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Aki Istent keresi,  
boldogságot talál?

A zsoltáros azt mondja, hogy teljes öröm van az Úrnál, és 
örökké tartó gyönyörűség. De mi van akkor, ha őszintén 

keressük ezt a boldog beteljesülést az Úrban, és úgy tűnik, 
hogy mégsem találjuk? 
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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?

+postakötség

Jézus beszéde az  
Olajfák hegyén

Az Olajfák hegyén elhangzott beszéd, amit Jézus néhány nappal 
halála elõtt tartott, az egész Szentírás legfontosabb prófétai 
kijelentései közé tartozik. Minden további kijelentés errõl a 
témáról, ami végigvonul a következő bibliai könyvekben, egészen a 
Jelenések könyvéig, igazából az Úr végidõkre vonatkozó beszédén 
nyugszik. Jézus ezt remény testámentumként, végrendeletként 
adta tovább.

Norbert Lieth
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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

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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KöszönTés

Norbert Lieth, 

Az álboldogság 

Kedves Barátaim, sokkoló eseményről olvasunk a 
Szentírásban: Áron két fia idegen tüzet és füs-

tölőszert vitt az Úr elé, ezért az Úr halállal büntette 
őket. – «Nádáb és Abíhú, Áron fiai, fogták a maguk, 
szenes serpenyőjét, tüzet tettek bele, füstölőszert rak-
tak rá, és idegen tűzzel áldoztak az ÚR előtt, amilyet 
Ő nem parancsolt nekik. Ekkor tűz csapott ki az ÚR 
színe elől, és megemésztette őket; meghaltak az ÚR 
színe előtt» (3Mózes 10,1-2).

Miért ez a kemény ítélet? A tüzet a már égő oltárról 
kellett volna venniük, melyet az Úr gyújtott meg (3Mó-
zes 6,5-6; 9,24; 16,12), de ők saját tüzet (ál-tüzet) vit-
tek, amit valószínűleg ők lobbantottak lángra.

Az oltár a Golgota jelképe, ahol Isten tüze már égett, 
és az emberek üdvössége készen állt. Aki a Golgota 
mellett elmegy, és úgy gondolja, hogy saját cselekede-
tei által igazulhat meg, és közeledhet Istenhez, nagyon 
téved, sőt az a veszély fenyegeti, hogy elveszíti az örök 
életét.

Olyan sok helyen kínálják manapság az álboldogsá-
got, amit az ember saját maga akar lángra lobbantani 
Isten nélkül. A múltkor az egyik újság címlapján ezt a 
címet lehetett olvasni: «Útmutató a boldogsághoz». A 
cikk arról írt, hogy a boldogságot meg lehet tanulni, és 
tanácsokat is adott hozzá. 

Például: «Minden nap vesse be az ágyát – ha egész 
napja rosszul sikerülne is, legalább egy dolgot rende-
sen elvégzett». Ez vajon boldogsághoz vezet? Vagy: 
«Táncoljon a konyhában kedvenc zenéjére». És mi van, 
ha egyáltalán nincs kedvem táncolni? Ha gond van a 
gyerekeimmel, ha aggodalmak kínoznak? Egy másik 
ilyen tanács: «Tartson szünetet, és figyelje a lélegze-
tét, vagy szemléljen csendben egy személyt, egy tár-

gyat». Tehát elég csak helyesen lélegezni, egy szép au-
tót csodálni, és máris boldog leszek! Valóban? 

Felvetődik bennem a kérdés, vajon mindez nem «ide-
gen tűz-e»? Álboldogság, amely ideig-óráig tart? Min-
den más helyen keresik a boldogságot, csak ott nem, 
ahol megtalálható – a Golgotán, az üres sírnál. «Szem-
léljen csendben egy személyt», hangzott az egyik ta-
nács. Igen, ezt el tudom fogadni, csak a helyes személyt 
kell megtalálni, Jézus Krisztust! Egyesek számára ez ta-
lán elcsépeltnek, nevetségesnek tűnik, de nem azok-
nak, akik megismerték Őt. A boldogság valójában Jé-
zusnál található meg! 

A boldogság nem valamiféle fellengzős érzés, a ke-
resztények is ismerik a szomorúságot és a gyászt. A bol-
dogságot az új élet reménységének bizonyossága adja 
– itt és az örökkévalóságban. A Szentírásban ezt olvas-
suk: «Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít 
bűnt!» (Róma 4,8).

A bűnesettel elvesztettük a boldogságot. És csak ak-
kor szerezhetjük vissza, ha a bűneset következménye – 
a bűn és halál – megszűnik. Ezt vitte véghez Jézus Krisz-
tus, halálával és feltámadásával.

A híres kutató és gondolkodó, Blaise Pascal, aki 
meggyőződéses keresztény volt, mondta egykor: «A bol-
dogság nem rajtunk kívül, és nem bennünk van, hanem 
Istenben, és ha Őt megtaláltuk, akkor mindenütt ott 
van».

Most pedig szeretnék kedves Olvasóimnak egy taná-
csot adni: A krisztusközpontú irodalom segít megtalál-
ni az utat a boldogsághoz. Ezért olvassák el René Malgo 
cikkét ebben a kiadásunkban, értékes útmutatást talál-
nak benne.

Norbert Lieth
Az Éjféli Kiáltás Misszió vezető lelkipásztoraMegrendelés: 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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kérdés az 

ANTIKRISZTUSRÓL
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Az «Interjú az Antikrisztussal» című regényben 
Jeff Kinley leírja, hogyan történhet meg az 

Antikrisztus felemelkedése. Elbeszélésének 
alapját bibliai adatok képezik, melyeket kérdések 

és válaszok formájában vitat meg. Részlet.

ra jutni és a világ felett politikailag 
uralkodni. A Szentírásból tudjuk, 
hogy intelligens és alattomos lesz 
(Dániel 8,23); nagy erejű szónok és 
önmagát tömjénező (Dániel 7,8.11; 
11,36; Jelenések 13,5); politikai zseni 
(Dániel 9,27; Jelenések 17,11-12); gaz-
dasági stratéga (Dániel 11,43; Jelené-
sek 13,16-17); katonai demagóg (Dá-
niel 11,40-44; Jelenések 6,2; 13,2.4) 
és vallásos messiás (2Thesszalonika 
2,4; Jelenések 13,8.12-15).

Rendkívül behizelgő, ugyanakkor 
ravasz és óvatos lesz, csaló hazu-
dozó, mint atyja, az Ördög (Dániel 
9,27; 2Thesszalonika 2,4.10-12; János 
8,44). Semmilyen erkölcsi törvény 
vagy mérce nem fogja érdekelni, csak 
a sajátja (Dániel 7,25; 11,36; 2Thesz-
szalonika 2,7-8). Elképzelhetetlenül 

arrogáns lesz, szégyentelen gyaláz-
kodással fordul a menny Istene el-
len (Dániel 7,8.11.25; 11,36-45; Máté 
24,15; 2Thesszalonika 2,4; Jelenések 
13,5).

Fennáll annak a lehetősége, hogy 
az Antikrisztus egyáltalán nem is 
valóságos személy, hanem egy kor-
mányrendszer? Vagy egy mesterséges 
intelligencia? Vagy esetleg egy nő?

Én négy lehetőséget látok az «Anti-
krisztus» fogalmának magyarázatára:

Első lehetőség: János egyszerűen 
csak elképzelte őt. A személye semmi 
más, mint egy idős ember képzelő-
dései száműzetése idején. János bi-
zarr apokaliptikus kinyilatkoztatását 
«poszttraumatikus szindrómának is 
lehetne tekinteni». Viszont, ha ez így 
lenne, a Jelenésekből semmit sem le-

ANTIKRISZTUSRÓL
M ilyen lesz az Antikrisztus 

jelleme?
Nehezen tudjuk felfog-

ni, milyen is lehet egy olyan férfi, 
bibliai értelmezésben, mint az Anti-
krisztus. A Biblia «fenevadnak» ne-
vezi (Jelenések 11,7; 13,1.14-15; 15,2; 
16,13; 17,8). A Jelenések könyvében, 
megnevezésére használt görög szó a 
therion, aminek a jelentése «vad, kü-
lönösen brutális állat». A Jelenések 
ezt a fogalmat kb. 36-szor használja 
ennek a személynek megnevezésére. 
Ez arra utal, hogy az Antikrisztus gát-
lástalan, rabló, könyörtelen személy 
lesz. És a tény, hogy maga az Ördög 
áll mögötte, és támogatja, még in-
kább megerősíti ezt a róla alkotott 
képet. Több más tulajdonsággal is 
rendelkezik, melyek segítik hatalom-



8 Éjféli Kiáltás  2021 július

BiBliai próféciák

hetne komolyan venni, profetikusan 
megbízhatónak tartani, vagy az éle-
tünkre alkalmazni.

Második lehetőség: Az «Antikrisz-
tus» csak egy szimbólum, ami vala-
mi másra utal, mint egy egyedülálló 
személyre – lehet akár egy kormány-
rendszer, a világ vezetőinek titkos 
bizottsága, sőt még mesterséges in-
telligencia is. Vannak, akik egyszerű-
en egy gonosz végidőkbeli kormányt 
látnak benne, amely antikrisztusi je-
gyeket visel. Ez a látásmód a Jelené-
sek könyvének szimbolikus magya-
rázatára vezethető vissza, és azzal is 
magyarázható, hogy az Antikrisztus 
és a kormánya egymástól elválaszt-
hatatlanul jelenik meg. 

Harmadik lehetőség: Az «Anti-
krisztus» csupán egy jelképes kifeje-
zés, amely a gonosz fogalmát szemé-
lyesíti meg. Nem valami konkrétum-
ra, személyre, megfogható dologra 
vonatkozik, hanem inkább elvont, 
metafizikai vonatkozásban értendő. 
Mivel az 1János 4,1-3 az «Antikrisztus 

szelleméről» (kiemelés a szerzőtől) 
beszél, a Jelenések könyvének, nem 
szó szerinti magyarázata szerint ez 
a «szellem» egy gonosz rendszerre 
utal, és nem egy konkrét személyre, 
aki az igazi Krisztus ellen lép fel.

Ha viszont az Antikrisztus puszta 
koncepció, amely a gonosz általá-
nos alapelvére utal, akkor mi a sze-
repe a Jelenések többi alakjának és 
az események sorozatának? Azok 
is ugyanúgy csak irodalmi mester-
fogások, melyek további szellemi 
igazságokat illusztrálnak? És milyen 
eszköz áll rendelkezésünkre, hogy 
esetleges szimbolikus jelentőségü-
ket megfejthessük? Ez a pusztán 
szimbolikus magyarázat saját súlya 
alatt omlik össze.

Negyedik lehetőség: Az Anti-
krisztus valóságos személy, aki a 
végidőkben jelenik meg éppen úgy, 
ahogy a Biblia leírja. Az Antikrisztus 
megnevezés az Újszövetségben öt-
ször fordul elő, és minden alkalom-
mal egyetlen személyre, több sze-

mélyre vagy egy bizonyos személy 
szellemére vonatkozik (1János 2,18 
[2 x]; 2,22; 4,3; 2János 1,7). Az «An-
tikrisztus szelleme» kifejezés ma-
gáért beszél, azt jelenti, hogy nem 
önmagában létezik, hanem az An-
tikrisztustól származik. Ez az isten-
telen magatartás és cselekedet, már 
János apostol  idejében is jelen volt, 
ugyanaz a gonoszság és törvényte-
lenség, amit a Szentírás a végidőkre 
jövendöl (2Thesszalonika 2,7).

Vannak, akik egyszerűen 
egy gonosz végidőkbeli 
kormányt látnak benne, 
amely antikrisztusi jegye-
ket visel. Ez a látásmód a  
Jelenések könyvének szim-
bolikus magyarázatára 
vezethető vissza

Ha viszont az 
Antikrisztus puszta  
koncepció, amely a  
gonosz általános 
alapelvére utal, akkor 
mi a szerepe a Jelenések 
többi alakjának 
és az események 
sorozatának? 



De, hogy végül milyen követ-
keztetésre jutnak az Antikrisztus 
lényét és valóságát illetően, az az 
alkalmazott írásértelmezés mód-
szerétől függ. Vagyis, ha valaki 
Dániel próféciáit és a Jelenések 
könyvét «túl bizarrnak és hihetet-
lennek tartja a szószerinti értelme-
zés szempontjából», akkor magára 
Jánosra is nagy bizalmatlansággal 
kellene tekintenie. Mert ki más 
gondolhatna ki olyan hallucino-
gén jeleneteket, mint amilyenek a 
Jelenések könyvében olvashatóak, 
mint egy szellemileg összezavart 
idős férfi, akinek a száműzetés 
traumájával és kétségbeesésével 
kell megküzdenie? És ha erről len-
ne szó, hogyan lehetnénk valami-
kor is biztosak abban, hogy János 
apostol, Jézus Krisztus életét és 
korát, az evangéliumában ponto-
san írta le? És mi a helyzet a három 
levelével? Azokat is kétségbe kel-
lene vonni? Mindez az Újszövetség 
egyötödét teszi ki.

A legjobb tehát az, ha a Szentí-
rásban leírt Antikrisztust konkrét 
személynek tekintjük, és nem a vé-
gidők valamilyen rendszerének vagy 
kormányának. Ne felejtsük el, hogy 
az Ördög az a gonosz lény, amely az 
Antikrisztus és szelleme mögött áll 
(2Thesszalonika 2,9; 1János 4,3; Jele-
nések 12,12-17). A Szentírás többször 
úgy beszél az Antikrisztusról, mint 
egy férfiről, és említésekor hímne-
mű névmásokat használ.  Ez kizárja 
azt a lehetőséget, hogy az Antikrisz-
tus nő lehetne (2Thesszalinika 2,3; 
Dániel 7,25; 11,36).

A következő személyek is valósá-
gos emberként írják le az Antikrisz-
tust:
-- Dániel (Dániel 7,8.20.24-25; 

8,23.25; 9,27; 11,21.24.31.36-37) 
-- Zakariás (Zakariás 11,15-17)
-- Pál (2Thesszalonika 2,3-4.8-9)
-- János (1János 2,18-19.22; 4,3; 2Já-

nos 1,7; Jelenések 2 (6–20) 
-- Jézus (Máté 24,15.24)
-- egy angyal (Jelenések 17,7)

A világ készül az Anti-
krisztus elfogadására, 
ő ugyanis akkor fog a 
világ színpadán megje-
lenni, amikor az embe-
riség elfordul a bibliai 
igazságtól.



BiBliai próféciák

Másodszor a Biblia kijelenti, hogy 
az Antikrisztus a hittől való nagy 
elszakadás idején az utolsó napok-
ban fog megjelenni (2Thesszaloni-
ka 2,2-3; 1Timóteus 4,1-3; 2Timóte-
us 3,1-9.13; Júdás 1,17-19). Amint az 
igében olvassuk, a végidőkben so-
kan elszakadnak a hittől, amit már 
napjainkban is tapasztalhatunk, az 
egykori keresztény államokban is 
(mint Amerika és Anglia), és ma-
gukban a gyülekezetekben is sokan 
elfordultak az igazságtól. A hittől 
való elszakadás előhírnöke annak, 
hogy a világ készül az Antikrisztus 
elfogadására, ő ugyanis akkor fog a 
világ színpadán megjelenni, amikor 
az emberiség elfordul a bibliai igaz-
ságtól.

Harmadszor, hűséges zsidók a 
Templomintézet segítségével már 

terveket készítenek a harmadik 
Templom felépítésére, amelynek a 
Templom-hegyen kell állnia. Papokat 
képeznek ki, oltárokat építenek, papi 
köntösöket varrnak, és már állatáldo-
zatokat is bemutatnak. Minden, ami 
szükséges ahhoz, hogy álmuk valóra 
váljon, egyfajta békeszerződés, amely 
biztosítja számukra a Templom-hegy-
re való bejutást, és a szükséges építé-
si engedélyeket. Véleményem szerint 
ez akkor fog megvalósulni, amikor 
az elragadtatás után az Antikrisztus 
hatalomra jut. A prófécia világosan 
kijelenti, hogy erre akkor kerül sor, 
amikor az Antikrisztus beül a Temp-
lomba istennek jelentve ki magát, és 
felállítják a «pusztító utálatosságot» 
(Dániel 9,26-27; 11,31; 12,11; Máté 
24,15; 2Thesszalonika 2,3-5; Jelenések 
11,1-2; 13,11-13).

Van-e olyan prófécia, amely az 
Antikrisztus közeli megjelenésé-
re utal?
Abszolút létezik! Először is a Szent-
írás világosan kijelenti, hogy az An-
tikrisztus csak akkor jelenhet meg, 
ha Izrael nemzetként ismét az ígéret 
földjén létezik és él. Ez megtörtént, 
amikor 1948. május 14-én megalakult 
Izrael Állam. Azóta zsidók milliói 
tértek vissza hazájukba, Izraelbe, az 
egész világról. Ez annak a próféciá-
nak folyamatos beteljesülése, melyet 
Ezékiel próféta kb. 2600 évvel ezelőtt 
adott. A zsidó népnek újjá kell szü-
letnie és a saját hazájában kell élnie, 
hogy a próféciákban leírt események 
beteljesedjenek (Jeremiás 30,1-5; Ezé-
kiel 34,1-24; 37; Zakariás 10,6-10). Ma 
több zsidó él Izraelben, mint az utób-
bi 2000 évben bármikor.

Minden zsidónak 
szüksége van, hogy 
valósággá válhassanak 
a harmadik templommal 
kapcsolatos álmuk , 
egyfajta békeszerződés, 
amely biztosítja számukra 
a Templom-hegyre való 
bejutást, és a szükséges 
építési engedélyeket. 



Egyesek azt mondják, hogy ez a 
pusztító utálatosság megvolt már 
Kr. e. 167-ben, amikor Antiochus 
Epiphanes bevonult Jeruzsálembe, és 
oltárt állított Zeusznak a zsidó Temp-
lomban. Megtiltotta a zsidóknak val-
lásuk gyakorlását, sertést vágott le az 
oltáron, és így áldozott istenének, 
Zeusznak. Azonban tudjuk, hogy 
ez nem végső beteljesedése Dániel 
próféciájának, mert Maga Jézus kb. 
kétszáz évvel azután, hogy Antiochus 
megszentségtelenítette a Templomot, 
megjövendölte, hogy a pusztító utá-
latosság a jövőben jelenik majd meg 
(Máté 24,15-22). Így a jelenlegi előké-
születek a jeruzsálemi Templom fel-
építésére egy további «beteljesülőben 
lévő próféciát», tárnak szemünk elé. 
Ez jelentős utalás arra, hogy az An-
tikrisztus korában élünk.

A globalizáció és az egyesülésre 
való törekvés is olyan fejlemények, 
melyek az Antikrisztus útját egyen-
getik. Világviszonylatban háttérbe 
szorul a nacionalizmus, és felgyorsul-
nak a nemzetek egyesítését elősegítő 
folyamatok. Ugyanakkor jelenleg sok 
ország a pénzügyi összeomlás szélén 
egyensúlyoz, sőt egyesek már az öko-
lógiai szakadék mélyére kerültek. Ez 
pedig az államok közti kölcsönös 
függőség gyorsabb kialakulásához 
vezet, és megteremti a globálisan 
cselekvő politikai személyiség meg-
jelenésének szükségszerűségét, aki 
összehozza a nemzeteket. Ez az egyik 
tényező, amely lehetővé teszi a Római 
Birodalom újbóli megalakulását, és a 
világ államait egyesíti az elragadta-
tás katasztrófája és káosza után. Ez 
az univerzális egység megegyezik az 

Ördög évszázadokon át ívelő vágyá-
val, hogy a világot a saját ellenőrzése 
alatt egyesítse, elkezdve Nimróddal 
az 1Mózes 10–11-ből.

Egy másik globális valóság az a 
tény, hogy a világ vezetői évtizedek 
óta megpróbálnak békét teremteni 
a Közel-Keleten. Jelenleg Izrael és 
a szomszédos államok még mindig 
egy kitörni készülő háború előtt 
állnak. A Közel-Kelet olyan puska-
poros hordó, amely bármely pilla-
natban világháborúhoz vezethet. 
Csak egy rakétát kellene valakinek 
kilőnie, és már a háború szélén áll-
nánk. Ezért érett meg a Közel-Kelet 
a békére, és a Biblia azt mondja, 
hogy ezt a békét valaki elhozza, ha 
átmenetileg is. Ez a személy pedig 
az Antikrisztus lesz
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miszerint Jézus Krisztus a 
Messiás és Isten Fia (Jn 20,31).
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BiBliai próféciák

Tudni fogja az Antikrisztus, hogy ő 
az Antikrisztus? Mikor fog rájönni?
A Biblia nem árulja el, hogy az An-
tikrisztus tudatában van-e identitá-
sának és az Ördöghöz való kötődésé-
nek. Valószínűtlen, hogy tudatában 
lenne jövőbeli szerepének a nagy 
nyomorúság idején. A Jelenések 12, 
a nagy nyomorúságban bekövetkező 
fordulópontról ír. A Szentírás arra 
utal, hogy az Ördög egy újabb pucs-
csot kísérel meg a mennyben, ezért 
Mihály arkangyal, démonaival együtt 
leveti a földre. A hétéves nagy nyomo-
rúság közepén különösen drámaivá 
válik a helyzet.

A Biblia azt mondja, az Ördög 
felismeri, hogy nem sok ideje ma-
radt, ez felkelti haragját, és elkezdi 
a zsidókat üldözni. Az Antikrisztus 
elfoglalja a Templomot, és istennek 
adja ki magát. Ebben az állapotában 
már az Ördög oly mértékben meg-
szállja, mint azelőtt soha. Jóllehet a 
nagy nyomorúság első három és fél 
évében is démoni és ördögi befolyás 
hatására cselekszik, talán csak tudat 
alatt, ekkor azonban olyan személlyé 
válik, aki teljesen az Ördög ellenőr-
zése alatt áll.

Az Antikrisztus természetfölötti 
módon fog születni?
Egyesek olyan spekulációkba bo-
csátkoztak, hogy az Ördög meg fog-
ja próbálni Jézus születését az Anti-
krisztus születése által leutánozni. 
Ennek alátámasztására az 1Mózes 
3,15-öt idézik, ahol arról olvasunk, 
hogy az asszony utódja, Aki profeti-
kusan Krisztusra utal, fellép a kígyó 
utódja, azaz az Ördög fia ellen. De az 
ilyenfajta spekuláció inkább filmbeli 
fikció, mint bibliai igazság (pl. Rose-
mary gyermeke, Az ómen stb.). Ez a 
nézet legalább két problémát vet fel.

Először is nem létezik olyan bibliai 
utalás, amely szerint az Ördög ren-
delkezne azzal a hatalommal, hogy 
egy asszonyt megtermékenyítsen, és 
így utánozza a szűztől való születést. 

Egy érvre esetleg következtetni lehet 
az 1Mózes 6,1-2-ből, ahol az «istenfi-
ak» (bukott angyalok) emberi alakot 
öltöttek, és halandó asszonyokkal 
létesítettek kapcsolatot. Viszont 
hangsúlyozom, a Szentírás semmit 
sem mond arról, hogy az Ördög ezt a 
visszataszító tettét továbbra is gya-
korolta volna. Az a hit is elterjedt, 
hogy ezeket a démonokat szexuális 
perverziójuk után, az Úr örökkévaló 
bilincsekben és sötétségben tartja 
fogva (2Péter 2,4; Júdás 1,6-7).

Másodsorban, az Ördögnek is-
mernie kell Isten pontos időtervét 
az elragadtatásra és a nagy nyomo-
rúságra vonatkozóan, hogy az Anti-
krisztust hadrendbe állítsa. Csak így 
tud ugyanis a megfelelő időpontban 
megszületni. Az Antikrisztusnak már 
egy bizonyos kort el kell érnie (és eh-
hez egy előre meghatározott időben 
megszületnie), el kell foglalnia egy 
megfelelő politikai státuszt, hogy az 
elragadtatás után magához ragad-
hassa a hatalmat. A legvalószínűbb 
az, hogy az a férfi, aki végül az Anti-
krisztus lesz, «normális» emberként 
nő fel, és majd valamikor az Ördög 
befolyása alá kerül.

Ugyanakkor az Ördögnek nincs 
szüksége csodálatos születésre, 
hogy tervét egy általa megszállt em-
berrel végrehajtassa. A lényeg, hogy 
az Antikrisztust az Ördög felruházza 
mindenféle csalárd erővel, jelekkel, 
és csodákkal (2Thesszalonika 2,9), és 

De az Antikrisztus, a 
zsidókat és Izraelt is 
gyűlölni fogja, mert 
ismeri Isten tervét, mely 
szerint a Messiás vissza 
fog térni, és általa 
szövetséges  
népe megtér.
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az Ördög tekintélyével személyesen 
fog cselekedni (Jelenések 13,4).

Az Antikrisztus milyen alapvető 
tervet követ?
Egyik célja egy olyan politikai szin-
tér létrehozása, amely lehetővé teszi 
számára a globális befolyást. De am-
bíciói sokkal messzebbre nyúlnak. 
Az Antikrisztus lesz az az emberi 
eszköz, mellyel az Ördög megpróbálja 
rég dédelgetett gonosz istenkáromló 
terveit megvalósítani. Az Ördögnek 
az a szándéka, hogy keresztényeket 
öljön, mert tudja, mennyire fonto-
sak ők Istennek. De az Antikrisztus, 
a zsidókat és Izraelt is gyűlölni fogja, 
mert ismeri Isten tervét, mely szerint 
a Messiás vissza fog térni, és általa 
szövetséges népe megtér. Aztán pedig 
Krisztus felállítja ezeréves birodalmát 
a földön. És amikor ez megtörténik, 
az Ördög elveszíti uralmát a világ fe-
lett. Ha viszont az Antikrisztusnak 
sikerülne minden zsidót megölnie, a 
Messiás már nem tudna senkit meg-
menteni. Az Ördög azért is gyűlöli a 
zsidókat, mert e kiválasztott népből 
jött a Megváltó, Jézus Krisztus, Aki 
első eljövetelekor legyőzte a halált 
és az Ördögöt.

Az Ördög már lázadása kezdeté-
től azt akarta, hogy őt imádják. Az 
Isten pozíciójára törekszik, a világot 
magáénak akarja, az emberek cso-
dálatára vágyik. És az Antikrisztus 
is ugyanúgy, mint az őt felhasználó 
Ördög, telve van önimádattal, és az 
a csillapíthatatlan vágy hajtja, hogy 
olyan legyen, mint Isten. Mivel az An-
tikrisztust megszállja az Ördög, saját 
álmát e bűn embere által próbálja 
megvalósítani. És így a felkelés, ami 
már rég megkezdődött a mennyben, 
eléri csúcspontját a király érkezésé-
vel és uralkodásával, aki «azt tesz, 
amit csak akar» (l. Dániel 11,36).

Rendelkezni fog-e az Antikrisztus 
természetfölötti erővel?
A Biblia azt mondja, hogy az Anti-

krisztus cselekedeteit természetfö-
lötti jelek fogják kísérni (2Thessza-
lonika 2,9; jelenések 13,11-16). Hogy 
ezeket a jeleket és csodákat ő maga 
teszi-e, nem ismeretes. Érkezését és 
kormányzását sok meggyőző csoda 
fogja kísérni, melyek közül sokat 
vagy mindet a hamis próféta hajtja 
végre. A csodák ideje közeledik is-
mét, nemcsak az Antikrisztusé, ha-
nem Isten két tanújának csodái is 
(Jelenések 11,3-6), valamint az ítélet 
természetfölötti pecsétjeinek, har-
sonáinak és poharainak kitöltetése 
a földre és lakóira (Jelenések 6–19).

Az Ördög megszállja az Antikrisz-
tust?
Igen. Ő lesz az Ördögtől legerősebben 
megszállt ember a történelemben. Ha 
mindent összevetünk, amit a Biblia 
erről az emberről mond, arra a kö-
vetkeztetésre jutunk, hogy ő «az Ör-
dög lesz emberi alakban», azt fogja 
mondani és cselekedni, amit csak az 
Ördög tud kigondolni. Júdás Iskári-
ótes kivételével, akiről azt olvassuk, 
«az Ördög belement», hogy elárulja 
Jézust (Lukács 22,3; János 13,21.27), 
egyetlen másik személyről sem ol-
vassuk, hogy benne volt az Ördög. 
Az Antikrisztust az Ördög vezérli, és 
ördögi büszkeséggel ruházza fel (l. 
Ezékiel 28,2.9-12; Dániel 8,25; Jelené-
sek 13,4). Testét, lelkét, értelmét a sö-
tétség démoni fejedelme szállja meg. 
Ez a teljes megszállás valószínűleg a 
hétéves nagy nyomorúság közepén 
következik be.

Hogyan téveszti meg az Antikrisz-
tus a nemzeteket?
Az Antikrisztus több okból is meg 
tudja a világot téveszteni: Először is, 
az embereket az elragadtatás miatt 
soha nem látott kétségbeesés és pá-
nik keríti hatalmába. Elharapódzik a 
hisztéria és az őrület. Mint a végsőkig 
kiéheztetett ember, úgy vágyik majd 
mindenki a biztonságra és a remény-
re. Az Antikrisztus mindezt megígéri 

nekik, de ígéreteit végül nem tudja 
beváltani.

Másodszor, a Bibliában azt olvas-
suk, hogy az Antikrisztus meggyőző 
ígéreteit, jelek és hamis csodák fogják 
igazolni (Máté 24,24; 2Thesszaloni-
ka 2,9). Az Ördög mesteri hamisító, 
képes olyan dolgokat véghezvinni, 
melyek az igazi csodáktól alig kü-
lönböznek. A történelemnek ebben 
az egyedülálló időszakában még 
arra is képes lesz, hogy valóban ter-
mészetfölötti dolgokat cselekedjen. A 
Szentírás ugyanazokat a kifejezése-
ket használja az ördögi jelek és cso-
dák leírására, mint Jézus csodáira. 
És abban az időben az emberek el is 
fogják azokat hinni.

Harmadszor, az Írás kijelenti, hogy 
az Úr azokat az embereket, akik az 
elragadtatás után visszamaradnak, 
mert nem fogadták el Isten igazságát 
és evangéliumát, kiszolgáltatja a té-
velygés hatalmának, hogy higgyenek 
a hazugságnak (2Thesszalonika 2,10-
12). Ez is következménye annak, ha az 
emberek elutasítják az evangéliumot, 
és része annak a haragnak, melyről a 
Róma 1,18-32-ben olvasunk.

Az Antikrisztus mindent megtehet, 
amit akar? Korlátlan hatalommal 
rendelkezik?
A bűn embere nagyobb hatalommal 
fog rendelkezni, mint bármely más 
személy, aki valaha is élt. De hatalma 

Az embereket az 
elragadtatás miatt 
soha nem látott 
kétségbeesés és pánik 
keríti hatalmába. 
Elharapódzik a hisztéria 
és az őrület.



14 Éjféli Kiáltás  2021 július

BiBliai próféciák

mégse lesz abszolút vagy korlátlan. 
Az említett csodákon kívül kötve lesz 
az Ördög által megszabott korlátok-
hoz. Nem találunk utalást például 
arra sem, hogy képes lenne az em-
berek gondolataiban olvasni.

Az ördögi befolyás alatt álló An-
tikrisztus elképzelhetetlen isten-
káromló szavakat fog használni, és 
igyekszik istentelen terveit megvaló-
sítani (Jelenések 13,5). Üldözni fogja 
és megöli azokat az embereket, akik 
a nagy nyomorúság idején Krisztus-
hoz jönnek, és kiterjeszti hatalmát az 
egész földre (13,7). Annak ellenére, 
hogy ekkora a hatalma, Isten szuve-
rén ellenőrzése alatt fog állni. Mind-
két említett igeversben, megtaláljuk 
az «adatott neki» kifejezést, ami azt 
jelenti, hogy az Antikrisztus azokon a 
határokon túl semmit sem tehet, me-
lyeket Isten megszabott neki. Az Atya 
ellenőrzése alatt tartja a történelmet, 
és egyedül Ő szabja meg ellenségei 
korlátait és hatalmát (1Krónika 29,11-
12; Jób 42,2; Zsoltár 115,3; 135,6; Pél-
dabeszédek 16,4; Ézsaiás 14,27).

Merényletet követnek el az Anti-
krisztus ellen?
A Jelenések 13,3-4 és 17,8 arról ír, hogy 
«a fenevad» halálosan megsebesül, 
de sebe meggyógyul. Egyesek úgy 
vélik, hogy ez a Római Birodalom 
halálára utal, amely az utolsó napok-
ban újraéled. Azonban az újraéledő 
Római Birodalmat nem fogja az egész 

világ csodálni, amint a Jelenések 
13,3-ban olvassuk. Az a magyarázat, 
amely a fenevadban egy személyt lát, 
sokkal inkább elfogadható. A halála, 
halálos sebként szerepel (13,3.12). A 
Biblia azt mondja, hogy a «kard által 
ejtett seb» öli meg a fenevadat (13,14). 
A «kard» itt szimbolikus értelemben 
a halált is jelentheti, de szó szerint 
is érthető. Semmi okát nem látom 
annak, hogy ne szó szerint értsük, 
mivel az Antikrisztus totalitárius 
uralma alatt valószínűleg tilos lesz 
lőfegyvereket tartani. Még ha a me-
rénylő motivációja ismeretlen is, az 
Antikrisztus sebét halálosnak neve-
zik, ami az egész világot meggyőzi 
haláláról.

A Károli fordításban a 13,3 igevers-
ben a megsebesíttetett igealak arra 
utal, hogy erőszakos halálról van szó. 
János ezt az igealakot használja a Je-
lenések más helyein Jézus halálával 
kapcsolatban (5,6.9.12; 13,8).

Az Antikrisztus természetfölötti 
módon támad fel a halottak közül?
A valós kérdés ez: Belehal-e ebbe 
a sebbe az Antikrisztus? A tudósok 
különbözőképpen vélekednek arról, 
hogy feltámadása igazi-e, vagy csak 
az Ördög megtévesztése. Azok, akik 
megtévesztésnek tartják, azzal érvel-
nek, hogy egyedül Isten támaszthat 
fel halottakat, és az ilyen hamis csoda 
nagyon is beleillik a nagy nyomorú-
ság viszonyaiba (2Thesszalonika 2,11). 
Ugyanakkor azt is hangsúlyozzák, 
hogy ez a megtévesztő feltámadás, 
további utalás arra, hogy ő az «An-
ti-Krisztus», aki Krisztus feltámadá-
sát utánozza.

A Jelenések 12,12-ben arról olva-
sunk, hogy a nagy nyomorúságnak 
ebben az időpontjában az Ördög 
dühös. Az utolsó legnagyobb és leg-
meggyőzőbb csoda, amivel előáll, az 
valakinek a feltámasztása a halottak 
közül. Ezt az ütőkártyát utolsó nagy 

próbálkozásként használta arra, 
hogy az emberek imádják. Senki nem 
kételkedett abban igazán, hogy az Ör-
dög egy ilyen csodát valóban véghez 
vihet. A kérdés az, hogy vajon meg 
is tette-e?

Jusson eszünkbe, hogy Jézus is és 
Pál is megmondták, hogy az utolsó 
napokban meggyőző csodák fognak 
történni (Máté 24,4-5.11.24; 2Thesz-
szalonika 2,9; vö. Jelenések 13,13-15; 
16,13; 19,20). A hétéves nagy nyomo-
rúság idején sok jel és csoda fog tör-
ténni. És a Szentírás sokat az Ördög-
nek tulajdonít (2Thesszalonika 2,9).

A fenevadról, amely eredetileg a 
népek tengeréből emelkedik ki (Je-
lenések 13,1), később azt olvassuk, 
hogy a «földből feljön» (13,14; 17,8). 
Ez a túlvilágról való visszatérésére 
utalhat, mintha az Antikrisztus meg-
ölése után az alvilágba ment volna 
(ahol a démonokat tartják fogva, és 
ahova később megkötözve az Ördög 
is kerül). Lásd Jelenések 9,1-3; 11,7-8; 
17,8; 20,1-3.7-10.

A Szentírás az Ördögöt «e világ fe-
jedelmének és e világ istenének» ne-
vezi (János 12,31; 2Korinthus 4,4); két-
ségkívül nagy csodák látszatát tudja 
ebben a világban kelteni. A kérdés az, 
elér-e hatalma a túlvilágig, még ha 
csak erre az egy alkalomra is? Nem 
vagyok benne biztos, hogy Isten szu-
verenitása megenged-e neki még egy 
alkalmat. Sokkal inkább meg vagyok 
győződve az Ördög csalásairól, mint 
természetfölötti képességeiről.

Ezért gondolom azt, hogy ez a fel-
támadás valószínűleg hamis, és itt is 
csalásról van szó. Úgy hiszem, hogy 
az Ördög, amint a Jelenések 13,12 írja, 
egy sebet meg tud gyógyítani. És el-
képzelhető, hogy van hatalma a ha-
lál és a feltámadás látszatát kelteni. 
Hogy hamis-e vagy valós, kétségkívül 
ez a «csoda» elég meggyőző ahhoz, 
hogy elnyerje az egész világ imádatát.

Jeff Kinley

A bűn embere nagyobb 
hatalommal fog rendel-
kezni, mint bármely más 
személy, aki valaha is 
élt. De hatalma mégse 
lesz abszolút vagy  
korlátlan.



IMASAROK

Tűz, te Szeretet
lángszerelmű ölelés
örök nász, egyesülés
gyönyörű repülés
könnyű, szép megérkezés:
ISTEN
szerelemlángtenger
áldozati lobogás
önemésztő lángolás
embermentő szerelem.
Nincs több, nincs jobb,
mint TE, hatalmas Isten
Te SZABAD SZELLEM
Életforrás
Életadó teremtés
Halállal játszó áldozat
öngyilkos ISTEN
én Te akarok lenni,
Te pedig én.
Önemésztő vágyódás
beteljesült találkozás
pecsét a karomon
pecsét a szívemen
koporsó erős szeretet
lobogó láng
halálos szerelem
kék-vörös repülés
jövök, rohanok
szomjasan Terád vágyódva
ISTEN, ISTENEM
ITT VAGYOK!

1990. Kassel (Németország)

Szeverényi János

«Örvendezve fogtok vizet merni a 
szabadulás forrásából.» (Ézs 12,3) 

 
«Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik 

megfáradtatok és meg vagytok terhelve, 
és én megnyugvást adok nektek.»  

(Mt 11,28)

A z egyik legszebb, legbiztatóbb 
szava ez Jézusnak. Kifejezi evan-

géliumi hitünk lényegét. Megváltónk 
nem maradt a mennyben, átszakította 
az eget, közénk jött. Meglátta, hogy so-
kan fáradtak, törődöttek, megterheltek. 
Templomon belül és templomon kívül 
egyaránt.

Az evangéliumról elnevezett 
egyházban is hangsúlyoznunk kell 
időnként, hogy nem mi fújjuk a pasz-
szátszelet, nem tudjuk magunkat 
megváltani, nem tudunk önerőből 
terheinktől, bűneiktől szabadulni. 
Az egyház és az egyéni életünk tit-
ka abban van, hogy ő hív, megszólít, 
lábra állít. A legprofibb pszichológus, 
pszichiáter, lelkipásztor sem tudja 
megadni azt, amit Ő. Átadhatjuk az 
isteni Báránynak bűneinket, mocs-
kainkat, szégyellni való dolgainkat, 
megkötözöttségeinket, szenvedélybe-
tegségeinket, depressziónkat, öngyil-

kossági vágyainkat. Neki tiszteletdí-
jat sem kell fizetni. Olyan bolondul 
szerető Isten, hogy a számlánkat is 
ő rendezi. Drága, ártatlan, szent vé-
rével fizetett. Magára vette a bűnt, a 
bűn büntetését, bűnné és átokká lett 
értünk. Ennél többet az Isten sem te-
het értünk.

Halld meg ma is hívását! Fogadd el 
bocsánatát, szeretetét, a tőle kapott 
hófehér, megtisztított ruhát!

* * *
Uram, hallom hangodat. Engem ke-

resel. Nem tudok hinni, hozzád menni; 
magamról is lemondtam. Belefárad-
tam a sok küzdelembe. Mint csahos 
kutyák, utolérnek bűneim, és belém 
marnak. Olyan terheket hordozok, 
amelyeket már nem bírok tovább vin-
ni. Növeld hitemet, hogy mindezeket 
átadjam neked. Bocsáss meg, állíts 
helyre, tölts be Szentlelkeddel! Ámen.

Szeverényi János
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INNEN-ONNAN

Jézus nevéért üldözve

Napjaink kultúrája egyre jobban a ke-
reszténység ellen fordul. A hívőket gú-
nyolják, rágalmazzák, és egyre inkább 
a társadalom peremére szorítják. Meg-
kezdődött a vadászat ellenünk. Abban 
a pillanatban, amikor kiállunk a hagyo-
mányos házasság, a meg nem születetett 
élet mellett, és Jézus Krisztust valljuk az 
Istenhez vezető egyedüli útnak, szabad 
prédává válunk.  Ez azonban ne lepjen 

meg bennünket, Jézus többször elmond-
ta, hogy az Ő nevéért üldöztetésben lesz 
részünk. «…és mindenki gyűlöl majd 
titeket az én nevemért, de aki mind-
végig kitart, az üdvözül» (Máté 10,22). 

Részlet: Mark Hitchcock, Mennyei jutal-
mak – Élet az örökkévalóság fényében 
(Dübendorf: Éjféli Kiáltás, 2020), 147. 
old.

Egyesítve az oltás által?
Májusban Rio de Janeiróban úgy vilá-
gították meg a Megváltó Krisztus-szob-
rot hogy ezt a felirat ragyogott rajta: 
«Az oltás életet ment». Ez a mondat a 
szobor mellkasán és karjain fénylett, 
alatta kisebb betűkkel ez állt: «Az 
oltás által egyesítve». Így nevezte el 
kezdeményezését egy emberi jogo-

kért küzdő csoport Brazíliában, név 
szerint a Mulheres do Brasil Group, 
amely a nők jogaiért száll síkra. A 
Krisztus-szoborra vetített felirat azt 
az üzenetet hivatott terjeszteni, hogy 
lehetőleg 2021 szeptemberéig minden 
brazil polgárt jogegyenlőség alapján 
be kellene oltani. 

Az első 
lutheránus 
transgender 
püspök 
Amerikában

Az amerikai evangélikus-lu-
theránus egyház a legliberá-
lisabb a különböző lutherá-
nus felekezetek között. Erről 
tanúskodik a legutóbbi püs-
pökválasztás is: A California’s 
Sierra Pacific szinódus Megan 
Rohrer lelkészt választotta 
püspöknek, aki tulajdonkép-
pen nő, és egy másik nővel 
él házasságban, különben 
pedig transgendernek tekin-
ti magát, és azt szeretné, ha 
nem-semleges megszólítás-
sal (angolul they/them; a mi 
nyelvünkben nincs rá kifeje-
zés) vagy a hímnemű névmás-
sal szólítanánk meg.  

A Megváltó Krisztus szobra az «Az oltás életet ment» felirattal megvilágítva.
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Törökország 
kitoloncolja 
a külföldi 
keresztényeket 

Az n-tv.de honlapon Issio 
Ehrich azt írja: «Törökország-
ban a nyilvánosság számára 
alig észrevehetően elindult 
egy kitoloncolási hullám, 
amely úgy tűnik, vallási mo-
tiváltságú. A török protestáns 
egyházak egyesületének ada-
tai szerint az elmúlt két évben 
65 különböző országból szár-
mazó keresztényt utasítottak 
ki Törökországból.» Írását 
Hans-Jürgen, Louven német 
származású szabadegyházi 
misszionárius esete kapcsán 
közölte, akit Törökország, 
húsz éves ott-tartózkodás 
után utasított ki azzal az in-
dokkal, hogy veszélyt jelent a 
tevékenysége. Mindent, amit 
felépített, családi házát, ba-
ráti körét, gyülekezetét ott 
kellett hagynia. A külügyi 
hivatal megtagadta ügyével 
kapcsolatban a nyilatkozatot.

Scherrer így ír továbbá: «Bármennyire 
groteszk is a média bagatellizálása, ami 
egyáltalán nem meglepő. Már évek óta 
tapasztalható ugyanis az a politikai tö-
rekvés, hogy a bevándorló közösségek 
kellemetlen kísérő jelenségeit eltus-
solja.» Amint a tettesek nem «fehérek» 
vagy jobboldali szélsőségesek, azon-
nal úgy tesznek, «mintha a tettesekről 
semmi pontosabbat nem tudnának». 
Scherrer szerint: «Különböző oka van 
annak, hogy a ‹ki vagy kik› egyáltalán 
nem érdekes, amint az iszlámról vagy 
a migránsokról van szó. Egyrészről sok 
újságíró el akarja kerülni, hogy idegen-
ellenességgel vagy a téves (azaz a jobb) 
oldal támogatásával vádolják. Mások 
nem akarják észrevenni, hogy a ‹több-
ségi társadalom› állítólagos áldozatai 
éppolyan intoleránsak és erőszakosak 
lehetnek, mint a szélsőjobboldaliak. 
Másfelől a baloldali és hivatalosan rasz-
szistaellenes aktivisták, állami segítség-

Ha viszont ezek a tüntetők migránsok és muszlimok, csupán «Izrael-ellenes 
jelszavakról» beszél, és egyáltalán nem említi, «kik üvöltik ezeket a jelszavakat»

«A Gelsenkirchen-elv» című kommen-
tárjában Lucien Scherrer pellengérre 
állítja azokat a «különleges vadhajtáso-
kat», melyeket a rasszizmusellenesség 
a médiában közzétesz: «Ha a tüntetők 
nacionalista zászlókat lobogtatnak, és 
‹koszos zsidók!› jelszavakat skandál-
nak», a média egyszerűen közli, hogy 
zsidóellenes  «fanatikusokról, nacio-
nalistákról vagy neonácikról» van szó. 
Ha viszont ezek a tüntetők migránsok 
és muszlimok, csupán «Izrael-ellenes 
jelszavakról» beszél, és egyáltalán nem 
említi, «kik üvöltik ezeket a jelszavakat». 
Így az ARD az egyik ilyen «berlini tünte-
tésen ‹sok résztvevőt›» felismert, akik ál-
lítólag «azt akarták kinyilvánítani, ‹hogy 
elítélik az erőszakot a Közel-Keleten›». A 
valóságban azonban újságírókat támad-
tak meg, 93 rendőr sérült meg, és ilyen 
jelszavakat kiabáltak: «Khaybar, Khay-
bar, ó, ti, zsidók, Mohamed hadserege 
visszatér!» vagy «Lőjétek Tel Avivot!». 

Amint a «rasszizmusellenesség»  
meghamisítja a tudósítást 

gel egyre nagyobb nyomást gyakorolnak 
a kiadókra és az újságírókra. Ebben a 
propagandában csak az kívánatos és 
közérdekű, ami pozitív képet mutat a 
migránsokról, mint közösségről, és ami 
igazolja a strukturálisan rasszista több-
ségi társadalom elvét. Akik ellenben az 
egyes migráns miliők problémáira rá-
mutatnak, azokat az aktivisták logikája 
szerint, ki kell közösíteni, mindegy, mi-
lyen elismertek a szakmájukban.»
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NézõpoNtbaN

kortörténet 

Górcső alatt a 
«Black Lives Matter» 

Voddie T. Baucham Jr. afro-amerikai lelkipásztor  
és bibliaoktató tanulmánya. 

A «Black Lives Matter» szerveze-
tet 2013-ban három egyetemet 

végzett fekete radikális aktivistanő  
alapította, akik régóta a Black Libe-
ration mozgalomhoz tartoztak: Pat-
risse Cullors, Alicia Garza és Opal 
Tometi. A szervezetet reakciójaként 
alapították George Zimmerman sza-
badon bocsátásának ügye miatt, ő 
az a «fehér» (a valóságban inkább 
afro-perui, mint fehér), aki 2012-ben 
Floridában megölte  Trayvon Martin 
fekete tinédzsert. A bíróság arra az 
eredményre jutott, hogy Zimmer-
man önvédelemből cselekedett, de 
ez a részlet nem érdekelte a BLM-et 
(Black Lives Matter). Egy évvel ké-
sőbb, 2014-ben, a mozgalom teljes 
bevetéssel megindult, és tiltakozá-
sokat szervezett Michael Brown ha-
lála után. 

Maga a mozgalom így nyilatko-
zott: «A szolidaritás hangos reakci-
ója volt ez embereink és családjaink 
iránt, hogy támogassuk Ferguson és 
St. Louis bátor közösségét, amelyet 
éjszakáról éjszakára a rendőrség bru-
tálisan bántalmazott, a média bírált, 
és amelyet könnygázzal és bors-sray-

vel támadtak. A Labor Day-hétvégén 
ebben az évben Darnell Moore és Pat-
risse Cullors nemzeti demonstrációt 
szervezett. Mi ezt ‹Black Live Matters 
Ride› névvel láttuk el.»

A népszerű történet, amely akkor 
Brown halála körül elterjedt, olyan 
állításokon alapult, melyekről idő-
közben kiderült, hogy hazugságok. 
Azonban a BLM szerint ezek az ese-
mények «az ideológiai és politikai 
beavatkozás utáni vágyat fejezik ki 
egy olyan világban, amelyben a fe-
keték élete szisztematikusan és szán-
dékosan a kilövési listára kerül». Ez 
természetesen nem felel meg a való-
ságnak. Aki mégis ezt állítja, szándé-
kosan hamis tanúbizonyságot tesz.  

És a hazugság attól nem lesz elfo-
gadhatóbb, hogy azt egy keresztény, 
mint Latasha Morrison, megismétli.

«A felsőbbség képviselői», írja 
Morrison, «soha nem öltek meg eny-
nyi fegyvertelen feketét és sötétbőrű 
gyereket, nőt és férfit, mint mostaná-
ban, gyakran komolyabb következ-
mények nélkül». Ez a keresztény nő 
egy olyan könyvben teszi ezt a meg-
jegyzést, amelyben Michael Brownt 
háromszor említi, Ferguson (Missou-
ri) városát nyolcszor, a Black Lives 
Mattert pedig közvetlenül és jóváha-
gyólag többször is szóba hozza.

Azonban az, hogy hamis, megté-
vesztő híreszteléseket terjesztenek, 
talán a legkisebb probléma a BLM 
vonatkozásában.

A Black Lives Matter nyíltan po-
gány, marxista-leninista szervezet 
Egy széles körben elterjesztett videó-
ban Cullors önmagát és a BLM alapí-
tó tagjait «iskolázott marxistáknak» 
nevezte. – Ami valóban nem túlzás. 
Cullors Eric Mann protezsáltja, aki «a 
‹Weather Underground› terrorszerve-
zet egykori agitátora» (amint Yaron 

Dr. Voddie T. Baucham Jr.
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A Black Lives Matter 
nyíltan feminista,  
LGBTQIA+ -t támogató 
szervezet
Kép: BLM transzparens és LMBT zászló 
a templom homlokzatán, Lexington, 
Massachusetts.

Steinbuch írja a New York Post-ban). 
Tőle tanulta Cullors több éven át a 
marxista-leninista ideológiát, ami 
világnézetének jelentős részét al-
kotja. A szervezet forrásai és erkölcsi 
hozzáállása forradalmi marxista, így 
a keresztény üzenettel homlokegye-
nest ellentétes.

A BLM-alapítók azt sem rejtik 
véka alá, hogy mágiát gyakorolnak. 
A 2020 júniusából származó videó-
ban Cullors és dr. Melina Abdullah 
(a BLM Los Angeles-i szekciójának 
alapítója) arról értekeztek, hogyan 
használják fel a szellemeket céljaik 
elérésében; ebben az Ifá Yoruba-kul-
tuszra támaszkodtak, amihez többek 
között az ősök vallásos tisztelete is 
tartozik. 

Cullors így beszélt erről: «Az én ha-
gyományomban feláldozunk dolgokat, 
amit elhunyt hozzátartozóink szeret-
tek, például mézet, dohányt, hasonló-
kat. Nagyon fontos – és nemcsak a mi 

számunkra –, közvetlen kapcsolatban 
lenni elhunyt szeretteinkkel. Nekik is 
szükségük van arra, hogy tudják, gon-
dolunk rájuk. Úgy hiszem, sokan közü-
lük általunk dolgoznak.»

Abdullah erre elmondta, hogy ő 
sokat nevet «Wakiesha»-val együtt 
– ő egy fekete nő szelleme, akit 2016-
ban holtan találtak Los Angeles egyik 
börtöncellájában.

A Black Lives Matter nyíltan femi-
nista, LGBTQIA+ -t támogató szer-
vezet 
A BLM három alapítónője leszbikus, 
és felháborodtak azon a tényen, 
hogy «a fekete felszabadító mozgal-
mak ebben az országban elsősorban 
a fekete heteroszexuális férfiaknak 
adtak vezető szerepet, a nőket pedig, 
akik leszbikusok vagy transgende-
rek, háttérbe szorították, és munká-
jukért semmi vagy kevés elismerést 
kaptak». Ők «felismerték annak 
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szükségességét, hogy a nőknek is 
vezető szerepet adjanak», elsősor-
ban a transgender nőknek. Cullors 
így fogalmaz: «Mozgalmunk men-
torai között voltak transgender 
személyek, akiknek munkáját a 
vitathatatlan férfi vezetőség el-
nyomta.»

Ez az LGBTQIA+ elkötelezettség, 
mint a BLM mögötti hajtóerő, meg-
mutatkozott a «What We Believe» 
BLM-weboldalon. Azért mondom 
múltidőben, mert az oldalt időköz-
ben eltávolították. Mivel számítottam 
erre, lemásoltam, mielőtt még kitö-
rölték volna. (De még megtalálható 
az archívumban is.) Azért másoltam 
le, mert tudtam, hogy ez az oldal 
problémát jelentett a BLM számá-
ra – és a közösségnek is. (Vagy je-
lenthetett volna …) Néhány idézet a 
weboldalról: 

«Mi megtesszük, ami szükséges 
ahhoz, hogy a cisgender (cisznemű) 
privilégiumokat leépítsük, és a trans-

gender feketéket erősítsük, elsősor-
ban a fekete trans-nőket, akik arány-
talanul többször esnek áldozatául a 
trans ellenes erőszaknak. 

Mi a queer-pozitív hálózatot támo-
gatjuk. Ha összejövünk, azzal a szán-
dékkal tesszük, hogy kiszabadítsuk 
magunkat a heteronormatív gondol-
kodás szorításából, vagy pontosab-
ban az alól a hit alól, hogy minden 
ember heteroszexuális (amennyiben 
nem vallja magát másnak).» 

Hogy egész pontosan fogalmaz-
zunk: A keresztény biblikus hit nem-
csak egy példa a «heteronormatív 
gondolkodásra», hanem ez a forrása.

A Black Lives Matter nyíltan férfi- 
és családellenes 
A Critical Social Justice (CSJ)-mozga-
lom jellemző modorában a BLM min-
den ellen küzd, ami a «hegemóniá-
val» kapcsolatos. Különösen hevessé 
válik, amikor a bibliai értelemben 
vett családról és a férfiakról van szó:

«Olyan teret alkotunk, amely a 
fekete nőket támogatja és erősíti, és 
amely szabad a szexizmustól, a nő-
gyűlölettől és a férfiközpontú kör-
nyezettől.

Családbarát tereket létesítünk, és 
olyan helyzetbe segítjük az egyedül-
álló szülőt, hogy gyermekét tökélete-
sen elláthassa. Leépítjük a patriar-
chális gyakorlatot, amely az anyáktól 
‹két műszakot› követel, hogy így ön-
állóan anyákként tevékenykedhesse-
nek, noha a közösségi munkában is 
elkötelezték magukat.

Leépítjük a család nyugati struktú-
ráját, miközben egymást nagycsalá-
dokként és ‹falvakként› támogatjuk, 

A mozgalom 2014-ben 
indult el, Michael Brown 
halálát követően tiltako-
zásokkal. 
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amelyekben kollektíven egymásról 
és főleg gyerekeinkről gondosko-
dunk úgy, hogy az anyák, szülők és 
gyerekek jól érezzék magukat.»

Az tűnik fel azonnal, hogy a 
BLM-tagok meg akarják szüntetni 
«a család nyugati struktúráját»; fi-
gyelemreméltó azonban néhány más 
vonás is: Először is a BLM-kijelenté-
sekben sehol nem fordul elő az «apa» 
szó. Ezekben csak nőket, gyerekeket 
és szülőket találunk, de apát egyál-
talán nem.

Nyilatkozatuk bírálja a «férfiköz-
pontosítást» is. Ha esetleg a köz-
pontosítás fogalmát [az amerikai 
eredetiben «centering»] még nem 
ismernénk: azt a gyakorlatot jelenti, 
ami valamit standarddá emel, és az 
rasszistaellenes, CSJ-befolyás alatt 
álló szóhasználat kedvelt kifejezése. 
Robin DiAngelo például egy «nem 
autentikus, a fehér normák szerint 
központosított, és ezáltal ellenséges 
környezetről» beszél. Egy másik he-
lyen elítéli «a fehér emberek és fehér 
hangok központosítását». Ibram X. 
Kendi szintén gyakran követeli, hogy 
a fehérek ne centralizálódjanak («not 
centering White»). Latasha Morrison 
a «fehér centralizáltságról» beszél. 
Nem azt mondom, hogy mindenki, 
aki a «centering» szót használja,  
SJW, azaz Social Justice Warrior = a 
szociális igazságosság militáns har-
cosa; a fogalom időközben átment a 
mindennapi szóhasználatba. Azon-
ban a CRT/I-világában (Critical Race 
Theory und Intersektionalität) ennek 
konkrét jelentése van.

És végül a «falvak». Itt a család 
kommunális, matriarchális felfogása 
mutatkozik meg, amely a korai mar-
xista elméletekre emlékeztet.

Minden téves gondolatot foglyul 
kell ejtenünk 
«Ezekkel rombolunk le minden 
okoskodást és minden magaslatot, 
amelyet az Isten ismeretével szem-
ben emeltek, és foglyul ejtünk min-

den gondolatot a Krisztus iránti en-
gedelmességre, és készek vagyunk 
megbüntetni minden engedetlensé-
get, amikor teljességre jut a ti enge-
delmességetek» (2Korinthus 10,5-6).

A rasszizmus és az igazságtalan-
ság a jelen valósága. Viszont telje-
sen mindegy, hogy én ezt milyen 
gyakran ismétlem, mégis azt vetik 
a szememre, hogy vak vagyok ezek 
iránt a dolgok iránt – nem azért, 
mintha tagadnám őket, hanem mert 
én nem követem a CRT/I szemléletét, 
mely szerint ezek a dolgok minden 
másnak normáját és alapját képezik. 
«Amerika történetéről nem állíthat-
juk, hogy csak gonosz és rasszista, de 
azt sem hogy erkölcsileg tökéletes», 
írja Thomas Sowell. «A korreláció 
nem kauzalitás, és a különbözőség 
nem feltétlenül diszkrimináció. A 
komplex problémák komplex megol-
dásokat követelnek. … A rasszizmust 
a rabszolgaság mögötti hajtóerőként 
tekinteni azt jelenti, hogy egy törté-
nelmileg viszonylag későbbi tényezőt 
olyan intézmény okozójának nevez-
nek, melynek eredete több ezer évre 
vezethető vissza.»

A CSJ-világkép a hegemónia for-
máiról kialakított előítéleteken ala-
pul, és mindent ebből a szemszögből 
interpretál. Aki a CSJ világképével 
foglalkozik, annak «foglyul kell ej-
tenie a gondolatokat», és a BLM-moz-
galom jó példa arra, miként kell ezt 
megtenni.

Szembe kell szállnunk a hazug-
sággal, és ragaszkodnunk kell az 
igazsághoz 
A Black Lives Matter tulajdonképpen 
egy trójai ló. A mozgalomnak olyan 
neve van, amely a keresztényeket 
megszólítja, hisz ők szeretik Istent 
és felebarátaikat, és azt szeretnék, 
hogy igazságosság uralkodjék. Egye-
sek fel is ültek a mozgalom narratí-
vájának, amely «a feketék és színes 
bőrűek elleni államilag támogatott 
terrort» hangoztatja. Nekünk annyi-

ra kell szeretnünk Istenünket, az Ő 
evangéliumát és testvéreinket, hogy 
ezzel a hamis narratívával szembe 
tudjunk szállni. De ehhez mélyebbre 
kell ásnunk.

Megvannak annak az okai, miért 
fogékonyak egyesek az «államilag 
támogatott terror» hamis narratívája 
iránt. Egyeseknek vannak ilyen irá-
nyú saját tapasztalataik, másokra 
pedig hatással van ez az állandóan 
ismételt nagyhangú propaganda. 
Vannak olyanok is, akiket vonz a ha-
talom hirtelen lehetősége, amikor a 
világ rájuk figyel, őket hallgatja. És 
nem kevés az olyan fehér keresztény 
sem, akik itt nagy esélyt látnak arra, 
hogy bűntudatuktól megszabadulja-
nak. Ezekben az esetekben meg kell 
hallgatnunk testvéreinket, és irgal-
massággal kell feléjük fordulnunk. 
És nem szabad elfelejtenünk legna-
gyobb feladatunkat: meg kell mon-
danunk nekik az igazságot. A hamis 
gondolatokat foglyul kell ejtenünk!

A Black Lives Matter-mozgalom-
mal kapcsolatos tények nem vi-
tatottak. Ez a szervezet marxista, 
forradalmi, feminista, férfiellenes. 

Melina Abdullah
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Támogatja a LGBTQIA+ ideoló-
giát, az abortuszt, családellenes, 
és okkultista gyökerei vannak. 
Semmiképp sem helyénvaló, hogy 
keresztények velük kooperáljanak, 
velük azonosítsák magukat, vagy 
reklámozzák őket. Már az is komoly 
hiba, ha «Black Lives Matter» szlog-
ent magukénak vallják, még ha va-
lamilyen nyomásra is.

Amikor ezeket mondom, mindig 
megkérdezik tőlem: «Talán csak nem 
azt akarod mondani, hogy a feketék 
élete nem fontos?» Engedjék meg, 
hogy válaszoljak erre.

Először: Én elutasítom az ebben 
a kérdésben kimondatlanul ott lévő 
előzményt, hogy 2013 előtt (amikor 
Cullors, Garza és Tometi a hashtag 
hivatkozást az interneten létrehoz-
ták) Amerikában a feketék élete nem 
számított. – Hogy a feketéket a nyílt 
utcán, mint a kutyákat, megölhették, 
és senkit sem érdekelt. Ez groteszk! 
Már nem a déli államokban élünk, 
a Jim Crow-érában. Azok az idők, 
amikor a feketéket nyíltan meglin-
cselhették, már rég elmúltak. Nincs 
szükségünk a hashtag-ra, hogy az 
afro-amerikaiak élete értelmet és 
méltóságot nyerjen.

Másodszor: én keresztény vagyok. 
Azt hiszem, hogy minden ember Is-
ten képmására teremtetett. Ezért az 
a meggyőződésem, hogy minden 
ember élete fontos, mindegy, hogy 
sötét vagy világos a bőrszíne. Telje-
sen abszurd a «Black Lives Matter» 
kifejezés, ill. hashtag lakmuszpa-
pírként való használata arra, hogy 
megtudjuk, szövetséges-e valaki a 
rasszizmus elleni harcban. Ahhoz 
sincsen hashtag-ra szükségem a kö-
zösségi hálón, hogy megtudjam test-
véreimről a Krisztusban, mennyre 
sokkolta őket George Floyd halála. 
Azon sem rágódom, hogy esetleg a 
fehér keresztényeknek mindegy-e, 
ha egy feketét a nyílt utcán lelőnek. 
Hiszem, hogy ezek a keresztények 
Krisztushoz tartoznak, és szeretik 

az embereket, amíg az ellenkezőjét 
be nem bizonyítják.

Mindez természetesen nem fogja 
az árkokat betemetni. Az árkok va-
lósak és elkerülhetetlenek. A fontos 
az, hogy amikor a katasztrófa jön, 
az árok helyes oldalán álljunk. Ad-
dig pedig szeretnünk kell – de nem 
a szeretet hamis, erőtlen, biblianél-
küli változatával, amely minden vé-
leménykülönbség vagy konfrontáció 
esetén szeretetlenül nyilvánul meg. 
Nekünk egymást állhatatos, biblikus, 
krisztusi szeretettel kell szeretnünk.

Kedves Olvasóm, jól tudom, hogy 
ez nem könnyű. Engem is bánt, ha 
szidalmaznak, ha a barátaim elhagy-
nak, vagy mellőznek. De nekünk 
jobban kell szeretnünk az igazságot 
barátainknál, a jó hírünknél, az érvé-
nyesülésünknél. Nem arról akartam 
beszélni, hogyan jelenjen meg az ele-
fánt a porcelánboltban, és remélem, 
hogy nem is ezt tettem ebben a tanul-
mányban. Azt hiszem, megszívleltem 

Péter apostol következő szavait, 
és arra szeretném Önt bátorítani, 
hogy ugyanezt tegye:

«De ki az, aki bántalmaz tite-
ket, ha buzgón igyekeztek a jóra? 

De még ha szenvednétek is az igaz-
ságért, akkor is boldogok vagytok; 
a fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek 
meg, se meg ne rettenjetek. Ellen-
ben az Urat, a Krisztust tartsátok 
szentnek szívetekben, és legyetek 
készen mindenkor számot adni 
mindenkinek, aki számonkéri tő-
letek a bennetek élő reménységet. 
Ezt pedig szelíden és tisztelettudó-
an, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy 
amivel rágalmaznak titeket, abban 
megszégyenüljenek azok, akik gya-
lázzák a ti Krisztusban való jó ma-
gatartásotokat. Mert jobb jót, mint 
gonoszt cselekedve szenvedni, ha 
ez az Isten akarata» (1Péter 3,13-17).

Ez természetesen akkor érvényes, 
ha a jó dolog, amiért szenvedünk, 
«Istenünk és Üdvözítőnk, Jézus 
Krisztus igazsága» (2Péter 1,1), az 
az igazság, amely a Krisztusba ve-
tett hit általi igazság (Filippi 3,9). 
A hamis vallás, a hamis papok és a 
rasszizmusellenes hamis kánon nem 
adhatja meg ezt az igazságot.

A sors iróniája, hogy a rassziz-
musellenesség soha nem volt al-
kalmas eszköz a rasszizmus elleni 
küzdelemben. Egyedül Krisztus az, 
Aki «az ő testében lebontotta az el-
választó falat, az ellenségeskedést» 
(Efézus 2,14). Ugyanakkor ez nem 
jelenti azt, hogy a fekete és fehér 
keresztények soha nem sértik meg 
egymást, és nem vétkeznek egymás 
ellen. És azt sem, hogy a rasszizmus 
bűne soha nem emeli fel gyűlöletes 
fejét társadalmunkban, sőt gyüleke-
zeteinkben. De azt jelenti, hogy erre 
megvan a feleletünk.

Voddie Baucham Jr.

Részlet: «Fault Lines», Voddie T. 
Baucham Jr. (csak angolul kapható), 
217-225. old. 

Semmiképp sem 
helyénvaló, hogy 
keresztények velük 
kooperáljanak, velük 
azonosítsák magukat, 
vagy reklámozzák őket. 
Már az is komoly hiba, 
ha «Black Lives Matter» 
szlogent magukénak 
vallják, még ha 
valamilyen nyomásra is.
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éLet

Aki Istent  
keresi,  

boldogságot 
talál?

A zsoltáros azt mondja, hogy teljes öröm 
van az Úrnál, és örökké tartó gyönyörűség 

(Zsoltár 16,11). De mi van akkor, ha őszintén 
keressük ezt a boldog beteljesülést az Úrban, 

és úgy tűnik, hogy mégsem találjuk? 
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lál» személyes döntésünkkel kez-
dődik. Isten Krisztus által már kife-
jezte akaratát irányunkban, most a 
mi igenünk következik, ami gyakran 
elég nehezen hangzik el. Nem látjuk, 
nem érzékeljük Istent, mert Ő min-
denek felett áll. Sokan úgy közelítik 
meg Őt, mintha egy másik lényhez 
fordulnának. De ez helytelen. Isten 
mindenütt jelenvaló, betölti a min-
denséget. 

Mekkora a távolság egy hangya és 
egy ember között? A létezés fokán a 
hangya messze alattunk áll, ugyan-
akkor mindketten ugyanazon a ská-
lán vagyunk, mint teremtmények. 

Mekkora a távolság egy angyal és 
egy ember között? Igen nagy lehet, 
mert az angyalokat nem láthatjuk. 
Ők sokkal hatalmasabbak, mint mi. 
Érdekes módon a Zsidókhoz írott le-
vél arra utal, hogy Jézus rövid időre 
kisebbé lett az angyaloknál (Zsi-
dók 2,9). Mindenesetre az angyalok 
számunkra megközelíthetetlenek. 
Amikor Dániel egy angyalt a maga 
dicsőségében meglátott, minden 
ereje elhagyta: «Én magamra ma-
radva láttam ezt a nagy látomást, 
de engem is elhagyott az erőm, ar-
com eltorzult, és nem tudtam erőmet 
összeszedni» (Dániel 10,8). És mégis 
a létezésnek ugyanazon a skáláján 
állunk. Az angyalok és az emberek 
is teremtmények. 

Mekkora a távolság Isten és em-
ber között? Számtalanszor nagyobb, 
mint angyal és ember között? Nem. 
Ezt a távolságot nem lehet lemérni. 
Mivel Isten és az ember nem ugyana-
zon a skálán állnak. Isten a Teremtő, 
mi pedig a teremtmények. Köztünk 
a távolság végtelen, mérhetetlen, 
számokkal ki nem fejezhető örökké-
valóság. Ezért olyan nehéz nekünk 
megismerni Istent. Ő van – örökké-
való jelenidőben.

Ezért kell a boldogság megtalá-
lására hittel mondanunk: «Igen, 
akarom.» Meg akarom ezt az Istent 

ismerni, Akit szemmel ezen a földön 
nem láthatok. Istent, Akivel egyet-
len lény sem konkurálhat. A Terem-
tő Istent, Akit lehetetlen manipulál-
ni és befolyásolni, Aki annyira más, 
mint én.

A gyakorlatban igenünk azt je-
lenti, hogy mindent, amit teszünk, 
az Úr akarata szerint tesszük. Egész 
életünknek azt kell hirdetnie, amit 
Pál mondott: «Igen, akarom!»

De hogyan lehetséges ez, amikor 
Isten a mi korlátok közé zárt létün-
kön kívül áll? A többi teremtménnyel 
könnyel létesítünk kapcsolatot. De 
hogyan történik ez Istennel, Akire 
egyáltalán nem tudunk hatni, nem 
tudjuk befolyásolni? Maga Jézus 
mondta, hogy a mi imádságunk ne 
olyan legyen, mint a pogányoké, 
akik azt hiszik, a hosszú szóáradat-
tal «rá tudják beszélni» Istent, hogy 
az ő akaratuk szerint cselekedjék. 

Pál adja meg a feleletet az igazi 
örömre való felhívásra: «Egyébként 
pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisz-
tességes, ami igazságos, ami tiszta, 
ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha 
valami nemes és dicséretes, azt ve-
gyétek figyelembe!» (Filippi 4,8). 

Mindennapi életünkben az igaz, a 
tiszta, a szeretetreméltó dolgok után 
kell törekednünk, és azt kell csele-
kednünk. Miért? Mert Isten ilyen! Ő a 
szeretet, a jóság, a békesség, a tiszta-
ság, a tökéletes erényesség. Erre kell 
nekünk is igent mondanunk. 

«Krisztust akarom megismerni», 
mondja Pál. És Krisztus nem csupán 
egy eszme, egy ideál, elvont magasz-
tos gondolat, Ő mindaz, ami igaz, 
tisztességes, igazságos, tiszta, szere-
tetreméltó, jóhírű, nemes és dicsére-
tes! Ezért mondjuk tehát eltökélten: 
«Akarom!». Nemcsak azért, mert 
jobb emberek akarunk lenni, hanem 
mert a Legjobbat akarjuk megnyerni. 

Mert az örökélet boldogsága ab-
ból áll, hogy megismerjük Istent, 
az Atyát és a Fiút, Jézus Krisztust a 

Hippói Szent Ágoston tudta: 
«Minden értelmes ember bol-

dog akar lenni.»
Az élet nagy művészete abból áll, 

hogy a boldogságot és beteljesedést a 
megfelelő helyen keressük. Azt pedig 
tudni kell, hogy a tökéletes boldog-
ság csak annál található, Aki Maga 
is tökéletes: Istennél. Vagyis: «Aki 
Istent keresi, boldogságot talál.»

Persze ezt könnyebb mondani, 
mint megélni. A völgyek nagyon sö-
tétté válhatnak, amikor az Istenben 
való beteljesedés után vágyódunk, 
Akit nem láthatunk, nem hallhatunk 
és nem érzékelhetünk. Az Istenben 
való boldogságot megtalálni küzdel-
met jelent, nem könnyű séta. Miért?

Az egyik feleletet Pál apostol 
imájában találjuk. Megvallja szíve 
vágyakozását, és kijelenti, hogy 
minden küzdelem, szorongattatás 
és sötétség ellenére mégis megtalál-
hatjuk az igazi boldogságot. Így ír:  
«…hogy megismerjem őt és feltáma-
dása erejét, valamint a szenvedése-
iben való részesedést, hasonlóvá 
lévén az ő halálához, hogy valami-
képpen eljussak a halottak közül 
való feltámadásra» (Filippi 3,10-11).

Mire utal itt Pál, és mit jelent ez az 
«Istent keresni, boldogságot találni» 
célkitűzésre nézve?

Krisztust megismerni 
Az isteni és igazi boldogság Jézus 
Krisztussal kezdődik. Annak, aki 
tudni akarja, milyen Isten, Jézus-
hoz kell mennie (vö. János 1,18). 
Ő ad felvilágosítást, és hív is ben-
nünket: «Jöjjetek énhozzám mind-
nyájan, akik megfáradtatok, és meg 
vagytok terhelve, és én megnyug-
vást adok nektek. Vegyétek maga-
tokra az én igámat, és tanuljátok 
meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és 
alázatos szívű, és megnyugvást ta-
láltok lelketeknek!» (Máté 11,28-29).

Pál meg akarta ismerni Krisztust. 
«Aki Istent keresi, boldogságot ta-
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Szentlélekkel egyetemben (vö. János 
17,3). Megismerni többet jelent, mint 
ismerni. A megismerés bizalmas kö-
zösséget, olyan kapcsolatot jelent, 
amely teljes lényünket átjárja. Mi-
vel Jézus Krisztus ad felvilágosítást 
a láthatatlan Istenről, a boldogság 
lényege: elrejtve lenni Krisztussal Is-
tenben. Minél jobban megismerjük 
Krisztust a gyakorlatban, és nem-
csak elméletben, annál boldogabbak 
leszünk.

Feltámadásának ereje és szenve-
déseiben való részesedés 
Úgy, amint vagyunk, tökéletlen mi-
voltunkban lehetetlen számunkra 
Istent keresni és a boldogságot meg-
találni. Gyakran kudarcot vallunk, 
megbotlunk, tévedünk, akkor is, 
ha nagyon szeretnénk azt elkerül-
ni. Korlátainkkal egyszerűen nincs 
erőnk szakadatlanul a határtalan 
Istennél maradni. Olyan ez, mint 
egy íj, amelyet állandóan kifeszítve 
tartanak. Végül a feszítéstől elpat-
tan. Így járunk mi is, ha tökéletlensé-

günkben állandóan a tökéletes után 
kell nyújtózkodnunk. 

Mi sem tartunk ki sokáig, elpatta-
nunk, képletesen szólva. Bennünk 
a halál mérge tombol. Isten viszont 
az élet forrása. A halál és az élet 
nem viselik el egymást. Az egyik el 
fogja nyelni a másikat. Amíg földi-
ek vagyunk, nem állhatunk meg a 
Mennyei előtt. Így ebben a testben 
elérhetetlen számunkra a tökéletes 
boldogság.

Ezért olyan fontos megismerni 
Krisztust. Az istenség Őáltala össze-
kapcsolódott az emberiséggel. Ő az 
lett, ami mi vagyunk, hogy mi azok 
lehessünk, ami Ő. Krisztus legyőzte 
a halált, harmadnapon feltámadt 
a halottak közül. Istenemberként 
örökké él. Ő az új emberiség alapí-
tója, amely legyőzte a halált, és ösz-
szekapcsolódott Istennel. Ezt az erőt 
akarja nekünk adni – feltámadásá-
nak erejét. Meg akar szabadítani 
bennünket a haláltól és mind attól, 
ami Istentől elválaszt.

Ezért kérte Pál, hogy megismerje 
az Úr feltámadásának erejét. Mert 
az az erő, amely Őt feltámasztotta, 
alkalmassá teszi a szívünket a tö-
kéletes boldogságra. Krisztus jelent 
mindent számunkra: «Őt tette ne-
künk Isten bölcsességgé, igazsággá, 
megszentelődéssé és megváltássá» 
(1Korinthus 1,30). 

Jártunkban, keltünkben, minden 
cselekedetünkben Krisztusra és fel-
támadásának erejére támaszkodunk. 

És mégis olyan könnyen megesik, 
hogy a nekünk ígért boldogságot 
egyszerűen nem érezzük. A sötét-
ség vesz körül bennünket, amint a 
Zsoltár 88,19 mondja. – Még akkor 
is, ha minden porcikánkkal kiáltjuk: 
«Akarom». 

És ezzel elérkezünk a keresztény 
hit nagy és félelmetes titkához, ma-
gához a kereszthez. Isten, Aki bol-
dogságra akar vezetni bennünket, a 
megfeszített Jézusban nyilatkoztatta 

ki Magát (vö. 1Korinthus 2,2). A ke-
reszten láthatjuk, hogy a láthatatlan 
Isten a Maga dicsőségében milyen 
valóságos (vö. János 17,1-től). Pál 
imájában azt fogalmazza meg, hogy 
Urunkat a szenvedéseiben való ré-
szesedés által ismerjük meg. 

Az Istennel való közösség több, 
mint egy kapcsolat, részesedést je-
lent. Aki az Istennel való közösségben 
nagyobb részt akar, az nagyobb részt 
fog kapni Urának szenvedéséből is. 

Amikor Jézus a kereszten meghalt, 
tanítványai teljesen kétségbeestek. 
Másképp képzelték el emberré vált 
Istenük útját. Feltámadása után Jé-
zus megjelent két tanítványának, és 
elmagyarázta nekik, miért kellett 
meghalnia. De először nem ismerték 
fel. Csak akkor nyíltak meg szeme-
ik, és ismerték fel Urukat, amikor az 

asztalnál ültek, és az Úr megtörte a 
kenyeret. 

A kenyér megtörésének közössé-
ge jelképezi az Úr szenvedését. Ez 
azt jelenti, hogy szemeink akkor 
nyílnak meg az Úr megismerésére, 
ha Vele együtt szenvedünk. A sötét 
völgyben, ellenségeink szeme előtt 
terít asztalt számunkra. «Ezért te-
hát nem csüggedünk. Sőt ha a kül-
ső emberünk megromlik is, a belső 
emberünk mégis megújul napról 
napra. Mert a mi pillanatnyi köny-
nyű szenvedésünk minden mérté-
ket meghaladó nagy, örök dicső-

Szent ÁgoSton 

«Minden értelmes  
ember boldog akar  
lenni.»

Mindennapi életünkben 
az igaz, a tiszta, a szere-
tetreméltó dolgok után 
kell törekednünk, és azt 
kell cselekednünk.  
Miért? Mert Isten ilyen! 
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séget szerez nekünk» (2Korinthus 
4,16-17).

Isten titokzatos módon munkálja 
boldogságunkat a kereszt által. Arra 
szólít fel, hogy hősök legyünk, ha 
meg akarjuk Őt ismerni olyannak, 
amilyen. Pál követte ezt a felszólí-
tást, szívvel-lélekkel. Nem állt meg 
az Ő feltámadásának erejénél – amit 
mi annyira szeretnénk birtokolni –, 
hanem tovább imádkozott a szenve-
déseiben való részesedésért.

Hasonlóvá lenni az Ő halálához, 
eljutni a halottak közül való fel-
támadásig 
Ha Istent keressük, mindennek, 
ami velünk történik, egyetlen ren-
deltetése van: Isten Fiával meg kell 
halnunk, hogy aztán Vele éljünk: 
«Krisztussal együtt keresztre vagyok 
feszítve: többé tehát nem én élek, 
hanem Krisztus él bennem; azt az 
életet pedig, amit most testben élek, 
az Isten Fiában való hitben élem, aki 
szeretett engem, és önmagát adta ér-
tem» (Galata 2,20).

Pál imádkozik az Úr szenvedésé-
ben való részesedésért, hogy általa 
hasonlóvá legyen halálához. Csak 
akkor élhetünk igazán, ha megha-
lunk. A boldogságot megtalálni azt 
jelenti, hogy saját énünket feladjuk, 
vagyis Krisztussal keresztre feszít-
jük. De miért szükséges ez?

A számunkra eléggé kellemetlen 
válasz: a bűn miatt. A bűn céltévesz-
tés; a bűn a halál fullánkja; minden 
jónak, igaznak és szépnek hiánya. A 
bűn egész lényünket megmérgezi. A 
bűn megkötöz, megakadályozza tel-
jesítő képességünk kifejtését.

A bűn az egész emberiséget gyöt-
ri, mint egy gyógyíthatatlan, fertőző 
és halálos betegség. Egyenlő mérték-
ben válunk áldozataivá és tetteseivé 
a bűnnek. Ettől a bűntől tisztít meg 
Isten, ha erre kérjük. Ugyanis Jézus 
ezért halt meg. Azért ontotta vérét, 
hogy a bűn következményeit, a ha-

Isten Krisztus által 
már kifejezte akaratát 
irányunkban, most a 
mi igenünk következik, 
ami gyakran elég ne-
hezen hangzik el. Nem 
látjuk, nem érzékeljük 
Istent, mert Ő minde-
nek felett áll. Sokan 
úgy közelítik meg Őt, 
mintha egy másik 
lényhez fordulnának.
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lált és az Istentől való eltaszítottsá-
got eltörölje.

A megtisztítás, megváltás és meg-
szentelődés ellenére, amit Isten szí-
vesen, minden szemrehányás nélkül 
ajándékoz, a bűn nyomai mégis tes-
tünkben maradnak. Olyan ez, mint 
mikor az orvos garantálja, hogy ki-
gyógyít a rákból, lelkiismeretesen 
kezel, mégpedig ellenszolgáltatás 
nélkül. A gyógyulás biztos, viszont 
végig kell járnunk a kemoterápia 
fájdalmas gyógykezelésének útját, a 
beteg sejteknek el kell pusztulniuk, 
hogy életben maradjunk. 

Hasonló folyamat Isten keresé-
se, a boldogság megtalálása is. 
Isten dolgozik rajtunk, hogy ki-
mondhatatlan dicsőségére felké-
szítsen. És ez a pusztán át vezető 
út a sötétség völgyében, ahol Isten 
megfoghatatlan számunkra, ahol 
szeretete megsebez, hogy általa 
meggyógyuljunk. 

A halál ijesztő számunkra, termé-
szettől fogva védekezünk ellene. Két-
ségbeesünk, nem akarjuk elfogadni, 
ha szeretett hozzátartozónktól végleg 
meg kell válnunk. Azonban a fájdal-
mas folyamat gyümölcse az örökélet. 

A Zsidókhoz írott levél Isten szent-
jeiről beszél. Egyesek közülük vál-
lalták a szenvedést és halált, hogy 
dicső feltámadásban részesüljenek. 
Isten formál bennünket itt a földön 
az örökkévalóság számára, a feltá-
madás tökéletes életére. Minél in-
kább elfogadjuk Isten működését 
az életünkben, annál alkalmasabbá 
tesz a kimondhatatlan dicsőség elfo-
gadására. Isten szeretete körülvesz, 
néha megsebez, hogy elvezessen az 
igazi boldogsághoz. 

Pál beszél arról az elváltozásról, 
ami Isten kegyelméből ránk vár: «Mi 
pedig, miközben fedetlen arccal, 
mint egy tükörben szemléljük az Úr 
dicsőségét mindnyájan, ugyanarra 
a képre formálódunk át az Úr Lelke 
által dicsőségről dicsőségre» (2Ko-
rinthus 3,18). 

Ez után a csodálatos ígéret után 
beszél az apostol a Krisztussal vállalt 
szenvedéstörténetről (vö. 2Korinthus 
4,7-10). Ez által formálódunk mind-
nyájan a Krisztus képére a Szentlélek 
által. Ez a kereszt titokzatos logikája. 

Mindenki, aki Istent szereti és 
keresi, meg fogja Őt látni. Pál jel-
képesen arról ír, hogy kincsünket, 
Isten dicsőségét, cserépedények-
ben őrizzük, hogy annak rendkívüli 
erejét ne magunknak tulajdonítsuk, 
hanem Urunknak. És a mennyben 
minden edény csordultig megtelik, 
aki pedig itt a földön bátran vállal-
ja az Úr ügyéért a harcot, nagyobb 
edénnyel fog rendelkezni, ők többet 
kapnak Istentől. Ez az értelme az Ő 
szenvedéseiben való részesedésnek 
és annak, hogy hasonlóvá válunk 
halálához. Ha itt a földön megismer-
jük Krisztust és hatalmát, ha Vele 

szenvedünk és meghalunk, akkor az 
örökkévalóságban Vele fogunk élni, 
uralkodni és dicsőségében részesed-
ni (vö. Róma 8,17-18). 

Ezért nem szabad elbátortala-
nodnunk, ha a boldogságot nem 
azonnal találjuk meg, ha Isten 
utáni vágyakozásunk nem teljesül 
úgy, ahogy elképzeltük, ha esetleg a 
zsoltárossal mi is így gondoljuk: «…
már csak a sötétség ismer engem» 
(Zsoltár 88,19). Krisztus feltáma-
dásának ereje elvezet bennünket a 
szenvedéseiben való részesedéshez, 
miközben kérdezhetjük: «Hogy-
hogy? Miért?», és talán együtt pa-
naszkodunk az Énekek éneke meny-
asszonyával:

«Ajtót nyitottam szerelmesem-
nek, de szerelmesem már megfor-
dult, elment. Lelkem megindult be-
szédétől, azért kerestem őt, de nem 
találtam, kiáltottam, de nem vá-
laszolt. Rám találtak az őrök, akik 
járják a várost. Megvertek, megse-
beztek, letépték rólam kendőmet 
a várfalak őrei. Esdekelve kérlek, 
Jeruzsálem lányai! Ha megtaláljá-
tok szerelmesemet, mondjátok meg 
neki, hogy a szerelem betege va-
gyok!» (Énekek éneke 5,6-8). 

Ha te is ajtót nyitottál szerelme-
sednek, aki hátat fordított, ha ker-
ested, de nem találtad, ha megver-
tek, megsebeztek érte, gondolj Pál 
imádságára: «…hogy megismerjem 
őt és feltámadása erejét, valamint 
a szenvedéseiben való részesedést, 
hasonlóvá lévén az ő halálához, 
hogy valamiképpen eljussak a ha-
lottak közül való feltámadásra» (Fi-
lippi 3,10-11).

rené malgo

A bűn céltévesztés; a 
bűn a halál fullánkja; 
minden jónak, igaznak 
és szépnek hiánya. A 
bűn egész lényünket 
megmérgezi.
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Társadalom

A majomember 
A tudósok elkezdtek egy keveréklényt  

tenyészteni. Mit jelent ez bibliai  
és profetikus szemszögből?

A hír bejárta a világot: Egy nemzet-
közi kutatócsoportnak sikerült 

keveréklényeket kitenyészteni majo-
membrióból és emberi őssejtből. Majd-
nem három hétig maradtak életben az 
inkubátorban. Mindez Isten szavára 
emlékeztet, Aki Bábel tornyával kap-
csolatban így szólt: 

«Az ÚR pedig leszállt, hogy lás-
sa azt a várost és tornyot, amelyet az 
emberek építettek. Akkor ezt mondta 
az ÚR: Most még egy nép ez, és mind-
nyájuknak egy a nyelve. De ez csak a 
kezdete annak, amit tenni akarnak. 
És most semmi sem gátolja őket, hogy 
véghezvigyék mindazt, amit eltervez-
nek» (1Mózes 11,5.6).

Az ember akkor átlépett egy határt, 
és Isten a mennyből beavatkozott éle-
tébe. Vajon ez ismét meg fog történni? 
A jelek erra mutatnak. Frankenstein, A 
majmok bolygója, King Kong jó példák 
erre.

Emberi őssejteket makákók embri-
óiba oltani szintén Bábel tornya, csak 
másféleképpen. És az embert nem ál-
lítja meg sem az etika, sem a földi tör-
vényszerűség. Semmi nem gátolja őket, 
hogy véghezvigyék, amit elterveztek.

Tehát az őssejtkutatók olyan embrió-
kat tenyésztettek, melyekben ember is, 
majom is rejtőzött. A hír a médiában 
kétkedést, csodálatot, de felháborodást 

is kiváltott. Mindenesetre az ember 
tisztában van azzal, hogy itt átléptek 
egy etikai határt, és az ilyen eljárás a 
természet ellen irányul. De ez vajon 
megállítja-e a további próbálkozáso-
kat? 132 majom-ember kiméra kellett 
volna létrejöjjön, melyekből tíz nap 
után még 103 élt, a 19. napon pedig 
három. Ilyen sokáig még nem maradt 
életben állat-ember embrió a tenyésztő 
edényben. Még ha az eljárás jelenleg 
nem is bizonyul megvalósíthatónak, 
épp elég szörnyű már a próbálkozás is. 
Etikusok követelik, hogy a társadalom 
és a törvényhozók végre foglalkozzanak 
a kimérák kérdésével. Isten azonban 
jobban ismeri az embert, mint ő saját 
magát. A tudományos haladás nevében 
nem fog addig nyugodni, míg az eljá-
rást nem folytathatja. Ezzel nemcsak 
természeti határt lép át, hanem isteni 
korlátozást is. Isten ugyanis minden 
lényt a saját fajtája szerint teremtett. 
Így az ember beavatkozik Isten terem-
tésébe, és ő is teremtőként lép fel. 

Példaként erre idézzük Júdás le-
velét: «Azokat az angyalokat is, akik 
nem becsülték meg a maguk fejede-
lemségét, hanem elhagyták saját lakó-
helyüket, örökkévaló bilincsekben és 
sötétségben tartja fogva annak a nagy 
napnak az ítéletére. Ugyanígy Sodo-
ma és Gomora, meg a körülöttük levő 

városok, amelyek ezekhez hasonló 
módon paráználkodtak, és idegen test 
utáni kívánság hajtotta őket, például 
szolgálnak, amikor az örök tűz bünte-
tését szenvedik» (Júdás 1,6-7).

Mi történt? Az angyalok elhagyták 
Isten adta korlátaikat (lakóhelyüket), 
és erre a Mindenható ítéletével beavat-
kozott. Ugyanúgy Sodoma és Gomora 
lakói átlépték természetes határaikat, 
amit ítélet követett. Vajon az, ami most 
tudományos szinten történik, nem 
ugyanebbe a kategóriába esik – ugyan-
azokkal a következményekkel?

Saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy 
a világ történései minden területen a 
bibliai próféciák beteljesülése felé ha-
ladnak. Ezért nagyon fontos szem előtt 
tartanunk: Isten szereti teremtményeit, 
és nagy az Ő hosszútűrése, nem akar-
ja, hogy egy is elkárhozzék az emberek 
közül. Ha az Úr nem lenne irántam is 
olyan hosszútűrő, talán már nem is él-
nék, és az örökéletem is kérdéses lenne. 
Nekünk az a feladatunk, hogy felfedjük 
a sötétség műveit, és rámutassunk a 
megváltás világosságára Jézus Krisz-
tusban. Maranatha, jöjj, Uram, Jézus!

norBert lieth
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Szakadék a  
Krisztusban  

elfoglalt helyünk 
és valódi  

állapotunk között 
A Biblia utolsó könyvének magyarázata. 

28. rész. Jelenések 2,20.

«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). – Elcsábí-
totta az engedelmes szolgákat, hogy 
bálványáldozati húst egyenek, vagyis 
közösséget vállaljanak a kétes elemek-
kel. A gyülekezet cselekedete mélyen 
megszomorítja szerető Urunkat, és 
megsérti szentségét. A gyülekezet vét-
ke nem valamilyen konkrét tett az Úr 
ellen, hanem az, hogy passzívan eltűrte 
köreiben az ellenséget. Az eltűrés vég-
sősoron igenlést jelent. 

Wim malgo (1922–1992)

Jezábel jelentése «a szűz», de ő csak 
látszólag szűz. Az ő tanításának lé-

nyege az, hogy szakadékot teremtett a 
Krisztusban elfoglalt helyünk és valódi 
állapotunk között.

Mit jelent tulajdonképpen a «Krisz-
tusban elfoglalt helyünk»? Krisztusban 
tökéletesek, igazak és megszenteltek va-
gyunk (Róma 8,1; 1Korinthus 6,11 stb.). 
Aki elfogadta Jézust Megváltójának, aki 
újjászületett, az Isten előtt szent és maku-
látlan. «Ezért ha valaki Krisztusban van, 
új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új 
jött létre!» (2Korinthus 5,17). Azonban 
állapotunk, azaz személyes életünk is 
ennek megfelelően szentté kell váljon 
(1Thesszalonika 4,3). 

Ha a Krisztusban elfoglalt helyünk és 
személyes állapotunk között szakadé-
kot képezünk, ha azt mondjuk, mi Jézus 
Krisztusban hiszünk, ugyanakkor a vi-
lág szellemét is követjük – akár erkölcsi 
vagy pénzügyi területen –, akkor Jezábel 
romlást hozó szelleme működik bennünk 
– így lehet gyakorolni az ő tanítását. 
Ilyenkor elmosódnak a határok. Ez odá-
ig mehet, hogy elnézően így mentegetjük 
magunkat: «Nem az új ember az bennem, 
aki vétkezik, hanem az óemberem.»

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 ma-
gát és tanít, és eltántorítja szolgái-
mat, hogy paráználkodjanak és bál-
ványáldozati 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).

A gyülekezet vétke nem 
valamilyen konkrét tett 
az Úr ellen, hanem az, 
hogy passzívan eltűrte 
köreiben az ellenséget. 
Az eltűrés végsősoron 
igenlést jelent.
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A Biblia prófétai szavai sok olyan isteni 
kijelentést tartalmaznak, amelyek már 
beteljesedtek. Ezek közé tartoznak a zsi-
dók egész világon való szétszóródtatása, a 
Messiás eljövetele, halála és feltámadása, 
valamint a zsidó népnek a végidõk során 
bekövetkezõ visszatérése Izrael földjére. 
Még a nagy szkeptikusok is elismerik, hogy 
már nagyon sok bibliai prófécia beteljese-
dett. De vajon érvényes ez napjainkra is? 
Mond a Biblia a jövõnkrõl valamit? Arno 
Froese az Éjféli Kiáltás (Midnight Call) és 
a Hírek Izraelbõl (News from Israel) folyó-
iratok amerikai kiadásának fõszerkesztõje 
a végidõk történéseinek 120 égetõen ak-
tuális kérdésére válaszol.

-Mikor épül meg Jeruzsálemben a 
Templom? 
-Hol van a szövetség ládája? 
-Átélhet-e Izrael egy tartós békét?
-Ki az Antikrisztus?
-Mi lesz Amerika jövõje?
-Mit jelent a 666-os szám?
-Mi a nagy nyomorúság,
-Ki a 144 000?
-Felépül-e a régi Babilon? 
-Atomháború elõtt állunk? 
Az ilyen és ezekhez hasonló kérdések 
vezetnek be egy nagyon izgalmas 
témába.
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pszichiátriának a lelkigondozásban ill. a pedagó-
giában való használhatóságával kapcsolatban

Ára: 1590,- Ft
+ postaköltség

Pszichológia  
és lelkigondozás

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



Utazz velünk a 
Szentföldre!

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

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

A részletekrõl érdeklõdjön telefonon!

Az
 ú

jsá
g 

ár
a:

 5
00

,-F
t

IZRAEL 2021

2021
október 29. -  
november 8.

Találkozás Jézussal!


