich Bonhoeffer mondta: «Elcsügge-
dek, de Nálad van a segítség, nyugtalan vagyok, de Ná-
lad békére találok.»        

Ugyanazon a napon egy másik igevers is magára vonta 
figyelmemet: «Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, 
hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm; 
mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten 
előtt, és megbízható az emberek előtt» (Róma 14,17-18).
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A koronavírus körüli pánik felerősíti az 
egységes világközösség létrehozásának 
vágyát. Mit jelenthet ez a bibliai 
próféciák beteljesedése tekintetében?

volt valamilyen krónikus betegséggel. 
Azonban amint kiderült, nemcsak az 
emberélet elvesztése a pandémia egyet-
len következménye. A Világkereske-
delmi Szervezet (WTO) adatai szerint 
négy év óta a legalacsonyabb szintre 
csökkent a világkereskedelem. 
A világgazdaság gyakorlatilag 
leállt. 2020-ban azt prognosz-
tizálták, hogy a nemzetközi 
kereskedelem egyharmadá-
val fog visszaesni.

Világraszóló újraindítás 
(«Global Reset»)
Aztán következett egy újabb utóren-
gés. Miután a Pandémia, mint derült 
égből a villámcsapás, néhány héten 
belül az egész világon megjelent, a 
világ vezető politikusai ebben a fenye-
gető helyzetben nagyszerű lehetőséget 
láttak arra, hogy a globális egységre 
szólítsanak fel. Az ENSZ egykori főtit-
kára, Ban Ki-moon Dél-Koreából, arról 
beszélt, hogy a vírus következményei 
eljutottak «a világ minden sarkába». 
Milyen megoldást javasolt? «Erre a 
történelmi fenyegetettség leküzdésére 

A COVID-19 járvány nem az első 
világjárvány, amely törékeny 
bolygónkat veszélyeztette. A 

történelem során több járvány is ho-
zott halált és pusztítást az emberiségre. 
Amint a csapások is a fáraó idejében, 
melyek Egyiptomot pusztították, és 
egyetlen éjszaka alatt 185 000 emberé-
letet oltottak ki. Tény, hogy a csapások 
és járványok az egész Bibliában jelen 
vannak, legalább 127 ilyen utalás ta-
lálható.

Az 1346–1353 között tomboló búvó-
pestis 25 millió embert ölt meg, a múlt 
századi spanyolnátha pedig világszerte 
kb. 50 millió ember halálát okozta. A 
közelmúltban pedig (1981 óta) a HIV/
AIDS halálos betegség 35 millió embe-
réletet követelt.

A Jelenések könyve szerint azonban 
ezek a járványok nem az utolsók.

Mégcsak nem is a leghalálosabbak.
2020 júniusáig világszerte több mint 

nyolc millió COVID esetet jelentettek 
kb. 200 országban. Nagy többségük 
meggyógyult. 400 000 ember azonban 
a vírusfertőzés miatt meghalt. Ezek-
nek is túlnyomó többsége idős ember 
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tás, a klímaváltozás elleni küzdelem, 
valamint az «igazságosság mindenki 
számára».

Nagy Britannia egykori miniszterel-
nöke, Gordon Brown, csatlakozott Ki-
moon-nak a centralizált hatalomért foly-
tatott küzdelméhez. Ő bátran felszólított 
«egy globális kormány ideiglenes formá-
jának létrehozására, hogy a koronavírus 
okozta válságot hatékonyan kezeljék». 
Hasonló szemléletű szervezetek szin-
tén lényegesnek tartják egy centralizált 
kormányhatalom létrehozását az igaz-
ságtalanság, az egészségügyi válság, a 
klímaváltozás leküzdésére. Szerintük az 
igazi ellenség a nacionalizmus. Ezért az 
egyedüli helyes megoldás az «Egyállami 
Világszövetség».

A «Demokrácia határok nélkül» 
európai csoportosulás csatlakozott 
ehhez a véleményhez, és többek között 
minden embert «világpolgárnak» akar 
tekinteni és regisztrálni. A csoport azt 
is közölte, mit tart elengedhetetlen 
szükségszerűségnek egy világkormány 
számára:

«Kapcsolatban állunk egymással, 
és egymástól függünk, ugyanakkor 

minden mindennel összefügg... Ha ezt 
a történelmi esélyt és lehetőséget nem 
használjuk ki, azt a jövő nemzedékek 
nem fogják nekünk megbocsátani. A 
zabolátlan nacionalizmus már eddig 
is elég kárt okozott. Eljött az ideje a 
változásnak, és ez az idő most van.»

A Világgazdasági Fórum (WEF 
Davos) a kapitalizmus megszüntetését 
javasolja egy új szocialista világrend 
javára. A 2020 júniusában tartott vir-
tuális találkozón egyesek a világ legha-
talmasabb gazdasági vezetői közül arra 
a következtetésre jutottak, hogy boly-
gónknak «egy világot átfogó újraindí-
tásra» (Global Reset) van szüksége. Ez 
az ambiciózus vízió «egy szociálisabb 

Gondoljunk csak azokra 
a csapásokra, amelyek a 
fáraó idején pusztítottak 
Egyiptomban és 
egyetlen éjszaka alatt 
185 000 emberéletet 
oltottak ki.

a világ vezető politikusainak fel kell 
adniuk saját nacionalizmusukat és 
rövidtávú, egoista törekvéseiket, hogy 
együtt dolgozhassanak az egész embe-
riség érdekében.»

Ezenkívül Ki-moon felszólított 
minden állam- és kormányfőt, hogy 
azonnal kezdjék el «egy globális kor-
mányrendszer kifejlesztését» (termé-
szetesen az ENSZ vezetése alatt). En-
nek a rendszernek közvetlenül ezzel a 
nemzetközi válsággal kellene foglal-
koznia.  Felszólította a G20-országo-
kat, a Nemzetközi Valutaalapot és a 
Világbankot, hogy csatlakozzanak eh-
hez a kezdeményezéshez. Az «emberi 
jogokra, a szolidaritásra és igazságos-
ságra» apellált, hogy vegyük komolyan 
«a világpolgárokként ránk háruló közös 
felelősséget».

Ki-moon jelenleg a «The Elders» al-
elnöke, nemzetközi vezetők független 
csoportjáé, melynek tagjai «közösen a 
békéért, igazságosságért és az emberi 
jogokért dolgoznak». Globális ágendá-
juk kulcsfontosságú elemei a nemzetek 
közötti sokoldalú együttműködés, a 
béke, az univerzális egészségügyi ellá-
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politikát fog bevezetni, így például a 
vagyonadót, pótlólagos szabályozáso-
kat és a ‹Green New Deal›-hez hasonló 
kormányprogramokat.»

Azzal az ígérettel, hogy «a társada-
lom minden aspektusát és a népgazda-
ságokat» megújítják, ez az univerzális 
agenda minden nemzetet felszólított, 
hogy egyesüljenek, és működjenek 
közre. Közben pedig ezek az érdekcso-
portok és körök egyáltalán nem tétle-
nek, Károly herceg Nagy Britanniában 
például kijelentette: «Arany lehetősé-
günk van valami jót ebből a válságból 
kihozni – példanélküli sokkhullámai 
érzékenyebbé tehetik az embereket a 
változás nagy víziói iránt.» Majd hoz-
záfűzte: «Ez az az alkalom, ami eddig 
még soha nem volt, és a jövőben talán 
soha nem is lesz.»

Nos, rendben. Végülis mi a rossz 
abban, ha a világ összefog egy közös 
ellenség leküzdésében? Kérdem én, 
nem nagyszerű dolog ez? Nem ezt tet-
te-e sok nemzet is a két világháború 
idején? Olyan rossz lenne a világnak, 
ha egy közös ügyért egyesülne? Egy 
látomásért, amelyből minden nemzet 
profitálna? Miért démonizálják olyan 

vehemensen a keresztény körök a glo-
balizációt? Ki ne kívánna közülünk 
világbékét, igazságosságot és bizton-
ságot az egész emberiségnek? Hisz ez 
tiszteletreméltó és nemes célnak tűnik, 
vagy mégsem? Közösen dolgozni egy 
olyan napért, amikor minden ember 
egyenjogúságban, békében és egység-
ben fog a többi emberrel élni? Kívána-
tosnak, sőt nemesnek tűnik, nem igaz? 
Amint John Lennon dala, az «Imagine», 
ezt életre keltette.

Egység = túlélés. Egység = béke. 
Egység = jólét. Hogy lehetne ennek el-
lentmondani?

Róma reinkarnálódik 
Mielőtt ezeket a kérdéseket megvá-
laszolnánk, el kell ismernünk, hogy 
az egység nagyon tiszteletreméltó és 
mindkét fél számára előnyös törekvés 
lehet. Való igaz: Ha a szövetséges ha-
talmak a második világháború idején 
nem fogtak volna össze, és nem győzték 
volna le közös ellenségüket, egy egész 
nemzedék szenvedett volna a fasiszta 
vezető vasökle alatt. Elvileg tehát el le-
het érni egy nagyobb közjót akkor, ha 
minden nemzet összefog, történetesen 

egy ilyen pandémia leküzdésében, 
amely most rettegésben tartja a világot. 
Ez nagyon is ésszerűen hangzik.

Aztán szembesülünk a valósággal. 
Egy világkormány jó ötletnek tűnhet. 
Viszont abban biztosak lehetünk, 
hogy nem az erkölcs és igazságosság 
zsidó-keresztény felfogása szerint 
működne. Valószínűleg a különböző 
kulturális értékek és ellentmondásos 
világszemléletek alapján összeállított 
erkölcsi kódexet használna, amely az 
igazság állandóan változó definíció-
inak lenne alávetve, ahelyett, hogy 
a Teremtő által előírt irányvonalakat 
követnék, minden jövőbeli új világren-
det a hatalmi elit elborult értelme fog 
irányítani. Amint a Szentírás mondja, 
a pogány népek azok, amelyek hiába-

A spanyolnátha 
világszerte kb. 50 millió 
ember halálát okozta.
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tekre: Papíron egyetlen ember, egyetlen 
nemzet sem nagyobb a másiknál. To-
vábbá a közegészségügyre, valamint a 
klímaváltozásra hivatkozva azt remélik 
a globalisták, hogy víziójukat el tudják 
a világnak adni. Eszerint vízió szerint 
minden polgár egyforma lesz, és egy-
formán fog profitálni. Azonban ebben 
a tekintetben is azt tanítja a történelem, 
hogy az ilyen rezsimek (pl. a Szovjet-
unió, Kína, Kuba) végül kitermelnek 
egy elitet, amely meggazdagodik, és 
a polgárok tömegei fölött uralkodik. 
Ez azonban a globalizáció szószólóit 
nem bátortalanította el.  A bibliai pró-
fécia azt mondja, hogy a végidőkben 
egy világkormány valósággá válik. Ez a 
kormány egyesíteni fogja a nemzeteket, 
mégpedig úgy, ahogy az emberiség tör-
ténelmében még soha nem fordult elő. 
Reálisan tekintve, hogyan valósulhatna 
ez meg? Nagyon egyszerűen. Minden, 
ami szükséges, egy globális válság, ami 

valóságokat terveznek, és «összegyűl-
nek a föld királyai, a fejedelmek együtt 
tanácskoznak az Úr ellen és felkentje 
ellen» (Zsoltár 2,1-2).

Ugyanakkor ez a fajta kormány, 
melyet a globális válság kontextusá-
ban hoznak létre, az egyes országokat 
megfosztja szuverenitásuktól. Ez a fajta 
világkormány kétségkívül a szocializ-
mus és a világpolgárság kettős elvein 
alapulna, mely olyan világot jelent, 
amelyben az egyéni jogokat a közjó-
létnek és a közösség érdekeinek vetik 
alá. A történelem arra emlékeztet, hogy 
az ilyen konglomeráció a diktatúra és 
a totalitárius uralom táptalajává válik. 
Az ilyen globális kormány megköveteli 
polgáraitól, hogy jogaikat átruházzák 
az államra, és ez mind a béke és biz-
tonság leple alatt.

Egy ilyen környezetben a nacionaliz-
must szűklátókörűségnek és egy letűnt 
kor relikviájának tekintik. Az egyének-
re ugyanaz vonatkozik, mint a nemze-

Gordon Brown, volt brit 
miniszterelnök bátran 
felszólított «egy globális 
kormány ideiglenes 
formájának létreho-
zására, hogy a korona-
vírus okozta válságot 
hatékonyan kezeljék».
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elég nagy ahhoz, hogy megkövetelje a 
nemzetek ilyen egyesülését.

Hogyan írja le a Biblia ezt az eljö-
vendő globális birodalmat? Hogy fog 
ez a jövőbeli világkormány kinézni? 
Dániel könyve és a Jelenések is konk-
rét utalásokat ad ennek a végidőkbeli 
birodalomnak keletkezéséről és mi-
lyenségéről:

«A negyedik királyság erős lesz, 
mint a vas. Mert ahogyan a vas ösz-
szetör és szétzúz mindent, úgy fogja 
pörölyként összetörni és szétzúzni 
amazokat. Azt is láttad, hogy a lábak 
és az ujjak részint cserépből, részint 
vasból vannak. Az a királyság ugyanis 
szétszakad, de marad benne valami a 
vas keménységéből, ahogyan láttad, 

hogy a vas keveredett az agyagcse-
réppel. Lábujjai részint vasból, 

részint cserépből voltak; esze-
rint a királyság részint erős, 
részint törékeny lesz. Vasat 
láttál agyagcseréppel kevered-

ve. Azok ugyanis házasság révén 
keverednek, de nem egyesülnek egy-

mással, ahogyan a vas sem egyesül a 
cseréppel» (Dániel 2,40-43).

«Ezután egy negyedik vadállatot 
láttam az éjszakai látomásban: ijesztő, 
rémületes és rendkívül erős volt. Igen 
nagy vasfogai voltak; evett, rágott, és 
a maradékot összetaposta lábaival. Ez 
egészen más volt, mint az előző vad-
állatok, és tíz szarva volt. Figyeltem a 
szarvakat: egyszerre csak egy másik 

kis szarv emelkedett ki közülük, az 
előző szarvak közül pedig három le-
tört előtte. Olyan szemei voltak ennek 
a szarvnak, mint az embereknek, és 
nagyokat mondó szája volt» (Dániel 
7,7-8).

«A tíz szarv ezt jelenti: Ebben az or-
szágban tíz király uralkodik, majd még 
egy másik is következik utánuk; ez más 
lesz, mint az előzők, és három királyt 
fog leverni» (Dániel 7,24).

Megdöbbentő, hogy 2600 évvel ez-
előtt Dániel próféta éjjeli látomásban 
kapta Nabukodonozor király álmának 
megfejtését. A király álmában egy szob-
rot látott, amely egymást követő négy 
világbirodalmat ábrázolt. A történelem-
ből ismerjük ezeket a birodalmakat: Ba-
bilon (az aranyfej), Medo-Perzsia (ezüst 
mellkas), Görögország (has és felsőláb-
szár bronzból) és Róma (vaslábak). Kü-
lönösen említésre méltó, hogy Dániel 
ennek az utolsó királyságnak a lábát 
és lábujjait úgy látta, hogy «részint vas-
ból, részint cserépből voltak» (Dániel 
2,33). A legtöbb próféciamagyarázó ezt 
úgy értelmezi, hogy a Római Birodalom 
végleges formája «részint erős, részint 
törékeny lesz» (42. vers). Ez azt jelent-
heti, hogy erős nemzetek szövetkeznek 
gyengébbekkel.

A 7. fejezetben arról olvasunk, hogy 
Dániel álmot látott, és azt azonnal felje-
gyezte. Felismerte, hogy látomása Bel-
sazár babilóniai királyra vonatkozik. A 
tíz lábujjat a Dániel 2,42-ból tíz szarv-
ként vagy tíz királyként interpretálta 
(Dániel 7,7.24).

Miért olyan érdekes ez? Mert a Római 
Birodalom soha nem létezett úgy, mit tíz 
király egyesülése. A birodalom felbom-
lott, mielőtt még egy ilyen egység lét-
rejöhetett volna. A történelem ugyanis 
igazolja, hogy a Római Birodalom két 
részre oszlott (lábak részben vasból és 
részben agyagból, lásd: Dániel 2,33), és 
aztán fokozatosan megszűnt. A nyugati 
rész Kr. u. 476-ban esett el, a keleti pe-
dig 1453-ban bomlott fel. Dániel láto-
mása ezzel szemben azt mutatja, hogy 
ezt a tíz királyból álló konfigurációt a 

Messiás Birodalma fogja lerombolni 
(Dániel 2,34-35.44-45).

Hogyha a Római Birodalom eddig 
még nem létezett tíz nemzet szövetsé-
geként, akkor Dániel próféciája majd 
csak a jövőben fog beteljesedni. Én úgy 
hiszem, hogy az eljövendő hétéves nagy 
nyomorúság idején fog megtörténni. 
A Jelenések 13 és 17 kijelenti, hogy tíz 
király (szimbolikusan ábrázolva tíz 
szarv) egy utolsó világkormányt fog al-
kotni (Jelenések 13,1; 17,3.12-13). Dániel 
próféciája alapján joggal feltételezhet-
jük, hogy ez a kormány ugyanabban a 
földrajzi régióban fog létrejönni, mint 
a Római Birodalom.

Az Antikrisztus, akire a 4. fejezetben 
részletesebben kitérek, megjelenik a 
történelem geopolitikai színpadán, 
hogy ezt a végidőkbeli nemzetközi 
koalíciót vezesse. A Biblia szerint a 
koalíció három királyának ellenállá-

sába fog ütközni. Azonban hamar el-
távolítja, valószínűleg meg is öli őket 
(Dániel 7,8.24). Ezután a többi uralkodó 
feltétel nélkül elfogadja tekintélyét, és 
átadja neki királyságát (Jelenések 17,12-
13.17). Ettől az időponttól az Antikrisz-
tus hivatalosan fog uralkodni az újra 
megalakuló Római Birodalmon, amely 
kiterjed az egész bolygóra (Jelenések 
13,3-4.8.12.16).

Előreláthatóan ennek a végleges 
világkormánynak kezdeti stratégiája 
«a békére és biztonságra» fog épülni 
(1Thesszalonika 5,3; Dániel 9,27; Je-
lenések 6,2). Viszont nagyon hamar 
zsarnoki, diktatórikus uralommá fog 
átalakulni (Jelenések 13,14-17).

Ahelyett, hogy a Terem-
tő által előírt irányvona-
lakat követnék, minden 
jövőbeli új világrendet a 
hatalmi elit elborult ér-
telme fog irányítani. 

Minden, ami szükséges, 
egy globális válság, ami 
elég nagy ahhoz, hogy 
megkövetelje a nemze-
tek ilyen egyesülését.
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Sok találgatás, spekuláció születik 
arról, mely országok vesznek részt eb-
ben a tíz nemzetből álló koalícióban. 
Ma már több próbálkozást látunk arra, 
hogy nemzetek közös törekvések alap-
ján az egész emberiség boldogulása 
érdekében szövetkezzenek. Létezik a 
G7, és G20, valamint természetesen az 
Európai Unió, amely 27 országból áll. 
Az viszont tisztázatlan, milyen lesz a 
nemzetek pozíciója és állapota az An-
tikrisztus felemelkedésekor.

Azt azonban tudjuk, hogy az An-
tikrisztus birodalmát tíz király vagy 
nemzet fogja képviselni (Jelenések 13,1; 
17,3.12-13). Elképzelhető, hogy ennek a 
turbulens időszaknak globális káoszá-
ban több nemzet is egyetlen nemzeti egy-
ségbe tömörül. Közöttük egyesek lehet-
nek erősebbek, hatalmasabbak, amelyek 
annektálhatnak másokat, és ebben az új 
világméretű összmunkában «képviselik» 
őket. Ennek a birodalomnak domináns 
jellegzetessége a hétéves nagy nyomorú-
ság második felében fog megmutatkozni.

Az új régi Babilon 
A Bibliában azt olvassuk, hogy ennek 
az új világrendnek a főhadiszállása 
«Babilonban» lesz (Jelenések 17). A régi 
világban Babilon valóban domináns 
hatalom volt – és újra egy nagy vallásos 
és kereskedelmi városrendszerré fog 
válni (Jelenések 17-18). János apostol 
a várost paráznaként ábrázolja, aki a 
fenevad (Antikrisztus) hátán lovagol. 
Így írja le:

«És lélekben elvitt engem egy pusz-
tába, és láttam egy asszonyt ülni egy 
skarlátvörös fenevadon, amely tele 

volt istenkáromló nevekkel, amelynek 
hét feje és tíz szarva volt, az asszony 
pedig bíborba és skarlátba volt öltöz-
ve, arannyal, drágakővel és gyöngyök-
kel ékesítve, kezében aranypohár, tele 
utálatossággal és paráznaságának 
tisztátalanságaival, és a homlokára 
írva ez a titokzatos név: A nagy Babi-
lon, a föld paráznáinak és undoksága-
inak anyja» (Jelenések 17,3-5).

Ez az erkölcstelen asszony, Babilon 
vallása, hitehagyott vallásával félre-
vezeti és elkábítja az embereket. Az 
a tény, hogy a fenevad hátán lovagol, 
azt jelenti, hogy nemcsak elnyerte az 
Antikrisztus támogatását, hanem vala-
milyen módon még uralja is őt.

A görög mitológiában Zeusz fehér bi-
kává változott, fel akarta hívni magára 
egy fiatal főniciai hercegnő figyelmét, 
akit Európának hívtak. Miután a hátára 
csalta, elvágtatott vele egy szigetre, és 
megerőszakolta. Különös módon egy 
ilyen ábrázolás (egy asszony egy bikán, 
bestián lovagol) a mai Európai Unióban 

Mert a Római Birodalom 
soha nem létezett úgy, 
mit tíz király egyesülése. 
A birodalom felbomlott, 
mielőtt még egy ilyen 
egység létrejöhetett  
volna. 

Az egykori Római Birodalom legnagyobb kiterjedésében.
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fontos szerephez jutott. Ez az ábrázo-
lás szerepel a görög kéteurós érmén, 
a német valután és telefonkártyákon, 
egy brit bélyegen, sőt a Time folyóirat 
címoldalán is, ami az egyesült Európát 
mutatja. Ha Brüsszelbe utazunk, és el-
megyünk az EU tanácsházához, előtte 
egy hatalmas szobrot láthatunk, amely 
éppen ezt az Európát ábrázolja, aki egy 
bikán lovagol. Vajon ez csak véletlen, 
vagy profetikus konvergencia?

Állandó vitatéma, hogy János 
apostol vajon az utolsó napokban 
ténylegesen újra felépített Babilonról 
ír, vagy a Babilon név szimbolikusan 
egy másik várost jelent-e. Péter a nevet 
szimbolikusan használta Róma leírá-
sára (1Péter 5,13). Egyesek ugyanezt 
látják a Jelenések 17,9 leírásában: «A 
hét fej hét hegy, amelyen az asszony 
ül.» Mivel Róma olyan város, amely 
hét dombra épült, ez a vers valóban 
rá vonatkozik-e?

Azonban a közvetlen kontextus 
érvényteleníti ezt az interpretációt. A 
hét fej (hegy) azonnal hét királyként 
(nemzetként) jelenik meg, akik kö-
zül már öt elesett (Jelenések 17,10), 
amikor János ezt írta. Történelmileg 
tekintve ezek Egyiptomot, Babilont, 
Szíriát, Medo-Perzsiát és Görögorszá-
got jelentenék. Ezután az angyal azt 
mondta, hogy az egyik király (nemzet) 
«már uralkodik». Ez János idejében a 
Római Birodalmat jelenthette. A másik 
király (királyság) «még nem jött el, és 
miután eljön, kevés ideig maradhat». 
Ez egy újra létrejövő Római Birodalom-
ra utal, amely az utolsó napokban fog 
megalakulni.

Nos, ha Babilon nem Róma, akkor 
mi? A Jelenések könyve az Antikrisztus 
fővárosát hatszor nevezi «Babilonnak» 
(Jelenések 14,8; 16,19; 17,5; 18,2.10.21). 
Ugyanakkor Babilont a Szentírás kb. 
300 különböző helyen említi (az Ó- és 
Újszövetségben), csak Jeruzsálem em-
lítése fordul elő gyakrabban.

A Jelenések könyvében pedig a 404 
vers közül 44-ben fordul elő Babilon 
(11%). Különben az is lehetséges, hogy 

ez a Babilon egy másik helységet szim-
bolizál. Ezeknek a verseknek az egy-
szerű és logikus magyarázata azonban 
azt sejteti, hogy az Antikrisztus főha-
diszállása az ókori és újra felépített 
Babilon városában lesz.

Mégis, hogyan lehetséges ez? Gon-
doljunk csak arra, hogy ha Isten 2000 
év után a világszerte szétszóródott zsi-
dóságot egyetlen nemzetként egyesít-
heti (Zakariás 10,6-10), akkor a Sátán 
is képes egy várost újra felépíteni An-
tikrisztusának.

Vajon miért éppen ez a város? Két fő 
oka is van. Először is Babilont eredeti-
leg a hatalmas Nimród vezér alapítot-
ta. A Bábeli toronnyal együtt Babilon 
jelentette az első globális lázadást 
Isten ellen (1Mózes 10,8-12; 11,1-9). 
Később Nabukodonozor uralma alatt 
a város «a vallás, a kereskedelem és 
a kormányzás» pogány központjává 
vált. Ez a város volt a szülőhelye a po-
gány vallásos anya-gyermek kultusz-
nak. Ez a kultusz aztán átterjedt más 
kultúrákra is, így az asszír (Istár-Tam-
muz), főniciai (Astarte-Baál), egyipto-
mi (Isis-Osiris), görög (Aphrodité-Eros) 
és római (Venus-Cupido) kultúrákra. 
Ezékiel és Jeremiás is nyomatékosan 
óvott attól, hogy a nép Tammuzt és «az 
ég királynőjét» – vagyis Istárt – imádja 
(Jeremiás 7,18-20; 44,17-19.25; Ezékiel 
8,14-15). Végsősoron Babilon a Menny 
Istene elleni ősi lázadást testesíti meg.
A másodsorban eltekintve attól, hogy 
Szaddam Husszein részben felépítet-
te Babilon városát, a város a római 
uralom óta romokban állt. Ézsaiás 
megjövendölte, hogy Babilon egy 
napon teljesen elpusztul: «Úgy jár 
majd Babilon, az országok ékessége, 
a káldeusok fenséges dísze, ahogyan 
földúlta Isten Sodomát és Gomorát. 
Nem telepszik le ott többé senki, nem 
lakik ott senki a jövő nemzedékek 
során. Nem sátoroz ott az arab, nem 
deleltetnek ott pásztorok» (Ézsai-
ás 13,19-20). Ma azonban több mint 
200 000 ember él a városban, ami azt 
mutatja, hogy Ézsaiás próféciája még 

nem teljesedett be, de a jövőben meg 
fog történni (Jelenések 14,8; 18,2). Az 
Úr Jézus második eljövetele előtt az 
Antikrisztus babiloni főhadiszállása 
(a Jelenések 18,2 szerint «ördögök la-
kóhelyévé lett») egy óra alatt elesik 
(Jelenések 18,1-10.17). Amikor az Úr 
Jézus eljövetele jeleiről beszélt, az 
Ézsaiás 13,10-et idézte Babilon vég-
leges lerombolásával kapcsolatban: 
«Közvetlenül ama napok nyomorú-
sága után pedig a nap elsötétedik, a 
hold nem fénylik, a csillagok lehul-
lanak az égről, és az egek tartóerői 
megrendülnek. És akkor feltűnik az 
Emberfiának jele az égen, akkor jaj-
gat a föld minden népe, és meglát-
ják az Emberfiát eljönni az ég felhő-
in nagy hatalommal és dicsőséggel» 
(Mt.24,29-30).

Egyetértek azokkal a bibliakuta-
tókkal, akik úgy hiszik, hogy az An-
tikrisztus újra felépíti Babilont, és a 
nagy nyomorúság idején ez lesz a fő 
tartózkodási helye. Így ez a földrajzi 
hely egyfelől a hamis vallás és az isten-
ellenes lelkület ördögi melegágya len-
ne. Másfelől azonban vannak gyakor-
lati okai is annak, hogy az Antikrisztus 
ezt a helyet választaná: A területen 
nagy olajtartalékok vannak. Stratégi-
ai szempontból fekvése is kedvező a 
kontinensek között. A város az Eufrá-
tesz partja mentén terül el, a folyót a 

Előreláthatóan 
ennek a végleges 
világkormánynak 
kezdeti stratégiája «a 
békére és biztonságra» 
fog épülni. Viszont 
nagyon hamar zsarnoki, 
diktatórikus uralommá 
fog átalakulni.
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Jelenések démoni tevékenységgel és 
a harmagedoni csata előkészületeivel 
kapcsolatban említi (Jelenések 9,14-15; 
16,12). Tehát miért Babilon? Két okból: 
mert a lázadás és a nyersanyagforrá-
sok színhelye.

A Sátán napja és az isteni megté-
vesztés 
Talán olvasóim felteszik a kérdést: «Jó, 
jó, ez mind lenyűgöző és tanulságos, 
de nekem mi közöm ehhez?»

Ez jó kérdés.
Gondoljunk arra, hogy a Sátán az 

utolsó napok pontos időtervét nem 
ismeri, és soha nem is ismerte. Ennek 
ellenére a történelem során sokszor 
megpróbálta bevezetni az Antikrisztus 
korszakát. Vajon miért? Mert a nagy 
nyomorúság ideje lesz az ő virágkora, 
brillírozásának ideje. Amikor végre 
abba a helyzetbe kerül, hogy a világot 
korlátozások nélkül kormányozhatja, 
és lakosai imádni fogják. Hisz kezdet-
től ez volt a célja (Ézsaiás 14,12-14; 
Ezékiel 28,11-19). Viszont még ha az 
ördög «e világ istene is» (2Korinthus 
4,4), soha nem volt képes olyannyira 
óhajtott terveit megvalósítani. Ezért 
minden új globális válság nagy örömé-

re szolgál. Így ismét lehetősége nyílik 
az általa ellenőrzött világkormány lét-
rehozására.

Az EU áll ma legközelebb a világot 
átfogó egységes kormányhoz. A nem-
zeteknek ez az 1957-ben alapított szö-
vetsége számos nemzetközi szerződést 
írt alá, sőt bevezette az európai valutát, 
az eurót. 2004. október 29-én 25 tagál-
lam Rómában ünnepélyes ceremónia 
keretében aláírta az új EU alkotmányt. 
2009 végén a Lisszaboni szerződéssel 
hosszútávra szentesítették az európai 
elnök hivatalát. Az elnök hivatali ideje 
két és fél év. Világraszóló béke, egysé-
ges valuta, és egy elnök, akinek tekin-
télye hasonló az Antikrisztus jövőbeli 
uralmához.

Nem azt állítom, hogy az Európai 
Unió a jövőbeli antikrisztusi biroda-
lom beteljesülése, de nagy valószínű-
séggel lehet előképe vagy alapformája, 
amiből kifejlődik. Ugyanis könnyen 
felismerhetjük, hogy az EU szelleme 
és szimbolikája harmonizál a jövőben 
újraéledő Római Birodalommal.

A keresztények feladata figyelmez-
tetni arra, hogy mindez egy napon meg 
fog történni. Ezért döntő fontosságú 
Krisztus követőinek felismerni, hogy: 

(1) meg fog alakulni egy világkormány, 
és (2) a Sátán minden elképzelhető 
módom megpróbálja felgyorsítani 
megjelenését a politika színpadán. Az 
ördög állandóan lesben áll, és fondor-
lataival igyekszik előmozdítani ezt a 
világkormányt.

Pál figyelmeztet, hogy az utolsó na-
pokban Isten a hitetleneket kiszolgál-
tatja a tévelygés hatalmának (2Thesz-
szalonika 2,9-11). Az elvakultság olyan 
erős lesz, hogy az emberek könnyen 
fognak hinni a Sátán hazugságainak 
és csalásának. Miért? Két okból: (1) 
a Sátán meggyőzi őket «a hazugság 
minden hatalmával, jelével és csodájá-
val» (2Thesszalonika 2,9), és (2) «ezért 
szolgáltatja ki őket Isten a tévelygés 
hatalmának, hogy higgyenek a hazug-
ságnak» (2Thesszalonika 2,11).

Ez egy kissé különösen hangozhat, 
hogy Isten itt azokról ítélkezik, akik 
nem szerették az igazságot, hogy álta-
la üdvözüljenek (2Thesszalonika 2,10). 
Hasonlóan a fáraó helyzetéhez: Isten 
megkeményítette a fáraó szívét (2Mó-
zes 4,21; Róma 9,17). Isten azt szeretné, 
hogy a hívő keresztények felismerjék, 
miként működik ma világunkban és 
kultúránkban az Antikrisztus szel-

A Bábeli toronnyal 
együtt Babilon jelentette 
az első globális láza-
dást Isten ellen. Később 
Nabukodonozor uralma 
alatt a város «a vallás, 
a kereskedelem és a 
kormányzás» pogány 
központjává vált.
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leme (1János 4,1-3; 2,18.22). A Sátán 
megtéveszti az embereket, hogy ne 
ismerjék fel Isten igazságát, és elva-
kítja őket Jézus Krisztus evangéliuma 
iránt (2Korinthus 4,4).

Az emberiség nagy többsége napon-
ta tapasztalja annak következményeit, 
hogy a világ elutasítja Isten igazságát. 
Ezek a következmények csak növelik 
körülöttük a homályt és sötétséget. 
Láncreakcióként ebből következik, 
hogy tudatlanságukban csak talál-
gatják, mi a valós és mi az igaz (Róma 
1,18-22). Végül pedig, miután elmerül-
nek saját kedvteléseikben és bűnös 
életvitelükben, Isten átengedi őket a 
romlottság szellemének. Ez pedig a 
gonoszság és bűn mindenféle lehet-
séges fajtájához vezet (Róma 1,24-32). 
Egyszerűen nem engedhetjük meg ma-
gunknak, hogy tudatlanok és naivak 
legyünk, mint az elvakított világ.

A próféciákból tudjuk, hogy a világ 
egysége addig nem jöhet létre, amíg az 
Antikrisztus meg nem jelenik. A globa-
lizációra irányuló minden törekvés a 
Sátánnak, a Bábeltorony építészének 
műve. Végső világkormánya Isten el-
leni eredeti lázadásának újabb meg-
nyilvánulása lesz.

A Biblia kijelenti, hogy az igazi és 
igazságos egység csak a Messiás Ezer-
éves Békebirodalmában valósul meg 
(Zakariás 2,10-11; Jelenések 20). Újra 
és újra felhangzanak a viták egy új 
világrendről, a bolygó védelméről, a 
világ egységéről. Az emberek lépés-
ről lépésre közelednek egymáshoz, 
és egyre jobban összeköti őket az 
Istennel szembeni közös ellenséges-
kedés. Látomásuk egy Isten nélküli 
globalizációról már az ajtó előtt áll. 
Utópiájuk arra vár, hogy belépjen az 
emberiség történelmébe, és valóság-
gá váljék. Úgy, amint azt a Jelenések 
könyve megjövendöli.

Jeff Kinley

Részlet az Utórengés című könyvből, 
41-58. old.

Jézusnak a golgotai kereszten 
bevégzett megváltói mûve 
folytán a keresztény ember 
nemcsak jelenlegi, hanem 
jövõbeni életére vonatkozóan 
is ígéretet kapott (1Tim 4,8b). 
E könyv ezt az élõ reménységet 
szeretné szemléltetni velünk.

Ára: 1000,-Ft
+postaköltség

Norberth Lieth  
A keresztények jövõje

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

Tel.: +36 1 3500-343;  
Mobil: +36 30 630 7823 
info@ejfelikialtas.hu; www.ejfelikialtas.hu

Samuel Rindlisbacher-  Thomas Lieth - Hartmut Jaeger

Bátorság   
   az élethez

Ára: 
1250,-Ft

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

+postaköltség
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Diszkriminálják-e 
a svájci bankok a 
«házasság mindenki 
számára» ellenzőit?

Inside Paradeplatz –  Finanznews aus 
Zürich napilap arról számolt be, hogy 
a «Nem a mindenki számára engedé-
lyezett házasságra» nevű egyesület 
hiába próbálkozott számlát nyitni kü-
lönböző svájci bankokban. A bankok 
valószínűleg «reputációjukat féltve» 
zárkóztak el, fogalmazott az egyesület 
egy közleményben. A Raiffeisen Bankot 
fel is jelentette diszkriminálás miatt. A 
svájci jog szerint ugyanis «a közösség 
számára létrehozott szolgáltatást», 
nem lehet megtagadni «a faji, etnikai, 
vallási vagy szexuális hovatartozás» 
miatt. Ez azt jelenti, hogy ha a sváj-
ci bankok megtagadják a számlanyi-
tást az egyesület házasságról vallott 
meggyőződése miatt, büntethetővé 
válnak. «A Bank e büntető feljelentés 
kapcsán köteles lesz valódi indokait 
és szándékait nyilvánosságra hozni», 
közölte az egyesület.

A gender-forradalom következményei

A NZZ számára írt vendégkommentár-
jában Ralf Schuler bírálta a gender-for-
radalmat. Ha a házasságot «újra kell 
definiálni», elveszíti ezzel «különleges 
védelmét, mert már nem különleges». 
Továbbá így ír: «Társadalmunkat a 
klasszikus család határozza meg érté-
keivel és struktúrájával. A klasszikus 
apa-anya-gyerek családot a vér szerin-
ti leszármazással kivenni a társadalom 
gyakorlati gondolatvilágából és behe-

lyezni egy szivárványszínű sokféleség-
be, nemcsak a valóságot torzítja el, ha-
nem a társadalmat is megváltoztatja. 
Ezt lehet akarni, de lehet nem is akarni. 
Az egyes aktivisták által hevesen táma-
dott ‹hetero-normativitás› egyáltalán 
nem jogtalanság, hanem a megélt való-
ság. Azonban ha ez alapvetően megvál-
tozik, akkor kihalunk, vagy technikai 
reprodukciós utakat kell keresnünk – 
minden kockázatával és mellékhatá-

sával.» Egy amerikai lelkipásztor egyik 
kommentárjában megjegyezte, hogy a 
természet ellen épp olyan sikerrel lehet 
küzdeni, mint a gravitációs erő ellen. 
A gender-ideológia önmagát fogja el-
pusztítani, és nem fog sokáig tartani, 
de addig szörnyű károkat fog okozni 
– hasonlóan a kommunista ideológiá-
hoz az egykori Szovjetunióban, amely 
szintén elrugaszkodott a valóságtól, de 
bukásáig nagyon sok kárt okozott.
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Az ex evangéliumi hívők felemelkedése
Nemrég egy evangéliumi rocksztár az 
Instagramon kijelentette, hogy már 
nem keresztény. Amit a Biblia mond, 
annak számára nincs értelme. Tény, 
hogy Amerikában egyre terjed az ún. ex 
evangéliumi hívők mozgalma: ők olyan 
volt evangéliumi hívők, akik az inter-
neten, nagyhangon hirdetik hitehagyá-
sukat. Joshua Harris bestseller író sze-
rint ezt tette nemrég dr. Paul Maxwell 
is, az egykori Moody-professzor. Egy 
videóban, amit aztán gyorsan kitörölt, 
olyan nem-keresztényként mutatkozott 
be, aki kész új kapcsolatokat létesíteni 
az emberekkel gyűlölet nélkül. Látható 

izgalommal boldognak vallotta magát. 
Abraham Piper, John Piper prédikátor 
fia, már régóta nem keresztény, az-
zal vált híressé, hogy novemberben 
éjjelente a TikTok-on rövid videókat 
jelentetett meg, amelyekben többek 
között az evangéliumi keresztényeket 
támadta. Saját bevallása szerint ő nem 
a kereszténység ellen lép fel, hanem az 
evangéliumi fundamentalizmus szűk-
látókörűsége ellen, ami a kereszténység 
nagy családjának neveletlen gyermeke. 
Ezzel érzékeny pontot érintett, és ha-
marosan több mint 900.000 követőre 
tett szert.

Chipek a koronavírus ellen?
A nau.ch szerint a Pentagon a testbe be-
építhető mikrochipen dolgozik, amely 
felismeri a koronavírust, mielőtt még a 
tünetei megjelennének.  Matt Hepburn 
oltásszakértő mindenkit biztosított: 
«Nem egy kormány által elrendelt chip-
ről van szó, amely az önök mozgását 
követné. Ez inkább egyfajta szöveta-
zonos gél, ami egy állandó vértesztről 
gondoskodik.» A chipet eredetileg az 

amerikai katonák és alkalmazottak szá-
mára fejlesztenék ki. Az, hogy esetleg a 
többi amerikai polgárnak is juttatnának 
belőle, még nyitott kérdés. Alexander 
König a nau.ch honlapon így kommen-
tálta: «A computerchip legalább az 
adatvédőket és az összeesküvés elmé-
letek gyártóit a porondra kellene, hogy 
szólítsa.»

Lil Nas X, 
WandaVision és 
a kereszténység 
megtérése

Lil Nas X amerikai rapper ördögcipőt 
dobott piacra, és egy tudatosan 
sátánista zenevideót jeletetett 
meg. Rod Dreher újságíró blogján 
Jonathan Pageau keresztény mű-
vész elemezte a videót, és annak 
önfelhatalmazás-üzenetét, ami 
minden ellen szól, ami szent, a 
Disney+ és Marvel «WandaVision» 
tévé-showjával hasonlította össze. 
Ott az (anti) hősnő egy boszor-
kány, aki elhajlítja a valóságot, és 
sok felnőttet és gyereket tart fogva 
egy mesterséges valóságban, hogy 
egy mesterséges intelligenciával, 
akit szeret, egyesüljenek.  Pageau 
szerint: «Ez valóban az a hely, ahol 
a nyugati individualizmus megmu-
tatja igazi sátánista színezetét.» A 
keresztény példázatban azt látjuk, 
hogy a Pásztor otthagyja a nyájat, 
és elmegy megkeresni az elveszett 
bárányt, írja Pageau, «itt azonban 
inkább azt látjuk, hogy az elveszett 
bárány arra kéri a pásztortól, ne 
vigye vissza a nyájhoz, hanem az 
egész nyájat vezesse ki a pusztába». 
Mi viszont a társadalomban inkább 
a «kereszténység megtérésének» 
szeretnénk tanúi lenni.

Pentagon
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kortörténet 

Ördögcipő 
Egy rapper ördögcipőt kezdett forgalmazni. A gyártó cég elhatárolódik 

tőle. Ez az epizód elég sokat elárul arról a korról, amelyben élünk.  

ti a környeztet, a Teremtőtől pedig 
megtagadja az imádatot. Így például 
a «Mother Earth»-mozgalom el akar-
ja érni, hogy az erdőket és a folyókat 
bíróság elé lehessen állítani. A ter-
mészetet szerintük a jövőben «jogi 
személyként» kellene elismerni.

Napjaink trendje az önmegvaló-
sítás is, ami már a bálványimádás 
szintjén mozog. Úgy tűnik, minden 
kikerül az ellenőrzés alól, az idők 
turbulenssé válnak. Minden érték 
elferdítéséről beszél Júdás is a vé-
gidőkről szóló levelében: «Mert bel-
opóztak közétek bizonyos emberek, 
akik régóta elő vannak jegyezve erre 
az ítéletre: istentelenek, akik a mi 
Istenünk kegyelmét kicsapongásra 
használják, és a mi egyedüli uralko-
dónkat és Urunkat, Jézus Krisztust 
megtagadják» (Júdás 1,4).

Vajon a Szentlélek akarta-e azt, 
hogy ez a levél a Jelenések könyve 
előtt kapjon helyet a Szentírásban? 
Mintha Júdás levele közölni akarná 
velünk, milyenek lesznek az emberek 
a földön, mielőtt az apokaliptikus 
események bekövetkeznek.

A Biblia figyelmeztet: «… ne ve-
gyetek részt a sötétség haszontalan 
cselekedeteiben, hanem inkább lep-
lezzétek le ezeket» (Efézus 5,11). Fel 
kell hívnunk a figyelmet a sötétség 
haszontalan cselekedeteire, éberen 
kell őrködnünk, nehogy bennünket 
is hatalmukba kerítsenek. Azonban 
nem lehetünk tétlen szemlélői az 
eseményeknek, keresztényi felelős-
ségünk tudatában imádkoznunk kell 
minden emberért, hitet kell tennünk 
az evangélium mellett, mindent meg 
kell tennünk azért, hogy az örömhír 
terjedjen, és az emberek megismerjék 
Jézus szabadító és megváltó áldoza-
tát. 

Hisszük, hogy Isten ma is megvál-
toztatja az embereket, és sokak szívét 
beragyoghatja az evangélium tiszta 
fénye. Hisz egykor mi is elveszettek 
voltunk, és egyedül Jézus Krisztus ke-
gyelme és szeretete váltott meg ben-
nünket. Imádkozzunk azért, hogy az 
Úr hamarosan visszajöjjön, és állítsa 
fel Békebirodalmát!

Norbert Lieth

Egy művészkollektíva néhány pár 
csepp vért adományozott, az 

összegyűlt vért fekete Nike-cipőkbe 
dolgozták be. A csoport tagjai azzal 
dicsekedtek, hogy áldozatot hoztak a 
művészetért. Pontosan 666 pár ilyen 
cipőt gyártottak. Minden cipőn egy 
fordított kereszt pompázik, és min-
den dobozon ez a bibliai vers áll: 
«Láttam a Sátánt villámként leesni az 
égből» (Lukács 10,18). Egy pár cipő 
1000 dollárba kerül. Az ötlet Lil Nas 
X amerikai rappertől és egy MSCHF 
nevű művészcsoporttól származik, 
amely az ötletet meg is valósította. A 
Nike cég elhatárolódik a projekttől, 
és kijelentette, hogy semmilyen kap-
csolatban sem áll a rapperrel vagy a 
MSCHF csoporttal. A Nike nem ter-
vezte, nem jelentette meg, nem rek-
lámozza és nem is támogatja ezt a 
cipőt.

Ennek a cipőnek az előállítása, és 
ennek a sikeres művésznek önhitt, 
beképzelt eljárása a mai korszellem 
kifejeződése. Sok társadalmi trend a 
végidők eseményeinek felgyorsulásá-
ra utal. Az emberiség átalakulóban 
van, miközben egyre jobban távolo-
dik Istentől, és szinte észrevétlenül 
egyre ördögibbé válik. A különbségek 
eltüntetése, és az Isten adta rend el-
ferdítése efelé mutat. A jót rossznak 
minősítik, a rosszat pedig jónak. Az 
ember bálványimádó módon istení-

Amerikai rapper, Lil Nas X
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Wim Malgo  
József Jézus

Az Ószövetségben aligha találunk még egy olyan személyisé-
get, aki oly csodálatos módon mutathatná be Jézus Krisztust 

és az Õ földi életét, mint József, Jákob fia. A szerzõ úgy próbál-
ja meg továbbadni József történetét, hogy az olvasó érezheti 

a Jézussal meglévõ párhuzamokat, mert ahogyan Pál mondja, 
minden igehirdetés célja: «... hogy minden embert tökéletessé 

tegyünk a Krisztusban.» (Kol 1,28) Könyv, 264 old.

Ár: 1450 Ft
Wim Malgo

144 000 + 2 tanú Kik azok?
Kényes témát érint a könyv szerzõje, mivel igen nagy a tudat-
lanság e kérdés körül. Egy világot átfogó közismert szekta is 
e tévtanítás egyik hirdetõje. Wim Malgo a Bibliát hívja segít-

ségül a féreértések eloszlatására. Könyv: 148 old. 

Ára: 1250,-Ft

Dr. Békeffy Lajos 

Isten diplomatája  
Ki volt az a férfi, aki 56 évesen, dip-
lomáciai szolgálata zenitjén, az ENSZ 
fõtitkáraként tragikus repülõgép-sze-
rencsétlenség következtében fejezte be 
földi életét? Akinek halála után elõkerült 
titkos lelki naplója meglepte az akkori 
egész világot? Errõl is szól ez a könyv.

Ár: 1980 Ft

Norbert Lieth

Próféciai példázatok – 2. kiadás

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

Ára: 1450 Ft

Norbert Lieth

Júdás levele
A Szentlélek jól ügyelhetett a bibliai könyvek sorrendje felett 
is. Ezzel ez a levél Istennek egy hozzánk intézett, sürgetõ fel-
hívása lehet. Valószínûleg az egész Földnek az elragadtatás 
és az azt követõ apokalipszis elõtti, lelki-szellemi szituáci-
óját tükrözi vissza. Ez az elragadtatás elõtti legutolsó fejezet!
Könyv 143 oldal

Ára 1450 Ft

Könyvajánló
www.ejfelikialtas.hu

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

Sarkadi Nagy Pál

Krisztus teljessége
Sajnos, mire ez a tiszta szeretettel írt könyv megjelent, írója 
már Jézushoz költözött. Megtisztelve éreztük magunkat, hogy 
a teológiai újszövetségi professzor nekünk ajánlotta fel könyve 
kiadását. Vigasztalásunk lett, hogy «hazaköltözött» testvérünk 
folytathatja a Krisztus teljessége tiszta, evangéliumi hirdetését 
e könyvén keresztül.  Könyv, 73 old. 

Ára: 7500,-Ft
Hegyi András

Jézus a Krisztus
Az ájánlott könyv e két témát tartalmazza: 
- Jézus a Krisztus, 
- Az emberré lett Isten fia

Ár: 750 Ft

Dr. Szebeni Olivér

Bibliai kortörténet
A könyv elmélyült kutatás és teológiai hallgatók több évtize-
des tanítása után került kiadásra. A Bibliai kortörténet elénk 
tárja Isten népe történetének évszázadait és a keresztyén 
gyülekezetek ókori eseményeit a Római Birodalom bukásáig. 
A vizsgált idõszak ismerete minden keresztyén ember számára 
alapvetõen fontos.  Könyv, 183 oldal

Ár: 1450 Ft

Wim Malgo 

Az Ezeréves birodalom – utópia?
Egyeseknek az Ezeréves birodalom csupán utópia, mások számá-
ra egy titokzatos valami, amivel nem is igen mernek foglakozni. 
Az Ezeréves birodalom igazi valóság lesz, vagy csupán szellemileg 
értendõ? A Biblia alapján megfogalmazott választ e könyvében 
adja meg az olvasónak Wim Malgo. Könyv, 105 old.

Ára: 780,-Ft

Vajs Tibor 

Izrael – egy nép 
történelmi panorámája
Sokan elvitatták, és elvitatják ma is e nép 
jogát õsei földjéhez. Noha a zsidók mindig is 
igyekeztek fáradozni annak a helynek a jólé-
tén, ahova szétszórta õket az isteni fenyítés, 
soha nem feledkeztek meg a Szentföldrõl és 
Jeruzsálemrõl... Könyv: 68 oldal

Ár: 750 Ft

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

Wim Malgo

Mi az elragadtatás – mindent tudsz róla?

Az elragadtatás a Biblia egyik titka, amirõl nem számol be nekünk 
teljes részletességgel. Wim Malgo ezt a titkot járja körül Pál apos-
tolnak az 1Kor 15-ben, valamint az 1Thessz 4-ben írott igeversei 
alapján. És felteszi a kérdést: Ki alkalmas arra, hogy találkozzék 
az Úr Jézussal? Egyszerû a felelet: aki várja Õt! Könyv, 28 old.

Ára: 650,-Ft
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Gyülekezet 

A prédikátorfejedelem 
Tízezrek látogatták istentiszteleteit, ő minden idők egyik 

legnagyobb prédikátora: Charles Haddon Spurgeon. – 
Tevékenységéről és tanításának súlypontjairól.
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Spurgeon tevékenysége a nagy-bri-
tanniai ébredés idejére esik. A The 

Sword and the Trowel című újságjá-
ban 1866-ban Spurgeon elmagyaráz-
ta, mit ért ébredés alatt: «Az ébredés 
szó latin eredetű, szó szerinti jelen-
tése ‹ismét élni› vagy, ‹feléleszteni 
az életet, amely már kihunyófélben 
van›. ... Egy haldokló életének pis-
lákoló lángja szokatlan fényességgel 
újra felragyog.» Spurgeon világosan 
állást foglalt az ellen a felfogás ellen, 
hogy az ébredést valamilyen mód-
szerrel elő lehet idézni, ha az eléggé 
szellemi hangzású. Számára az ébre-
dés nem «a lelkesedés, a tömegösz-
szejövetel» eredménye. Szerinte az 
ébredés Isten munkájának hatására 
jön létre. A keresztények legfeljebb 
a feltételeket teremthetik meg hozzá 
azáltal, hogy a teljes bibliai igazságot 
prédikálják. «A Szentléleknek be kell 
költöznie az élő szívbe az élő igazság 
által.»

A The Bible and the Newspaper 
(1878) című írásában Spurgeon kor-
történeti eseményeket kommentált, 

hogy felhívja olvasói figyelmét Is-
tennek a történelemre gyakorolt ural-
mára. Az 1878. áprilisi heves vihar 
okozta áradást, amely a Tabernáku-
lum pincehelyiségeit is elárasztotta, 
arra használta fel, hogy szemléltesse 
a szellemi ébredés erejét, amit semmi 
sem képes visszatartani.

A Daily News napilapban megje-
lent egyik cikk kapcsán, amely a Dre-
adnought nevű hajót a világ legmo-

dernebb csatahajójaként mutatja be, 
Spurgeon a széles körben elterjedt, 
technika iránti túlzott hiszékenységet 
bírálta, ami még egyházi körökbe is 
behatolt. Az Isten által előidézett éb-
redés után mindössze néhány évvel 
a keresztények elkezdtek rendszere-
ket, sémákat kifejleszteni, melyek 
által biztosítani lehetne a további 
szellemi növekedést. «Nem fenye-
get-e bennünket az a veszély, hogy 
egy vallásos gépezetben bízunk, és 
az Isten munkáját titkároknak, bi-
zottságoknak, misszionáriusoknak, 
stb. engedjük át?» Spurgeon szerint 
az igazi ébredést nem lehet megszer-
vezni. «Az isteni életnek olyan em-
berekre kell rátörnie, akiknek abban 
semmilyen érdekük sincs, és olyan 
termekbe behatolnia, ahol azt nem 
szívesen fogadják. Olyan embereken 
kell meglátszania, akik úton vannak, 
akik a közlekedésben vagy a tömeg-
ben sodródnak.»

Társadalmi elkötelezettség 
A szellemi megújulásnak Spurgeon 
szerint mindig láthatóvá kell válnia 
a társadalomban is. «Nagyon kívána-
tos, hogy a keresztény egyház minél 
nagyobb erőre és befolyásra tegyen 
szert az igazságosság, a társadalmi 
reformok és az erkölcsi haladás terén 
az egész világon.»

Spurgeon társadalmi elkötelezett-
ségét többek között az általa 1867-ben 

alapított Spurgeon’s Child Care nevű 
árvaház is mutatja, amelybe 500 gye-
reket lehetett felvenni. Gyülekezete 
ezenkívül több szegényházat, iskolát, 
idősotthont is üzemeltetett, melyeket 
kizárólag önkéntes adományokból fi-
nanszíroztak.

Politikailag Spurgeon William Ed-
wart Gladston (1809–1898) Liberális 
pártját támogatta. Mindig foglalkoz-
tatták a súlyos társadalmi kérdéseket, 
melyek felvetése neki személy szerint 
legtöbbször problémát jelentett. Így 
1860-ban pellengérre állította prédi-
kációiban az amerikai rabszolgasá-
got, ami tetemesen visszavetette a 
könyv- és prédikációrendeléseit. A 
rabszolgatartás szerinte «a legsúlyo-
sabb bűntett és lélekölő bűn».

1856 óta Spurgeon az általa ala-
pított The Pastor’s College (később 
Spurgeon’s College) tanáraként mű-
ködött. Az intézmény olyan nagy nép-
szerűségnek örvendett, hogy 1911-
ben a baptista prédikátorok 24 %-a 
itt szerezte meg prédikátori képesí-
tését. A tananyag középpontjában a 
prédikátori és lelki gondozói képzés 
állt. A Spurgeon által kiképzett pré-
dikátorok főleg Délkelet-Angliában 
számos új gyülekezetet alapítottak, 
és a konzervatív baptizmust elter-
jesztették egész Nagy-Britanniában. 
Később nagy részük a világ távoli 
részére kiterjedő missziós munkát 
választotta.

 Spur  geon az ébredés 
nem «a lelkesedés, a 
tömegösszejövetel» 
eredménye. Szerinte az 
ébredés Isten munkájának 
hatására jön létre.

A Daily News egyik cikk kapcsán, amely a Dreadnought nevű hajót a 
világ legmodernebb csatahajójaként mutatja be, Spurgeon a széles 
körben elterjedt, technika iránti túlzott hiszékenységet bírálta.
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Spurgeon, mint író 
Spurgeon soha nem volt szenvedélyes 
író. «Az írás számomra rabszolga-
munka», vallotta be a The Saint and 
the Saviour című könyvében. Csak ke-
vés könyvet írt sajátkezűleg, a későb-
bi években egy titkárt alkalmazott, 
aki összegyűjtötte beszédeinek, fel-
szólalásainak, prédikációinak anya-
gát, és sajtó alá rendezte.

Spurgeon felszólalásait nem min-
dig hallgatták lelkesedéssel. 1855 és 
1917 között hetente kinyomtatták pré-
dikációit 25 000 példányban, először 
a The New Park Street Pulpit-ban, ké-
sőbb a The Metropolitan Tabernacle 
Pulpit-ban. Spurgeon prédikációit 
több mint 40 nyelvre fordították le, 
és mind máig olvassák, különösen 
Amerikában. 1865-től haláláig (1892) 
egy nagyon elterjedt havonta megje-
lenő teológiai folyóiratot adott ki The 
Sword and the Trowel címmel (Kard és 
vakolókanál).

A Spurgeon által szerzett írások 
közül (kb. 200) különösen kiemelke-
dik a hétkötetes zsoltárkommentár 
Dávid kincseskamrája (The Treasury 
of David) címmel és gondolatainak, 
szállóigéinek gyűjteménye (John 
Ploughman’s Talk: or Plain Advice 
for Plain People), melyeket 1900-ig 
400 000 példányban adtak el.

Spurgeon teológiája 
Még ha Spurgeon igemagyarázatá-
ra jelentős mértékben rá is nyomta 
bélyegét a református teológia, ő 
mégsem akart fenntartások nélkül 
egyetlen teológiai irányzathoz sem 
csatlakozni, még a kálvinizmushoz 
sem.

Spurgeon mindig egy bibliaköz-
pontú teológiáért küzdött. 1864-ben 
az egyik prédikációjában az evan-
géliumi anglikánok ellen fordult, 
mert megmaradtak az angol nem-
zeti egyház keretein belül, noha az 
azt tanította, hogy az újjászületés a 
keresztség által történik. Az Evangéli-
umi Szövetségnek ebben a kérdésben 

megnyilvánuló bizonytalan állásfog-
lalása miatt Spurgeon elhatárolódott 
tőlük. 1887-ben hátat fordított a Bap-
tista Uniónak, mert nem lépett fel ha-
tározottan Jézus engesztelő áldozati 
halálának egyik liberális interpretá-
ciója ellen (Downgrade Controversy). 
Spurgeon világosan állást foglalt a 
Szentírás tévedhetetlenségét kétség-
be vonó bármiféle megnyilvánulással 
szemben.

Spurgeon Isten iránti személyes 
odaadásra és példamutató életvitelre 
szólította fel hallgatóságát. És aki ezt 
el alkarja érni, annak állandó harc-
ban kell állnia: «A Sátán megpró-
bál akadályozni bennünket, amikor 
imádságba mélyedünk el. Türelmet-
lenségre ingerel, gyengíti hitünket, 
hogy lehetőleg elveszítsük az áldást. 
És nem kevésbé tétlen a keresztény 
tevékenységek megakadályozásában 
sem. Soha nem történt meg a keresz-
tény élet újjászületése anélkül, hogy 
heves ellenállást ne váltott volna ki. 
[...] Nem kell azon csodálkoznunk, 
hogy a Sátán akadályozni próbál, 
ugyanis ez annak bizonyítéka, hogy 
az Úr oldalán állunk, és az Úr mun-
káját végezzük.»

Spurgeon prédikációinak visszaté-
rő eleme a kegyelem és az engedel-
messég. Ugyanakkor mindig hang-
súlyozta az isteni szuverenitást és az 
ember felelősségét is. A gyülekezeti 
életben különös jelentőséget tulaj-
donított az úrvacsorának. Élete vége 
felé így vallott: «Az én teológiámat 
három szóban össze lehet foglalni: 
Jézus meghalt értem.»

Spurgeon, a prédikátor  
Azt a nagy érdeklődést és népszerű-
séget, ami Spurgeon rendezvényeit 
kísérte, nem lehet csupán a szóra-
koztató elemekre vagy a kor ízlésé-
re visszavezetni. Az ő szolgálatának 
legfőbb elemei az imádság és a tanító 
prédikáció voltak. Kezdetben mindig 
az evangélium alapjait magyarázta, 
aztán a legszemléletesebb módon 

különböző teológiai témákra tért át. 
Így prédikált Isten tulajdonságairól, 
az eleve elrendelés, azaz a predesz-
tináció tanáról, vagy valamelyik 
bibliai szöveget magyarázta. Vidám 
színezetű mindennapi nyelven, a 
tősgyökeres népi humorral fűsze-
rezve vitte közel hallgatóihoz a bib-
liai tanítás alapjait, a Jézus Krisztus 
evangéliumának csodáit. Azonban 
mindig konkrétumokat is említett, 
és megszólította hallgatóságát, ala-
kalomadtán egészen személyesen. 
Néha a Szentlélek által ösztönözve 
megszólított olyan embereket, aki-
ket nem ismert személyesen: «Ott 
ül egy férfi, a foglalkozása cipész. Ő 
vasárnap is kinyitotta üzletét. A múlt 
vasárnapreggel is nyitva volt. 9 Penny 
volt a bevétele, ami után a haszna 4 
Penny. 4 Pennyért eladta a lelkét a 
Sátánnak.» A hallgatóságra mély be-
nyomást tett. Minden rendezvényén 
történtek megtérések.

A mind máig érvényes prédiká-
cióra vonatkozó tanácsait hallgatói 
számára a Lectures to my Students 
című könyvben foglalta össze. A Dá-
vid kincseskamrája című művében 
Spurgeon kiegészítette saját igema-
gyarázatát puritán igemagyarázók 
kommentárjaival és «a falusi prédi-
kátoroknak szóló útmutatásokkal».

Spurgeon szerint a prédikátorok 
mindig bizonyságai annak, amit Is-
tennel átéltek. Ezért a prédikátorság 
alapfeltétele a személyes megtérés. 
«Ha nincs meg bennünk az a Lélek, 
Akit Jézus megígért, akkor nem is 
tudjuk véghezvinni azt a feladatot, 
amit Jézus ránk bízott.» Ezenkívül a 
prédikátoroknak teljesen a Bibliára 
kellene hagyatkozniuk, és kijelenté-
seiket mindig Isten Szavára kellene 
alapozniuk. «Isten Szavának egyetlen 
hígítatlan cseppje többet ér, mint a 
magyarázatok tengere.» Spurgeon 
különös figyelmet szentelt a megfe-
lelő példák kiválasztásának is, ame-
lyek a prédikáció egyes kijelentéseit 
illusztrálták.
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Spurgeon arra szólította fel hallga-
tóit, hogy érthetően az alkalomhoz 
és hallgatósághoz igazodva beszélje-
nek, nem pedig akadémiai, teológiai 
kifejezéseket használva. «Aki a bá-
nyászok és földművesek között teo-
lógiai szakkifejezésekkel és szalonba 
illő szóhasználattal prédikál, az úgy 
viselkedik, mint egy idióta. A nyel-
vek összezavarása Bábelnél sokkal 
messzebb ható következményekkel 
járt, mint gondolnánk. Nemcsak a 
népeknek adott különböző nyelveket, 
hanem az egyes társadalmi rétegek 
nyelvét is különbözővé tette.»

A prédikációra való alapos felké-
szülés mellett Spurgeon nagyon fon-
tosnak tartotta az intenzív imádko-
zást. Hallgatóinak adott tanácsaiban 
többek között így fogalmaz: «Az ima 
a legfontosabb segítségünk, amíg a 
prédikáció még az üllőn van. [...] Ima 
nélküli prédikációink olyanok, mint 
a szél által elsodort pelyva. Egy nagy 
erejű imádkozó szilárd védőfal hazá-
ja számára. [...] – Nemcsak kellene, 
hanem szükséges is többet imádkoz-
nunk. Prédikátori hivatásunk minden 
sikerének titka az imában rejlik.»

Magánélete 
1856-ban vette feleségül Susannah 
Thompsont, gyülekezetének egyik 
tagját. Túlnyomórészt harmoni-
kus családi életet éltek. Gyerekeik, 
Charles és Thomas, később szintén 
baptista prédikátorok lettek.   

Spurgeon éveken át krónikus 
ideggyulladástól szenvedett. 1892. 
január 31-én halt meg Metonban, 
Franciaországban. Londoni teme-
tésén több mint 100 000 ember vett 
részt. Íróként és prédikátorként mind 
máig világszerte ismert.

MichaeL Kotsch

A hit hősei I. kötet 314-319. old.

éLet 

Ne aggódjatok!
«Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban 

és könyörgésben mindenkor hálaadással 
tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten 

békessége, mely minden értelmet meghalad, 
meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat 

a Krisztus Jézusban!» (Phil 4,6-7).

Ne aggódjatok, csak imádkozza-
tok! Ne féljetek, hanem legye-

tek örömteli közösségben Istennel! 
Vigyétek bizalommal szívetek kéré-
seit életek Ura, lelketek Őrzője elé! 
Járuljatok az Úr elé két rész imával 
és egy rész dicsőítéssel. Ne kétségek-
kel telve imádkozzatok, hanem telve 
hálaadással. Gondoljatok arra, hogy 
imátok már meghallgatásra talált, és 
adjatok hálát Istennek kegyelméért. 
Ő kegyelmet ad nektek, ti pedig adja-
tok Neki hálát. Semmit se rejtsetek el 
Őelőle.  Egyetlen kívánság fekélyét se 
tűrjétek meg a szíveteken. «Tárjátok 
fel kéréseiteket Isten előtt». Ne embe-
rekhez szaladjatok. Csak Istenetekre, 

az Úr Jézus Atyjára tekintsetek, Aki 
Fiában szeret titeket.

Ez megajándékoz benneteket Isten 
békességével. Nem is lesztek képesek 
felfogni azt a békességet, melyben 
Atyátok részesít benneteket. Végtelen 
szeretetével átölel titeket, szívetek, 
lelketek Jézus Krisztus által a végtelen 
nyugalom tengerébe merül. Jöhet élet 
vagy halál, szegénység, fájdalom, rá-
galmazás, ti Jézusban vagytok elrejtve, 
a fenyegető szélvihar és a sötét fellegek 
fölött. Akartok-e ennek a drága paran-
csolatnak engedelmeskedni?

Igen, Uram, hiszek Neked; de kér-
lek, segíts nekem hitetlenségemben! 

 c. h. spurgeoN
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Az Úrnapja és az 
úrvacsora 

Úrnapjakor a katolikusok világ-
szerte ünnepélyes menetben vo-
nulnak fel az utcákon, és vala-
mi olyan mellett tesznek hitet, 
amiben a Nyugat katolikusainak 
többsége nem hisz, ami azon-
ban hivatalosan a római katoli-
kus egyház egyik legfontosabb 
dogmája: Krisztus ún. valóságos 
jelenléte az úrvacsora kenyeré-
ben és borában. A katolikus egy-
ház úgy hiszi, hogy a kenyér (az 
ostya) és a bor a mise eukarisz-
tikus főimájában az isteni kegye-
lem által átváltozik a megdicsőült 
Istenember Jézus Krisztus testé-
vé és vérévé, mert az imádkozó 
pap Krisztus képviselőjeként mű-
ködik. Külsőleg ezek még borként 
és kenyérként érzékelhetőek, 
azonban lényük szerint Krisztus-
sá váltak, ezért a hívő katoliku-
sok az ostyát is imádják. Ezt a 
tant, amelyet transsubstantia-
tion-nak (lényegi átalakulás) ne-
veznek, a protestánsok határo-
zottan elutasítják, és ez az egyik 
legjelentősebb pont, ami a pro-
testánsokat a katolikus egyház-
tól elválasztja. 

tanítás 

…amíg eljön
Mi a mondanivalója számunkra bibliai 

szemszögből az úrvacsorának tekintettel 
az Úr közeli eljövetelének várására?
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mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a 
terméséből ama napig, amelyen majd 
újat iszom veletek Atyám országában» 
(Máté 26,29).

Az úrvacsora vételének erre az ígé-
retre is emlékeztetnie kell bennünket, 
amit élő reménységként kell őriznünk. 
Ez utal arra, hogy az úrvacsora nem 
csak az első gyülekezetre korlátozódik, 
hanem mindenkor érvényes.

A Gyülekezet teste, amíg eljön 
«Mert egy a kenyér, egy test vagyunk 
mindannyian, akik az egy kenyérből 
részesedünk» (1Korinthus 10,17).

Pünkösdkor létrejött a Gyülekezet 
mégpedig zsidó földön és a zsidóság 
keretein belül. Ez az, amit Jézus mon-
dott, amikor megígérte: «Én pedig ezt 
mondom neked: Te Péter vagy, és én 
ezen a kősziklán építem fel egyháza-
mat, és a pokol kapui sem fognak di-
adalmaskodni rajta» (Máté 16,18). Itt 
még nem a Gyülekezetről, mint Krisz-
tus testéről van szó, amely zsidókból és 
pogányokból áll. Ez az Efézus 3 szerint 
még titok volt, és főképpen Pálnak je-
lentetett ki. 

Az 1Korinthus 11,26 írja Pál apostol: 
«Mert valamennyiszer eszitek e 

kenyeret, és isszátok e poharat, az Úr-
nak halálát hirdessétek, amíg eljön.» 
Ebből az igeversből hét következtetést 
vonhatunk le életünkre és a bibliai ta-
nításra vonatkozóan.

Két különlegesség, amíg eljön 
Pál apostol az úrvacsora szereztetését 
nem egy másik apostoltól kapta, ha-
nem Magától az Úrtól egy önálló ki-
nyilatkoztatásban. Ezzel a mondattal 
vezeti be az úrvacsorát: «Mert én az Úr-
tól vettem, amit át is adtam néktek…» 
(1Korinthus 11,23). Pál tehát az Úr meg-
bízásának átadója a gyülekezetek felé, 
és az Úr szavainak idézése után az álta-
la inspirált szavakkal folytatja: «Mert 
valamennyiszer eszitek e kenyeret, és 
isszátok e poharat, az Úrnak halálát 
hirdessétek, amíg eljön.»

Ez a kiegészítés igencsak fontos a 
gyülekezetek számára, állandóan az 
Úr visszajövetelét kell szem előtt tar-
tania. Az úrvacsora Jézus első eljövete-
lére emlékeztet, és arra, hogy röviddel 
kereszthalála előtt bevezette az új szö-
vetséget. Az Úr e vacsora után kijelen-
tette: «De mondom nektek: nem iszom 

«De mondom nektek: 
nem iszom mostantól 
fogva a szőlőtőnek 
ebből a terméséből ama 
napig, amelyen majd 
újat iszom veletek Atyám 
országában»

Amikor Jézus az úrvacsorát elren-
delte, még nem a Gyülekezet testéről 
beszélt, hanem a saját testéről. «Vegyé-
tek, egyétek, ez az én testem!» (Máté 
26,26).

Az Apostolok Cselekedeteinek to-
vábbi eseményei során a zsidókból 
álló Gyülekezethez pogányok is csat-
lakoztak. Ennek kezdetét Isten maga 
határozta meg, a Péternek küldött 
háromszoros látomással. Péter révü-
letbe esett, és azt látta, hogy egy nagy 
kendő négy sarkánál fogva leereszke-
dik az égből mindenféle csúszómászó 
állattal (Apostolok Cselekedete 10). 
Ezután történt Kornéliusz százados-
nak és egész háznépének megtérése. 
Megtapasztalták saját pünkösdjüket 
annak jeléül, hogy valami egészen új 
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jött létre, ami azelőtt ismeretlen volt 
(Apostolok Cselekedete 11). 

Erre az időre esett a későbbi pogá-
nyok apostolának, Pálnak a megtéré-
se. A missziós központ Jeruzsálemből 
áthelyeződött Antiókiába, ahol először 
nevezték a Krisztusban hívőket keresz-
ténynek (Apostolok Cselekedete 11,26). 
Így ott jött létre a kereszténység, amint 
azt ma is ismerjük. Itt jött létre az a 
Gyülekezet, amely zsidókból és po-
gányokból állt, amely Krisztus testét 
jelenítette meg, és az új embert meg-
teremtette (Efézus 2,15-16). A testnek 
ezt az egységét kapcsolatban az Úrral 
ünnepeljük úrvacsora vételekor, míg 
az Úr visszajön. Pálnak volt a feladata, 
hogy ezt továbbadja a Krisztus teste-
ként létrejött Gyülekezetnek.

Miután Jézus eljön Gyülekezetéért 
(elragadtatás), ismét Izrael felé fordul 
(Róma 11). Amikor pedig dicsőségben 
visszajön, ismét inni fog a szőlőtő ter-
méséből Birodalmában. Az úrvacsora 
tehát emlékeztet Urunk halálára és 

visszajövetelére, először a Gyülekeze-
tért, aztán Izraelért és a nemzetekért.

Egység, amíg eljön 
Az úrvacsorára vonatkozóan Pál figyel-
meztet: «Mert először is azt hallom, 
hogy amikor összejöttök a gyülekezet-
ben, szakadások vannak közöttetek, és 
ezt részben el is hiszem» (1Kor 11,18).

Korinthusban szakadások voltak, 
klikkek alakultak ki. A tehetősebbek 
megvetették a szegényebbeket. Egye-
sek tele ették magukat, sőt le is része-
gedtek, mások meg éhen maradtak. 
Szokásos volt egy ún. szeretetvendég-
ség után közösen úrvacsorát venni. Ám 
amint Pál rámutatott, mindenki a sa-
ját vacsoráját vette elő, és így egyesek 
bővelkedtek, mások pedig megszégye-
nültek. Szeretetvendégségnek hívták 
ugyan, de minden volt, csak az nem.

Abban az időben rabszolgák is 
megtértek, ők nincstelenek voltak a 
gazdagokhoz képest. A Gyülekezet tes-
te azonban egy volt, és nem lehetett 

benne különbség: «Krisztusban tehát 
nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, 
sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert 
ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus 
Jézusban» (Galata 3,28).

Ezt az egységet minden körülmé-
nyek között meg kell őrizni, míg Jézus 
visszatér.

Milyen gyorsan kialakulnak gyüle-
kezeteinkben is a kis csoportosulások, 
melyek elkülönülnek, egyes keresz-
tények különbnek tartják magukat 
másoknál, szeretet nélkül ágálnak. 

Amikor Jézus az 
úrvacsorát elrendelte, 
még nem a Gyülekezet 
testéről beszélt, 
hanem a saját testéről. 
«Vegyétek, egyétek, ez 
az én testem!»
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Milyen könnyen alkotunk másokról 
negatív véleményt. – Ne feledkezzünk 
meg egységünkről a Krisztusban éppen 
ezekben a feszült, változó időkben, 
amikor olyan sokféle vélemény ala-
kul ki. Meg kell őriznünk egységünket 
Krisztusban egy akarattal példát mu-
tatva a világnak. 

A megváltás a központi üzenet, 
amíg eljön 
«Mert valamennyiszer eszitek e kenye-
ret, és isszátok e poharat, az Úrnak 
halálát hirdessétek, amíg eljön» (1Ko-
rinthus 11,26).

Jézus értünk, istentelenekért halt 
meg, hogy mi éljünk általa. Magára 
vette és elhordozta bűneinket. Annak, 
aki Jézusban hisz, ilyen értelemben 
már nincs «múltja», hanem csodálatos 
jövője. Jézus visszajön, mert feltámadt 
a halottak közül. Feltámadása által 
igazultunk meg, és az Ő feltámadásán 
nyugszik az az ígéret, hogy a Benne 
hívők is fel fognak támadni.

Ez a kereszténység központi üzene-
te, amit soha nem szabad szem elől té-
vesztenünk. Az a feladatunk, hogy erre 
emlékeztessünk, amíg az Úr visszajön. 
Tehát az úrvacsora is ezt szolgálja. Az 
Úr kereszthalála, feltámadása és visz-
szajövetele elválaszthatatlanul össze-
tartozik.

Az úrvacsora a bibliai próféciák be-
teljesedése, amíg eljön 
 Az Úr kb. 2000 évvel ezelőtt rendelte el 
az úrvacsoravételt. Azóta kétezer éven 
át a legkülönbözőbb helyeken, gyüle-
kezetekben, időpontokban járultak a 
hívők az Úr asztalához. Ez a Gyüleke-
zet egyik legfőbb sajátossága, az Úr 
rendelkezésének betartása, és ez teszi 
a bibliai próféciát olyan értékessé.

Jézus Maga mondta, hogy az ég és a 
föld elmúlnak, de az Ő beszédei örök-
re megmaradnak (Máté 24,35). Így az 
úrvacsora is csodálatosan bizonyítja 
Urunk szavának megbízhatóságát.

Azok legtöbbször csalódnak, akik 
emberekben reménykednek, az ideo-

lógiák megszűnnek, a nagy emberek 
szavai feledésbe merülnek, ígéretek 
semmivé válnak. Istenünk Szava azon-
ban élő és örökérvényű. Boldog az, aki 
arra építi életét.

Új szövetség, amíg eljön 
«Hasonlóképpen vette a poharat is, 
miután vacsoráltak, és ezt mondta: „E 
pohár amaz új szövetség az én vérem 
által, ezt cselekedjétek, valamennyi-
szer isszátok az én emlékezetemre» 
(1Korinthus 11,25).

Az úrvacsora bevezetése előtt az Úr 
tanítványaival a páskát ünnepelte az 
Ószövetség jegyében –végülis Jézus a 
teljes Törvényt betöltötte. Ezután el-
rendelte az úrvacsorát az új szövetség 
jeleként. Ezt az új szövetséget már a 
Jeremiás 31-ben megígérte Isten Izráel 
népének. Mivel azonban Izráel eluta-
sította az Urat, ez az új szövetség a 
nemzeteknek adatott (Zsidók 8). Ami-
kor az Úr visszajön, Izrael maradéka is 
bekerül ebbe a szövetségbe (Jeremiás 
31,31-34; Ezékiel 11,19-20).

Az új szövetség Jézus vérén alapul, 
ezért felülmúlja a Mózes által beveze-
tett szövetséget. Ennek az új szövet-
ségnek vagyunk elkötelezettjei, amíg 
az Úr visszajön. Ezért mondja Pál: «Ő 
tett alkalmassá minket arra, hogy az 

új szövetség szolgái legyünk, nem be-
tűé, hanem Léleké, mert a betű megöl, 
a Lélek pedig megelevenít» (2Kor 3,6).

Komolyan venni szavát, amíg eljön 
«Vizsgálja meg azért az ember önma-
gát, és úgy egyék abból a kenyérből, 
és úgy igyék abból a pohárból» (1Ko-
rinthus 11,28).

Vegyük tehát komolyan Urunk fi-
gyelmeztetését. A korinthusi gyüle-
kezetet annak idején szakadások jel-
lemezték, különbséget tettek a tagok 
között, a szeretetvendégséget épp el-
lenkezőjére fordították, ezért érte utol 
egyeseket Isten ítélete. Tévesen ítélték 
meg az Úr testét, amely egységet képez, 
és Isten ezt nem tűrte el (29. vers).

Napjainkban, amikor olyan sok Is-
ten szava ellen irányuló változás, át-
alakulás történik, szilárdan és bátran 
ki kell állnunk Urunk szavai mellett. A 
különbségek ellenére minden testvé-
rünkkel egyformán meg kell őriznünk 
lelki közösségünket. Viszont minden 
tévtanításnak, törekvésnek, melyek 
el akarnak távolítani Isten szavától és 
rendelkezéseitől, határozottan ajtót 
kell mutatni. 

Ehhez tartsuk magunkat, amíg el-
jön!

 Norbert Lieth

Ne feledkezzünk meg 
egységünkről a Krisztus-
ban éppen ezekben  
a feszült, változó 
időkben, amikor olyan 
sokféle vélemény alakul 
ki. Meg kell őriznünk 
egységünket Krisztus-
ban egy akarattal példát 
mutatva a világnak.
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sorozat

Ki volt a 
thiatirai Jezábel?

A Biblia utolsó könyvének magyarázata. 
27. rész. Jelenések 2,19-20.

A negyedik levél a 
mennyből
 « A thiatirai gyülekezet angyalának 
írd meg: ezt mondja az Isten Fia, aki-
nek olyan a szeme, mint a tűz láng-
ja, és a lába hasonló az aranyérchez: 
Tudok cselekedeteidről, szereteted-
ről és hitedről, szolgálatodról és áll-
hatatosságodról, és arról, hogy az 
utóbbi cselekedeteid többet érnek 
az elsőknél. De az a panaszom el-
lened, hogy eltűröd Jezábelt, azt az 
asszonyt, aki prófétának mondja 
magát és tanít, és eltántorítja szol-
gáimat, hogy paráználkodjanak, és 
bálványáldozati húst egyenek; pedig 
adtam neki időt, hogy megtérjen, de 
nem akar megtérni paráznaságából. 
Íme, betegágyba vetem őt, és a vele 
paráználkodókat nagy nyomorúság-
ba, ha meg nem térnek cselekede-
teikből; gyermekeit pedig megölöm 
döghalállal, és megtudja valamennyi 
gyülekezet, hogy én vagyok a vesék 
és a szívek vizsgálója, és megfizetek 
mindnyájatoknak cselekedeteitek 
szerint. Nektek pedig, a többi thiat-
irainak, akik nem fogadjátok el azt a 
tanítást, akik nem ismertétek meg a 
Sátán mélységeit - amint azt nevezik 
-, ezt mondom: nem vetek rátok más 
terhet, de amitek van, azt tartsátok 
meg, amíg eljövök. Aki győz, és meg-
tartja mindvégig az én cselekede-
teimet, annak hatalmat adok a po-
gányok felett, hogy legeltesse őket 
vasvesszővel, törje őket össze, mint 
a cserépedényeket; ahogyan én is 
hatalmat kaptam erre az én Atyám-
tól, és annak adom a hajnalcsilla-
got. Akinek van füle, hallja meg, mit 
mond a Lélek a gyülekezeteknek!» 
(Jelenések 2,18-29).
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Miután az Úr Isten Fiaként jelentet-
te ki Magát, így szólt a Thiatirai Gyü-
lekezethez: «Tudok cselekedeteidről, 
szeretetedről és hitedről, szolgála-
todról és állhatatosságodról, és arról, 
hogy az utóbbi cselekedeteid többet 
érnek az elsőknél» (Jelenések 2,19).

Noha az Úrnak súlyos panasza volt 
Thiatira ellen, először mégis dicsérő 
szavakkal fordult hozzá. Ilyen a mi 
Istenünk! Igazságos, és nem téveszti 
szem elől, amit az Ő nevében tettél. 
Pontosan tudja, hogyan működött sze-
retete általad és benned. Megvizsgálja 
hited mértékét, látja türelmedet. Thi-
atira külsőleg csodálatos gyülekezet 
volt. Az Úr azt is elismeri, hogy tevé-
kenysége mennyiségileg fokozódott, 
«az utóbbi cselekedeteid többet érnek 
az elsőknél». Ellentétben a Szmírnai 

Gyülekezettel, amelynek passzívan 
tűrnie kellett a nyomorúságot, ez a 
gyülekezet aktívan szolgálta az Urat. 
De éppen itt mutatkozik meg, hogy a 
megnövekedett tevékenység súlyos 
bűnöket rejtegethet. Az Úr ugyanis 
így folytatja:

«De az a panaszom ellened, hogy 
eltűröd Jezábelt, azt az asszonyt, aki 
prófétának mondja magát és tanít, és 
eltántorítja szolgáimat, hogy paráz-
nálkodjanak, és bálványáldozati húst 
egyenek» (Jelenések 2,20).

A Thiatira elleni vád még súlyo-
sabb azáltal, hogy egy rejtett bűnt fed 
fel, ami az Úr iránti minden odaadást 
elhomályosít. «Egy kevés kovász az 
egész tésztát megkeleszti» (Galata 5,9).

Jezábel nemcsak egyszerűen egy 
személyt jelent, hanem egy egész 

rendszert, romlást okozó tanítást 
képvisel. A Jelenések könyvében 
többször előfordul az asszony szim-
bolikus-profetikus ábrázolásként, 
úgy negatív, mint pozitív értelemben. 
Pozitív értelemben: «az asszony, a Bá-
rány menyasszonya» (Jelenések 19,7; 
21,9). Itt Jézus teljes Gyülekezetének 
szimbóluma.  «Egy asszony a napba 
öltözve» (Jelenések 12,1), ő Izrael a 
maga üdvtörténeti jelentőségében; a 
maradék, amely a nagy nyomorúság 
idején megtér. Negatív szimbólum-
ként jelenik meg a Jelenések 17,4-
ben: «… az asszony pedig bíborba 
és skarlátba volt öltözve, arannyal, 
drágakővel és gyöngyökkel ékesítve, 
kezében aranypohár, tele utálatosság-
gal és paráznaságának tisztátalansá-
gaival». A nagy parázna a végidőkbeli 
hitehagyott egyház jelképe, amely a 
földi hatalmasságokkal politikai pa-
ráznaságot folytat. A Jelenések 2-ben 
pedig Jezábelt látjuk, aki prófétának 
nevezi magát.
A tévtanító mindig megpróbálja saját 
magát előtérbe helyezni, ezért önma-
gáról beszél. Ezt teszi a Sátán is, az 
Úr Jézus találóan jellemzi: «Ti atyá-
toktól, az ördögtől származtok, és 
atyátok kívánságait akarjátok teljesí-
teni. Embergyilkos volt kezdettől fog-
va, és nem állt meg az igazságban, 
mert nincs benne igazság. Amikor a 
hazugságot szólja, a magáéból szól, 
mert hazug, és a hazugság atyja» (Já-
nos 8,44).

Az Úr vádja a Thiatirai Gyülekezet 
ellen számunkra is figyelmeztetés: 
«De az a panaszom ellened, hogy el-
tűröd Jezábelt, azt az asszonyt …» Más 
szavakkal: «hogy eltűröd ezt a tanítást 
a gyülekezetben.» Ez végzetes toleran-
cia, amiről az Úr itt beszél!

Jezábelt már az Ószövetségből 
ismerjük. Tíruszban, a főniciai ki-
kötővárosban nőtt fel, az apja, Eth-
baal király, aki Astarte papjaként is 
működött, és a Baálnak áldozott. A 
főniciaiak tengerjáró népként nemes 
fával, drágakövekkel kereskedtek, a 

Földközi-tenger partján több virágzó 
városban laktak. Aháb izráeli király 
a főniciai Jezábellel kötött házasság 
révén biztosítani akarta a legerősebb 
kereskedelmi hatalom barátságát. 
Azonban Jezábel Izráel királyságára 
csak szerencsétlenséget, zavargáso-
kat, bajt hozott. Bevezette a bálvány-
imádást, és kiirtotta a prófétákat. Így 
a próféciák szava elnémult Izráelben. 

«De az a panaszom ellened, hogy 
eltűröd…», mondja az Úr Thiatirának. 
Jezábel, a hamis prófétanő, elfojtotta 
a prófécia szavát. Az Úr valószínűleg 
azért beszél itt olyan keveset eljövete-
léről. Csak azokat, akik «nem fogad-
ták el azt a tanítást», bíztatja az Úr: 
«amitek van, azt tartsátok meg, amíg 
eljövök!» (Jelenések 2,25). Ha annak a 
próféciának a szava, amely megszen-
telődésre buzdít, kiszorul a gyüleke-
zetből, egy másik szellem foglalja el 
a helyét, a keveredés és paráznaság 
szelleme. A tolerancia napjainkban is 
ijesztő mértékben elharapódzott. Jo-
gosan teszi fel a kérdést a zsoltáríró: 
«Vállalhatsz-e közösséget a romlott-
ság ítélőszékével, mely a törvényesség 
látszatával nyomorúságot idéz elő?» 
(Zsoltár 94,20).

WiM MaLgo (1922–1992)

Jezábel nemcsak 
egyszerűen egy 
személyt jelent, hanem 
egy egész rendszert, 
romlást okozó tanítást 
képvisel.

A föníciaiak, tengerjáró népek 
lévén, értékes fával, arannyal és 
drágakövekkel kereskedtek. 
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info@ejfelikialtas.hu  
www.ejfelikialtas.hu

+pOstAköltség

Pálhegyi Ferenc

BÖRTÖNLEVELEK
...egyetlen kapcsolata a külvilággal

1944-ben Corrie ten Boom és családja, az ellenállás részeként és keresztény hitük 
melletti elkötelezettségbõl holland zsidókat bújtatott a náci megszállók elõl. Idõvel 
Corrie-t és az egész családot letartóztatta a Gestapo és Scheveningenbe, majd a 
vughti koncentrációs táborba zárták õket. A börtönbe zárva levelek útján tartotta 
szeretteivel a kapcsolatot.
E leveleket az elképzelhetetlen megpróbáltatások, a talpra állás és az Úrba vetett 
töretlen hit történetei töltik meg. A kötetbe válogatott írások mélyen megindítják az 
olvasót, hiszen ezek jelentették az egyetlen kapcsolatot a családdal, a külvilággal. 
Corrie Krisztus iránti szeretetének és odaszánásának bizonyságai, s egyúttal 
inspiráció mindenkinek.

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

Tel.: +36 1 3500-343; Mobil: +36 30 630 7823 
info@ejfelikialtas.hu; www.ejfelikialtas.hu

Ára: 1350,-Ft
+postaköltség



Bizalom a 
mindenható 
Isten iránt
Háborúk, növekvõ bûnözés, lelki konfliktusok jellemzik a 
jelent, és aggodalommal töltenek el sok-sok embert. Az 
aggodalmak, a félelmek, a depresszió okai sokrétûek le-
hetnek! A szerzõ könyvében felvázol néhányat. Bátorít a 
mindenható Istenbe vetett bizalomra.

Ára: 500,-Ft

Fénysugarak
Abdiás 
könyvébõl 
Abdiás könyve nem könnyû olvas-
mány, mégis mint a Szentírás egésze 
világos, kompromisszummentes üze-
net az Újszövetség népéhez. Ebben a 
vonatkozásban szóljon ez az üzenet a 
szívünkhöz úgy, mint Isten tévedhe-
tetlen kinyilatkoztatása.

Ára: 350,-Ft

Megrendelhetõ: 

www.ejfelikialtas.hu 
1135 Budapest, Palóc utca 2.  
info@ejfelikialtas.hu • 

Tel.: (+36 1) 3500-343

Segítség a követéshez
«Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen  
engem» (Lk 9,23). Ehhez az igaz hitben járó követéshez ad biblikus alapon álló válaszokat és tanácsokat 
Marcel Malgo e könyvében. Fogadjuk meg ezeket, hogy életünk gyõzelmes legyen.
 

Ára: 750,-Ft

Perspektívák  
Ezsdrás 
könyvébõl
Marcel Malgo az Ezsdrás könyve perspektíváiból az 
Újszövetségnek igen idõszerû problémáját érteti meg: 
Jézus elragadtatás elõtt álló Gyülekezete «egy ember-
ként» hogyan élheti meg a testvéri egységet meghatá-
rozó igét.
 

Ára: 380,-Ft

+postakötség

+postakötség

+postakötség

+postakötség



Samuel Rindlisbacher-  Thomas Lieth - Hartmut Jaeger

Bátorság   
         az élethez

Ára: 
1250,-Ft

Megrendelhetõ: 

Éjféli Kiáltás Misszió; 
1135 Bp. Palóc u. 2.
Telefonon +36 30 630 7823
info@ejfelikialtas.hu  
www.ejfelikialtas.hu

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

A kötet ára: 3200 Ft 
+ postaköltség

Megrendelhetõ: 

Éjféli Kiáltás Misszió; 
1135 Bp. Palóc u. 2.
Telefonon +36 30 630 7823
info@ejfelikialtas.hu  
www.ejfelikialtas.hu

Az újság ára: 500,-Ftwww.ejfelikialtas.hu

+postakötség
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