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Az Éjféli Kiáltás Misszió verseket kedvelõ Olvasói 
számára adta ki a hívõ költészet jeles hazai és külföldi 
képviselõinek legszebb verseit.  A CSENDES CSODÁK 
címû 400 oldalas kötet közel ugyanennyi költeményt 
tartalmaz, amelyek az elcsendesedés perceiben lelki 
felüdülést, támaszt és bátorítást jelenthetnek olvasóinak 
a hitélet mindennapjaiban. 

Sajnos, mire ez a tiszta szeretet-
tel írt könyv megjelent, írója már 
Jézushoz költözött. Megtisztelve 
éreztük magunkat, hogy a teo-
lógiai újszövetségi professzor 
nekünk ajánlotta fel könyve 
kiadását. Vigasztalásunk lett, 
hogy «hazaköltözött» testvérünk 
folytathatja a Krisztus teljessége 
tiszta, evangéliumi hirdetését e 
könyvén keresztül. 
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Az ájánlott könyv e két témát 
tartalmazza: 
-Jézus a Krisztus,
 -Az emberré lett Isten fia

Ár: 750 Ft

Hegyi András

Jézus a Krisztus

+postaköltség

Sarkadi Nagy Pál

Krisztus teljessége

+postaköltség
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Amikor Isten  nyilvánvalóvá  
teszi a tébolyt



A halál után
Wim Malgo

Dezséri László
Marcel Malgo
Dr. Joó Sándor

Ez a kérdés, amelyet minden ember feltesz - vagy legalábbis fel kellene, hogy 
tegyen - magának, ünnepélyesen, komolyan. A halál, az itteni (földi) lét végsõ 

pontja-e, az ember elkerülhetetlen sorsa, valóban adottságai, tevékenysége, 
munkája gyakorlásának, örömeinek, mint ahogyan fájdalmainak is a vége? Vagy 

pedig van számára egy másik lét a halálon túl, létezésének folytatása, még ha más 
feltételek mellett is? És ha így van, akkor milyen fajta lét lesz ez?

Ára: 1 250,-Ft

Zimányi József

Életmentõ halálos ítélet
Akönyv nehezen érthetõ címe Jónás Nini vébe küldésérõl mondja el Isten 
megbízottai halálba vivõ emberi döntését és haláltól szabadító kegyelmét. 
Életünk útja sokszor göröngyös, de amint elfogadjuk az Úr döntését,  
gyönyörûséges és könnyû.

Ára: 270,- Ft

Zimányi József

Az örök halál négy kamrája
Tartalomból: Tagadás a negyedik Hatványon
Utolsó zörgetés
Ákán zsákmánya
Szeretem törvényedet
Döntés
A tiszta szív

Ára: 950,-Ft

+postaköltség

+postaköltség

+postaköltség

Megrendelhetõ: www.ejfelikialtas.hu 
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köszönTés

Norbert Lieth

Egység

A Németország október 3-án ünnepli a német egy-
ség napját. Azonban mindenütt egyre növekvő vi-

szálykodásról, széthúzásról lehet hallani. A társadalom 
megoszlik a jog és szabadság kérdései tekintetében. A 
frontok bekeményítenek, még ott is, ahol az emberek 
kereszténynek vallják magukat, épp az ellenkezője tör-
ténik annak, amit Krisztus akar. Ez nem az az egység, 
amiről Jézus főpapi imájában beszélt: «hogy mindnyá-
jan egyek legyenek úgy, ahogyan te, 
Atyám, énbennem, és én tebenned, 
hogy ők is bennünk legyenek, hogy 
elhiggye a világ, hogy te küldtél el en-
gem» (János 17,21). 

Sokan vannak, akiket inkább a ve-
szekedés és kölcsönös vádaskodás 
jellemez, és nem a testvéri szeretet. 
A társadalom nyugtalansága nem áll 
meg a gyülekezetek kapui előtt. A ke-
resztények önmagukkal vannak elfoglalva, vagy «Pálja-
ikkal», «Apollósaikkal» és «Kéfásaikkal» ahelyett, hogy 
Krisztushoz fordulnának. Az ember került a közép-
pontba. A Bárány követői saját jogaikra hivatkoznak, 
és bikákként küzdenek. Nyomát sem látni Megváltójuk 
báránytermészetének, Pál apostol ilyen értelemben fi-
gyelmezteti a galatabelieket: «Ha pedig egymást marjá-
tok és faljátok, vigyázzatok: el ne emésszétek egymást!» 
(Galata 5,15). 

Az egyik biblikusabb akar lenni, mint a másik, és alig 
van, aki észrevenné, mennyire nem azok. Gyakran a ko-
rinthusiakéhoz hasonló helyzet alakul ki: «A mi Urunk 
Jézus Krisztus nevére kérlek titeket testvéreim, hogy 
mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek 
közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal az érzéssel 
és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymás-

hoz … Úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél közte-
tek: «Én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én pedig 
Krisztusé.» Hát részekre szakítható-e Krisztus? Talán 
Pál feszíttetett meg értetek, vagy Pál nevére keresztel-
kedtetek meg?» (1Korinthus 1,10.12.13). Csak szégyen-
kezhetünk az ilyen magatartás miatt. 

A Menny példát mutat az egységről. A dicsőség kö-
zéppontjában angyaloktól és a vének seregétől körülvé-

ve áll a megöletett Bárány: «És láttam, 
hogy a trónus és a négy élőlény köze-
lében, a vének között, ott áll a Bárány: 
olyan volt, mint akit megöltek …» (Jele-
nések 5,6). 

Ahol Jézus, a Megfeszített áll a kö-
zéppontban, ott egység van.  

Ott lehetséges az egység, ahol min-
denki Jézust helyezi élete középpontjá-
ba, ahol Ő irányítja a szíveket, ahol az Ő 

áldozata képezi a kölcsönös megbocsátás alapját, és ahol 
megfogadják Pál tanácsát: «...éljetek méltón ahhoz az el-
hívatáshoz, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, 
szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretet-
tel, igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség 
kötelékével» (Efézus 4,2). Ezt akarjuk mi is tenni.

Az egyik versben olvastam ezeket a bíztató szava-
kat, amit szeretnék Testvéreim szívére helyezni: «Bár 
minden testvér más és más, de egy akarat vezérel ben-
nünket. Többféle az épületváz, de végül szilárdan áll 
az épület. Ezért hát, testvérek, nyissátok meg szívetek, 
távozzon az önzés, jöjjön a szeretet, énekeljünk örökké 
egy közös éneket.»

Maranatha, jöjj, Uram Jézus!
Norbert Lieth

Az Éjféli Kiáltás vezetője és igehirdetője 

Az egyik biblikusabb 
akar lenni, mint a 
másik, és alig van, aki 
észrevenné, mennyire 
nem biblikusak.
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Amikor Isten  
nyilvánvalóvá  
teszi a tébolyt 

Isten és a világpolitika: A Dániel 4 tanulsága a ma számára.

A hatalom droggá  
válhat. A politikai  
hatalom önimádóvá 
és nagyzási mániában 
szenvedővé  
teheti az embert. 
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A hatalom droggá válhat. A politikai 
hatalom önimádóvá és nagyzási 

mániában szenvedővé teheti az embert. 
Nebukadneccart elkábította a hatalom, 
elérkezett hatalmának csúcsára, óriási 
birodalom korlátlan ura lett. Népeket, 
nemzeteket hódított meg, amelyek 
mind őt szolgálták. Ugyanakkor nagy-
szerű várostervező is, Babilont a világ 
legnagyobb, leggazdagabb és legbefo-
lyásosabb városává fejlesztette. 

Amikor Isten álomban látványos 
módon kijelentette neki a jövőt, és Dá-
niellel közölte is az álom megfejtését, 
Nebukadneccar nem tért meg Jahvéhez, 
Izráel Istenéhez, sőt, ő maga akart Is-
tent játszani. Egy hatalmas arany szob-
rot építtetett, és hadat üzent Istennek. 
Ő akarta a történelem menetét megha-
tározni. Az aranyszobor felszentelé-
sének ünnepén azonban nagy megle-
petés érte, alattvalói szeme láttára be 
kellett ismernie, hogy nincs más isten 
Izráel Istenén kívül, aki így meg tud 
szabadítani.

Dániel három barátját a tüzes ke-
mencébe vettette, de ők sértetlenül jöt-
tek ki a tűzből. Nebukadneccart mélyen 
megérintette ez a csoda, de most sem 
tért meg az egyedüli igaz és élő Isten-
hez. Önbecsülése és önimádata egyre 
nagyobb méretet ölt. Meg van győződve 
saját zsenialitásáról és teljhatalmáról. 
Izrael Istene, Aki királyokat nevez ki, 
és királyokat taszít le trónjukról, Aki 
őt teremtette, és kijelentette Magát 
neki, semmilyen szerepet nem játszik 
életében. Nebukadneccar istentelen, 
és istentelensége az őrületbe kergette. 

Amikor Nebukadneccar történetét 
olvassuk, önkéntelenül elcsodálko-
zunk Isten türelmén, hosszútűrésén és 
irgalmasságán. Isten újra figyelmezteti 
Nebukadneccart egy álom által, lássuk, 
hogyan mondja el ő maga: 

«Én, Nebukadneccar, békében éltem 
házamban, boldog voltam palotámban. 
De egyszer álmot láttam, amely meg-
rettentett engem, és azok az álomké-

Gender
Klímavá

lság queer

Klíma- 

bűnCO2lgb
tq+
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pek, amelyeket a fekhelyemen láttam, 
megrémítettek. Megparancsoltam azért, 
hogy vezessék elém a babiloni bölcse-
ket mind, és azok magyarázzák meg 
nekem az álmot. Amikor eljöttek a 
mágusok, a varázslók, a csillagjósok 
és a csillagászok, elmondtam nekik 
az álmomat, de ők nem tudták nekem 
megmagyarázni. Végül megjelent előt-
tem Dániel, akinek a neve az én iste-
nem neve után Baltazár, akiben szent, 
isteni lélek van, és elmondtam neki az 
álmomat» (Dániel 4,1-4).

Két dolog tűnik itt fel. Először, a 
király még mindig a saját mágusait, 
varázslóit, csillagjósait hívatja, noha 
már tapasztalta, hogy egyedül Dániel 
Istene képes megbízhatóan megfejte-
ni az álmokat és feltárni a jövőt. Még 
mindig ragaszkodik okkultizmusá-
hoz és bálványimádásához. Vonako-
dott Dánieltől segítséget kérni. Csak 
akkor hívatta, amikor nyilvánvalóvá 
vált, hogy nélküle nem boldogul. Má-
sodszor, hangsúlyozza, hogy Dánielt 
Baltazárnak hívják, az ő istenének 

neve után. Nebukadneccar még min-
dig ragaszkodik többistenhitéhez és 
bálványaihoz. Végül megérkezik Dá-
niel, és a király elmondja neki álmát.

«Ekkor Dániel, más néven Bal-
tazár, egy pillanatra megdöbbent, 
mert gondolatai megrémítették. De 

a király így szólt hozzá: Baltazár, ne 
rémülj meg az álomtól és a jelenté-
sétől! Baltazár erre így válaszolt: 
URam, szálljon az álom gyűlölőid-
re, jelentése pedig ellenségeidre! Az 
a fa, amelyet láttál, és amely olyan 
nagyra és hatalmasra nőtt, hogy az 

égig ért, és látható volt az egész föl-
dön, szép lombja és sok gyümölcse 
volt, táplálékot nyújtott mindenki-
nek, alatta tanyáztak a mezei vadak, 
ágain fészkeltek az égi madarak, 
az te magad vagy, ó király! Te lettél 
naggyá és hatalmassá; hatalmad 
megnőtt, felér az égig, és uralmad 
elér a föld széléig. Annak pedig, 
hogy a király egy szent angyalt látott 
leszállni a mennyből, aki ezt mond-
ta: Vágjátok ki ezt a fát és pusztítsá-
tok el, de a tövét gyökerestül hagyjá-
tok a földben, vas- és rézbilincsben a 
mező füve között, hadd áztassa az ég 
harmatja, és azt egye, amit a mezei 
vadak, míg csak hét időszak el nem 
telik fölötte! - annak ez a magyaráza-
ta, ó király: A Felségesnek az ítélete 
ér utol téged, uram, király! Száműz-
nek téged az emberek közül, a me-
zei vadak közt tanyázol, füvet eszel, 
mint az ökrök, és az ég harmatja áz-
tat. Hét időszak telik így el fölötted, 
amíg el nem ismered, hogy a Felsé-
ges uralkodik az emberek királysá-

Amikor Nebukadneccar 
történetét olvassuk, 
önkéntelenül 
elcsodálkozunk Isten 
türelmén, hosszútűrésén 
és irgalmasságán.
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ga fölött, és annak adja azt, akinek 
akarja. Azért mondták, hogy a fa 
tövét gyökerestül hagyják meg, mert 
királyságod megmarad, mihelyt el-
ismered, hogy a menny uralkodik» 
(Dániel 4,16-23).

Nem csoda, hogy Dániel megdöb-
bent és nyugtalan lett. Ettől ször-
nyűbb megaláztatást egy király szá-
mára el sem lehetett volna képzelni. 
Dániel azonban tudta, hogyan lehet 
ezt a szerencsétlenséget elkerülni, 

ezért világos útmutatást adott a ki-
rálynak: «Azért, ó király, fogadd meg 
tanácsomat: Hagyj fel vétkeiddel, légy 
igazságos, és gonoszság helyett bánj 
irgalmasan a szegényekkel! Így bol-
dogan élhetsz sokáig» (Dániel 4,24).

Az istentelenség és hitetlenség 
bűne további bűnöket von maga után. 
– Kétségkívül súlyos igazságtalansá-
gok, a hatalommal való visszaélés, 
a szegények elnyomása jellemezte a 
babiloni uralkodó kormányzását. – A 
királynak bűnbánatot kellene tarta-
nia, beismerni bűneit, és megbánni 
azokat. Bűnös gyakorlatát Istennek 
tetsző cselekedetekkel kellene helyet-
tesítenie, és igazságot szolgáltatnia. 
Dániel tudta, hogy Isten kegyelmes, 
és megbocsát a bűnbánó vétkesnek. 
A bűnbánatra és az Istenhez való 
megtérésre való felhívás minden bű-
nöshöz szól. Isten bennünket is hív 
személyesen megtérésre és bűnbánat-
ra, ha még hitetlenségben és isten-
telenségben vagyunk. De a hatalmi 
mámor teljesen magával ragadta Ne-

bukadneccart. Elutasította istenfélő 
tanácsadója figyelmeztetését. Isten 
még 12 hónapig türelmesen várt, de 
aztán beteljesedett a figyelmeztetés: 

«Mindez megtörtént Nebukadnec-
car királlyal. Tizenkét hónap múlva, 
amikor királyi palotája tetején sétált 
Babilonban, így szólt a király: Ez 
az a nagy Babilon, amelyet én épí-
tettem királyi székhellyé hatalmam 
teljében, fenségem dicsőítésére! 
Alighogy a király kimondta ezeket 
a szavakat, egy hang hallatszott a 
mennyből: Neked szól ez az üzenet, 
Nebukadneccar király! Elvesztetted 
királyságodat! Száműznek az em-
berek közül, a mezei vadak közt ta-
nyázol, füvet eszel, mint az ökrök, és 
hét időszak múlik el fölötted, amíg el 
nem ismered, hogy a Felséges ural-
kodik az emberek királysága fölött, 
és annak adja azt, akinek akarja. 
Azon nyomban beteljesedett ez a be-
széd Nebukadneccaron. Száműzték 
az emberek közül, füvet evett, mint 
az ökrök, és az ég harmatja áztatta 

Nebukadneccar a  
világ legnagyobb,  
leggazdagabb és  
legimpozánsabb 
városává tette  
Babilont.

A bűnbánatra és  
megtérésre való  
felhívás Isten felhívása 
minden bűnöshöz. 
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testét, míg olyan hosszúra nem nőtt 
a szőre, mint a sasnak a tolla, és 
olyan karmai nem lettek, mint a ma-
daraknak» (Dániel 4,25-30).

Nebukadneccar megőrült, a kirá-
lyi udvarban szinte elképzelhetetlen 
rémület és zavarodottság lett úrrá. 
– Valószínűleg Dánielnek köszönhe-
tő, hogy a király életben maradt, és 
trónja is fennmaradt a következő hét 
évben. 

Nebukadnccar állattá változott, ezt 
a jelenséget a tudomány is ismeri. Jan 
Dirk Blom, a Groningeni Pszichiátria 
docense tanulmányában 13 olyan ese-
tet ír le, amelyben az elmebeteg azt 
képzelte, hogy állattá változott. «Aki 

farkasembernek képzeli magát, kar-
mokat, szőrzetet és tépőfogakat hallu-
cinál. A beszédük eltorzul, üvöltenek 
a Holdra, a szabadban élnek, és nyers 
hússal táplálkoznak. Ennek okozója 
a testi önismeretért felelős agyterü-
let hibás működése … A jelenség az 
egyik legrégebben leírt pszichiátriai 
tünet, világszerte előfordul, bár igen 
ritkán.»

Ez az orvosok diagnózisa. A Biblia 
azt mondja, hogy az istentelenség 
minden bűnök közül a legnagyobb, 
amely végeredményben mindig őrü-
letbe torkollik: önámítás, önmaga 
túlbecsülése, nagyzási mánia, szel-
lemi-erkölcsi zavarodottság, szellemi 
sötétség a fokozatai. Minden ember, 

aki elutasítja Teremtőjét, és ellensze-
gül parancsolatainak, őrültségéről 
tesz bizonyságot. A Biblia az ilyen 
embert bolondnak nevezi: 

«Azt gondolja magában a bolond, 
hogy nincs Isten! Romlottak és utá-
latosak tetteik, senki sem tesz jót» 
(Zsoltár 14,1).

Végzetes lehet azt gondolni, hogy 
istentelenségünkkel és bűnös életmó-
dunkkal mégis boldogulni fogunk. 
«Hisz eddig is minden jól ment, majd 
valahogy a jövőben is minden rend-
ben lesz.» Ez a gondolkodásmód naiv 
és veszélyes. Isten már saját népének 
megmondta, ha nem hallgatnak sza-
vára, megszegik parancsolatait, ha 
úgy döntenek, hogy saját bűnös út-
jaikon járnak, akkor Isten átka fogja 
sújtani őket. Ez az átok többek között 
így nyilvánul meg: «Megver az ÚR té-
bolyodással, vaksággal és elmezavar-
ral» (5Mózes 28,28).

Ilyen esetekben nem szükséges 
Istennek aktívan beavatkoznia vagy 
cselekednie. Gyakran az történik, 
hogy egyszerűen passzív marad, meg-
vonja védelmét és áldásait az ilyen 
embertől vagy néptől. Engedi őket 
saját útjukat járni, hogy azt arassák, 
amit vetettek. Saját bűnös életük gyü-
mölcseit fogják learatni. Az istentelen 
emberek tébolyodottsága napjaink-
ban úgy nyilvánul meg, ahogy Pál a 
Római levélben ábrázolja: 

«...hiszen megismerték Istent, 
mégsem dicsőítették vagy áldották 
Istenként, hanem hiábavalóságokra 
jutottak gondolkodásukban, és ér-
tetlen szívük elsötétedett. Akik azt 
állították magukról, hogy bölcsek, 
azok bolonddá lettek, és a halha-
tatlan Isten dicsőségét felcserélték 
emberek és madarak, négylábúak és 
csúszómászók képével. Ezért kiszol-
gáltatta őket az Isten szívük vágyai 
által a tisztátalanságnak, hogy megy-
gyalázzák egymás testét. Akik az Is-
ten igazságát hazugsággal cserélték 
fel, azok a teremtményt imádták és 
szolgálták a Teremtő helyett, aki ál-

dott mindörökké. Ámen. Ezért Isten 
gyalázatos szenvedélyeknek szolgál-
tatta ki őket. Mint ahogy asszonyaik 
felcserélték a természetes érintke-
zést a természetellenessel, ugyanúgy 
a férfiak is elhagyták a női nemmel 
való természetes érintkezést, és egy-
más iránt gerjedtek fel kívánságuk-
ban; férfiak férfiakkal fajtalankod-
tak, de el is veszik tévelygésük méltó 
jutalmát önmagukban. És mivel nem 
méltatták Istent arra, hogy megtart-
sák ismeretükben, Isten kiszolgáltat-
ta őket az erkölcsi ítéletre képtelen 
gondolkodásnak, hogy azt tegyék, 
ami nem illik» (Róma 1,21-28).

Ha egy társadalom eltávolodik Is-
tentől, parancsolatait megveti, szent-
ségét lábbal tiporja, akkor Isten ma-
gára hagyja, engedi saját útját járni. 
Ekkor nyilvánvalóvá válik az isten-
telenség őrülete. Ez az őrület napja-
nikban többek között abban nyilvánul 
meg, hogy az emberek elfordulnak a 
teremtés isteni rendjétől. Láthatóvá 
válik a homoszexualitás általános 
elfogadottságában, abban a kijelen-
tésben, hogy «a házasság mindenki 
számára lehetséges.» A Biblia ugyan 
kijelenti, hogy a házasság egy férfi és 
egy nő között jöhet létre, a mai ember 
azonban fennen hangoztatja: «A há-
zasság érvényes két férfi vagy két nő 
között is.» Az istentelenség tébolya a 
genderőrületben is megnyilvánul: Így 
például a Facebookon való bejelent-
kezéskor 60 nem közül lehet választa-
ni! Isten csak két nemet teremtett, és 
ezt olvassuk a Szentírásban: «És lát-
ta Isten, hogy minden, amit alkotott, 
igen jó!» Ma azonban az ember felfu-
valkodottságában azt mondja: «Nem, 
ez nem elég jó! Mi jobban tudjuk. 
Legalább 60 nem létezik, és minden 
ember maga választhatja meg saját 
nemét. Semlegesen születünk, aztán 
mindenki megválaszthatja saját ne-
mét, amit akár meg is változtathat.»

Az ember nagyzási mániájának egy 
másik nyilvánvaló példája a klímaő-
rület, és ennek fatális következmé-

Minden ember, aki 
elutasítja Teremtőjét, és 
ellenszegül parancso-
latainak, őrültségéről 
tesz bizonyságot. A 
Biblia az ilyen embert 
bolondnak nevezi.



nyei. A világ polgárait egy apokalip-
tikus világvégi időszak eljövetelével 
ijesztgetik: A Föld az ember okozta 
klímaváltozás következtében el fog 
pusztulni, ha nem avatkozunk be, és 
nem mentjük meg magunkat. A klí-
maváltozás okozója maga az ember, 
aki túl sok széndioxidot bocsát ki. 
Így aztán hozzáfog, hogy saját vilá-
gát megmentse. Az ember válik a világ 
megváltójává. A klímamentés korunk 
új vallása lett. 

A Cicero hírmagazinban Beda Stad-
ler nemrég így fejezte ki felháborodá-
sát: «Ami engem különösen dühít, az 
a tény, hogy a politikának sikerült a 
széndioxidból mérget csinálnia. A fo-
toszintézis minden biológiahallgató 
számára valóságos kenyérszaporítás. 
A növények nappal széndioxidot vesz-
nek fel, amiből energiát és oxigént 
állítanak elő. Ez valami csodálatos, 
sőt fantasztikus! Amikor aztán a nö-
vényi energiatárolóból csőtészta vagy 
sültkrumpli keletkezik, lelkesedésem 
rajongásba csap át. A széndioxidot, a 
növények takarmányát, a legolcsóbb 
trágyát, méregnek beállítani, határ-
talan rágalomnak tekintem!»

Az egyik legismertebb német klí-
ma-aktivista Luisa Neubauer. Könyvé-
ben, amelynek címe «A klímaválság 
végéről», többek között felteszi a kér-
dést: «Felelősségteljes lépés-e ember-
társainkkal szemben a gyerekszülés? 
Ugyanis statisztikailag tekintve sem-
mi más nem jár nagyobb széndioxid-
kibocsátással, mint egy gyermek!» – 
Így azokat a szülőket, akik gyermeket 
vállalnak és nevelnek, széndioxid-bű-
nösként bélyegzik meg! 

Dr. Wolfgang Thüne, meteorológus 
és évek óta időjárásbemondó a ZDF-
nél, a «Próféták a klímatrón körüli 
harcban» című könyvében írja: «Tel-
jességgel kizárt az időjárást helyesen 
előre jelezni egy kilenc napos időin-
tervallumon túl. Klímaügyben sajnos 
felelőtlen tudósok egy csoportja arra 
vetemedik, hogy az előttünk álló 90 
évre állapít meg prognózist, amit kri-
tikátlan politikusok még támogatnak 
is. A klímakatasztrófák megjóslói az-
zal érvelnek, hogy a széndioxid sugár-
visszaverési effektus által hozzájárul 
a Föld felmelegedéséhez.»

Dr. Thüne világosan elmagyaráz-
za, hogy ez fizikai okokból teljesen 

lehetetlen: «A hő a melegtől a hideg 
felé képes áramlani, és nem fordítva. 
Akkor hogyan tudja egy atmoszféra-
réteg, amelynek hőmérséklete -18 °C 
fok, felmelegíteni a föld felületét, 
amelynek történetesen +15° fok a hő-
mérséklete? Sokkal inkább arról van 
szó, hogy a Földnek egy állandóan 
nyitott atmoszférikus sugárzási abla-
ka van, amelyen át a Föld fölösleges 
hője kiszivárog. Ha ez nem történne 
meg, a Föld soha nem hűlne le, és már 
nem lenne rajta élet.»

Amikor Isten nyilvánvalóvá teszi a 
tébolyt, az felszínre kerül, és már nem 
lehet elrejteni. Ugyanakkor nemcsak 
a politikusokat, tudósokat és a tár-
sadalom más befolyásos embereit fe-
nyegeti az a veszély, hogy Isten őrült-
ségüket nyilvánvalóvá teszi. Minden 
embert, aki ellenáll Isten parancsola-
tainak, és önmaga istene akar lenni, 
szintén fenyegeti a veszély, hogy Isten 
magára hagyja, és személyes őrületét 
nyilvánvalóvá teszi.    

Az istentelenség őrülete egy foko-
zatot követ: 1. Az ember figyelmen kí-
vül hagyja Isten tényeit és jeleit. 2. Az 
ember fellázad Isten és parancsolatai 

Akik az Isten igazságát 
hazugsággal cserélték 
fel, azok a teremtményt 
imádták és szolgálták a 
Teremtő helyett, aki le-
gyen áldott mindörökké.
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ellen. 3. Az ember provokálja Istent, 
és bálványimádást gyakorol. 4. Az 
ember figyelmen kívül hagyja Isten 
intelmeit. 5. Az ember megveti Isten 
türelmét és bűnbánatra való felhívá-
sát.  6. Az ember önmagát dicsőíti és 
nem Istent.

Amikor Isten az őrületet nyilván-
valóvá teszi: 1. Lelepleződik az ember 
tehetetlensége és bolondsága. 2. Az 
embert eléri a büntetés bűneiért. 3. 
Nyilvánvalóvá válik Isten ítélete azon 
az emberen. 4. Az ember elveszíti 
hasonlatosságát Isten képmásával. 
5. Akkor Isten megkapja az Őt megil-

lető tiszteletet. 6. Akkor megtanulja 
az ember azt a leckét, amit nem akart 
megtanulni.

De hála Isten jóságának és irgal-
masságának a hét évig tartó őrültség 
nem okozta Nebukadneccar végét. 
Isten adott neki még egy esélyt a 
megtérésre. E világuralkodó életében 
megcsodálhatjuk Isten megdöbbentő 
kegyelmét. Megkönyörült a babiloni 
királyon, értelme visszatért, és elfog-
lalta trónját:

«Amikor eltelt ez az idő, én,  
Nebukadneccar, föltekintettem az 
égre, és értelmem visszatért. Áldot-
tam a Felségest, dicsőítettem és ma-
gasztaltam az örökké élőt, mert az ő 
uralma örök uralom, és királysága 
megmarad nemzedékről nemzedék-
re. A föld minden lakóját semmi-
nek tekinti, tetszése szerint bánik a 
menny seregével és a föld lakóival. 
Senki sem foghatja le a kezét, és sen-
ki sem mondhatja neki: mit csinálsz? 
Abban az időben értelmem vissza-
tért, és királyságomhoz méltóan visz-
szatért tündöklő dicsőségem is. Az 
udvari emberek és a főurak fölkeres-
tek engem, visszahelyeztek királysá-
gomba, és még nagyobb hatalomra 
jutottam. Most azért én, Nebukad-
neccar, dicsérem, magasztalom és 
dicsőítem a mennyei Királyt, mert 
minden tette helyes, eljárása igazsá-
gos, és meg tudja alázni azokat, akik 
kevélyen élnek» (Dániel 4,31-34).

Nebukadneccar megtért. Isten 
megbocsátott neki, és újra kezdhette 
az életét, de hét elveszett, elpazarolt 
év után. Milyen sok évtizedet töltött el 
hatalmi mámorában, önimádatában. 
Mi mindent tudott volna Isten Nebu-
kadneccar által cselekedni, ha az első 
álma után megtért volna. Milyen sok 

jócselekedet történhetett volna, ha a 
király a három barát tüzes kemencé-
ből való csodálatos megmenekülése 
után megalázza magát és bűnbána-
tot tart. Most már valószínűleg öreg 
és beteges. Vélhetően nem sok ideje 
maradt Istent szolgálni viszont hatal-
mas lehetett a csodálat és döbbenet az 
udvarában, a fővárosban és az egész 
birodalomban. Hét év őrület után a 
nép azt látta, hogy a király, királyi 
pompában ismét a trónján ül, és ér-
telme visszatért. Élő bizonyságává 
vált Isten kegyelmének. Élete utolsó 
éveiben evangélistája lett népének. 
A harmadik fejezet végén olvassuk, 
hogyan teljesítette Nebukadneccar 
feladatát Isten követeként. Ezek a 
versek vezetik be a negyedik fejezetet:   

«Nebukadneccar király üzenete 
az egész birodalmában lakó külön-
féle nyelvű népekhez és nemze-
tekhez: Békességetek növekedjék! 
Jónak látom kihirdetni a jeleket és 
a csodákat, amelyeket a felséges Is-
ten tett. Mily nagyok az ő jelei, mily 
hatalmasak csodái! Az ő királysága 
örök királyság, és uralma megmarad 
nemzedékről nemzedékre!» (Dániel 
3,31-33).

Mennyire bánhatta Nebukadnec-
car, hogy nem tért meg hamarabb Is-
tenhez! – Te miért akarsz tovább vár-
ni? Nebukadneccar Isten intő példája 
minden ember számára, aki kitart a 
bűn és istentelenség mellett, ignorál-
ja Isten türelmét és hívó szavát.  Hány 
évet, talán évtizedet vesztegettél már 
el? Ignoráltad Istent. Magad ura akar-
tál lenni. Ne várj, amíg a legszebb 
évek elmúlnak, öreg és roskatag le-
szel! Ne várj, míg Isten nyilvánvalóvá 
teszi őrültségedet …

Daniel SiemenS

 A Biblia ugyan kijelenti, 
hogy a házasság 
egy férfi és egy nő 
között jöhet létre, a 
mai ember azonban 
fennen hangoztatja: 
«A házasság érvényes 
két férfi vagy két 
nő között is.»
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IMASAROK

Tele vagyunk félelemmel, rettegéssel, szomorúsággal. Néha 
rágalommal, kárhoztatással a szívünkben. Nem kell, nem 

szabad, hogy igy legyen. Jézus lelkén is a Gecsemáné-kertben 
mázsányi teher volt, de tudta kihez kell fordulnia: az Atyához! 
Legyen meg a Te akaratod Atyám!

Neked és nekem is ezt kell tennünk; lerakni a lelkünket 
terhelő mázsányi súlyt. Ezért kérlek, még ma gyere a ke-
reszthez! Atyám, legyen meg a te akaratod! Ámen

nagy erzSébet

BESZÉLGETÉSEK
Három emberrel beszélgettem
egymásután külön-külön ma.
Az egyik félt,
a másik sírt,
harmadik á t k o z ó d o t t.
Mindhárom – keresztyén volt.
Saját magam szemlélve bennük
mély részvéttel hallgattam őket.

Keresztyénség 1969
Micsoda Nikodémus-tábor!
Seregnyi láthatatlan ember
JÉZUS körül az éjszakában,
lelkén mázsányi félelemmel.

Füle Lajos



14 Éjféli Kiáltás  2021 október

INNEN-ONNAN

Az egyházakból való  
kilépés fő oka az  
egyházadó 

A faz.net honlapon Reinhard Bingener egy repre-
zentatív vizsgálatról ír, melyet «Württemberg és 
Westfalen evangéliumi egyházai», végeztek, és ki-
mutatták, hogy «a nagy egyházak tagvesztésének 
legfőbb oka az egyházadó. Más tények, mint például 
a lelkészekkel való rossz tapasztalatok, vagy az egy-
ház beavatkozása a politikába, alig játszanak szere-
pet.» A fiatalok esetében ennek oka «az általános 
közömbösség az egyház iránt, a fiataloknál pedig a 
vallás általános elutasítása».

Az Amazon megszünteti 
a színjátszást?
Jan Küveler, kultúrrovat-vezető, a welt.de honlapon 
az Amazon Stúdió döntését kommentálja, amely 
szerint filmjeiben csak olyan színészek játszhatnak, 
«akiknek identitása (neme, nemi identitása, nemze-
tisége, etnikai hovatartozása, szexuális irányultsága, 
fogyatékossága) megegyezik az alakított szereplő-
vel». Küveler az identitáspolitikának ezzel az új haj-
tásával kapcsolatban többek között ezt írja: «Ezt úgy 
lehet tekinteni, mint a színjátszás végét. Hisz eddig 
ebben a művészeti ágban éppen arról volt szó, hogy 
valaki úgy tett, mintha valaki más lenne – és ezt 
olyan meggyőzően, hogy a nézőközönség az alakított 
figuraként fogadta el. Eddig a szexualitás például 
magánügy volt. Hogy képzelik el ezt a jövőben? Egy 
színésznőnek be kell bizonyítania, mennyire lesz-
bikus, vagy elegendő lesz a hiteles megerősítés?» 

TikTok, biztos kikötő a meleg 
hajlamú gyerekek számára?
A kedvelt TikTok video-app melegekké teszi a fiatalokat? 
Legalábbis ezt szuggerálja Jess Joho cikke a Mashable 
honlapon, aki annak örül, hogy a TikTok videóajánlatai 
olyan jellegűek, mintha «tudná», hogy ő tulajdonképpen 
biszexuális. Az online hírmagazin, a vox.com szintén meg-
jelentetett egy lelkes cikket Rebecca Jennings tollából a 
TikTok kék-vörös filteréről, amely a fiatalokat arra báto-
rítja, hogy szexualitásukat megkérdőjelezzék. Jennings 
örömmel utal a statisztikákra, melyek szerint a fiataloknak 
«már kevésbé van bináris látásmódjuk a szexualitásról», 
mint az idősebb generációnak. Szerinte dicséretes, hogy 
a TikTok egy biztos kikötő a meleg hajlamú gyerekek és 
azok számára, akik megkérdőjelezik nemüket. És sajná-
lattal látja, hogy egyes országokban a meleg tartalmakat 
cenzúrázzák a TikTokon. 
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222 %-kal több 
LGBTQ+-szereplő a 
gyermekadásokban 
Az answersingenesis.org honlapon Ken 
Ham figyelmeztet: «Az LGBT-aktivis-
ták az Önök gyermekeit vették célba! 
Egy aktuális tanulmány kimutatta, 
hogy egyedül 2017 és 2019 között az 
LGBTQ+-szereplők száma a gyerme-
kadásokban 222 %-kal, összesen 259 
szereplőre növekedett, akik gyerekeket 
vesznek célba. És mivel egyre több stú-
dió nyíltan LGBT-showmaneket nevez 
ki, akiknek zöld utat enged az ilyen sze-
replők felvételére, ez a tendencia látvá-
nyosan növekedni fog.» Példaként emlí-
ti a Disney+ ifjúsági sorozatát, a «High 
School Musical»-t, ahol első alkalommal 
egy szerelmes dalt két meleg fiú ad elő. 

A Disney LGBTQ-keresztes hadjárata
Az összes szórakoztató óriás közül a 
Disney tűnik az LGBTQ+-képviselet 
egyik legagresszívebb támogatójának 
a gyermeksorozatokban. A «Mighty 
Ducks»-tól a «Big Shot»-on át a  «High 
School Musical»-ig – szinte minden 
új gyermek és ifjúsági sorozat lega-
lább egy LGBTQ-kapcsolatot pozitív 
fényben mutat be. Bob Chapek Dis-
ney-főnök ugyanis megígérte, hogy a 
Disney-programot «változatosabbá» 
teszi. Ez többek között azt jelenti, 
hogy egy jövőbeli Marvel-szuper-
hősfilmben egy karakter transgender 
kell legyen. De azt is jelenti, hogy a 
legfiatalabbaknak szembesülniük 
kell az LGBTQ-agendával. Végül a 
«Muppet Babies Show» az amerikai 
Disney Junior Channel-en (kétéves-

től hétéves korú gyerekek számára) a 
férfi Muppet-Baby Gonzo-t transgen-
der figuraként léptette fel, aki nem 
lovagként, hanem inkább hercegnő-
ként akart a bálba menni. A sorozat 
végén mindenki bocsánatot kért tőle 
(mint Miss Piggy), mert nem hagyták 
jóvá, hogy önmaga legyen. Candace 
Owens amerikai aktivista és politikai 
kommentátor nem tett lakatot a szá-
jára, amikor a Twitteren megszólalt: 
«A Muppet-bábuk által kényszerítik 
rá a gyerekekre a trans-agendát. 
Ez beteges és perverz. Ezek a raga-
dozószerű képregények, melyek a 
gyerekekben zavart akarnak kelteni 
nemi identitásukkal kapcsolatban, 
mindenkiben felháborodást kellene 
kiváltsanak.»

John F. Walvoord egy évtizedes munkáJának 
rövid összeFoglalása. a szerzõnek ezt a 
könyvét a hozzáértõk, a mi mai generációnkra 
hagyományozott, irodalmi örökségének 
tekintik.

Ára: 1650,-Ft

John F. Walvoord

www.ejfelikialtas.hu 
1135 Budapest, Palóc utca 2.  
info@ejfelikialtas.hu; Tel.: (+36 1) 3500-343  
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végIdők 

Melyek Krisztus 
visszajövetelének  

jelei, és milyen  
közel vagyunk 

már hozzá?
Végidők tömören: A közeli végnek milyen jelei 

léteznek már, és józanul szemlélve mire utalnak? 

Amikor az emberek a végidők je-
leiről beszélnek, általában két 

dolgot említenek: Vagy konkrét jele-
ket neveznek meg, amelyek Krisztus 
közeli visszajövetelére utalnak, vagy 
mai világunk bizonyos viszonyait ír-
ják le, melyek a bibliai próféciákban 
megnevezett feltételeknek megfelel-
nek. Ezek a feltételek szükségesek 
ahhoz, hogy a jövőbeli hétéves nagy 
nyomorúság (ami az Úr napjaként is 
ismert) döntő eseményei végbe me-
hessenek.

A Biblia jelentős fejezete, amely 
részletesen leírja, mire kell figyel-

nünk a végidőkben, Jézus beszéde az 
Olajfák hegyén (Máté 24–25; Márk 13; 
Lukács 21). Ezzel a részletes tanítással 
Jézus a tanítványok végidőkre vonat-
kozó kérdéseire válaszolt. Az Újszö-
vetségben a Jelenések könyve mellett 
az Olajfák hegyén mondott beszéde a 
leghosszabb profetikus fejezet a vé-
gidőkről. Ez Jézus második leghosz-
szabb beszéde is a Szentírásban, az 
első a Hegyi beszéd volt. Fontos itt le-
szögezni, hogy Jézus nem feddte meg 
tanítványait, amiért a közeledő vég 
jeleiről kérdezték, hanem részletekbe 
menő magyarázattal szolgált nekik.

Jóllehet Jézus visszajövetelének 
napját vagy óráját senki sem isme-
ri, csak egyedül Isten, az Atya (Máté 
24,36), a Zsidók 10,25-ben ugyanak-
kor azt olvassuk, hogy a keresztények 
láthatják, «hogy közeledik az a nap». 
A «nap» itt az Úr napját vagy a nagy 
nyomorúságot jelenti, ebben a hét év-
ben ítéli meg Isten a földet. A Szent-
írás azt is kijelenti, hogy a hitetlen 
világot teljesen váratlanul fogja érni 
az ítélet, amikor az Úr  «mint éjjel a 
tolvaj» eljön (1Thesszalonika 5,2.4).

Azt is le kell szögeznünk, hogy 
az elragadtatás és Krisztus vissza-
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jövetele két különböző esemény. Az 
elragadtatás megtörténik a nagy nyo-
morúság kezdete előtt, Jézus visszajö-
vetele pedig az idők végezetén. Segít-
het egy gyakran emlegetett analógia, 
amikor az Úr visszajövetelének jeleire 
várunk. Amikor a városban az első ka-
rácsonyi dekorációk megjelennek, de 
még nem jött el Mikulás napja, akkor 
tudjuk, hogy közel a nap, amikor a 
nagyszakállú Mikulás megérkezik. 
Hasonló a helyzet a nagy nyomorú-
ságot megelőző jelekkel is. Azt jelzik, 
hogy a Gyülekezet elragadtatása egy-
re közeledik.

A nagy nyomorúság 
előre vetíti árnyékát 

A jelekről úgy nyerhetünk a legegy-
szerűbben áttekintést, ha különböző 
kategóriákba osztjuk és megbeszéljük 
őket. A megfelelő kategóriákon belül 
különböző jeleket és feltételeket talá-
lunk, melyekre figyelnünk kell, amikor 
az Úr visszajövetelére várunk. Ezek 
mutatják, milyen közel van az Ő visz-
szajövetele.

A szuperjel: Izrael nemzetként 
való újjászületése 

Sok prófétaszakértő szerint Izrael 
újjászületése «szuperjelként» tekint-
hető. Lényegében ennek két okát em-
legetik. Először a végidők minden más 
jele ettől függ.  Izrael államalapítása 
előtt a végidők egyetlen más jele sem 
teljesedhetett volna be. Másodszor a 
szakértők Izrael újjászületését óriási 
mérete alapján tekintik szuperjelnek. 
A statisztika szerint lehetetlen ezt a 
jelet minden részletével és szükséges 
előfeltételeivel megjövendölni – aztán 
pedig megélni, hogy minden részlet 
éppen úgy beteljesedik, amint az nap-
jainkban megtörtént.

Izrael nemzetként való újjászüle-
tése 1948. május 14-én történt. Jónás 
kivételével minden ószövetségi próféta 
megjövendölte, hogy Izrael újra önálló 
nemzet lesz, a zsidó nép pedig a világ 
minden részéről visszatér saját régi 
hazájába.

Izrael újjászületése a fő aspektu-
sa ennek a szuperjelnek, és sok más 
végidőkbeli jel kapcsolódik hozzá. A 
Szentírás több próféciát tartalmaz, me-
lyek Izrael újjászületése előtt és után 
teljesedtek be (a 19. század második 
felétől kezdődően).

Geopolitikai jelek 
Izrael nemzetként való újjászüle-

tése mellett a Biblia több más geo-
politikai viszonyt is megjövendöl. Az 
Ezékiel 38-ban például egy Izrael el-
leni támadásról olvasunk, amely a vé-
gidőkben, a nemzet újjászületése után 

zajlik le. Ez a Biblia egyik legrészle-
tesebb próféciája. Egy államok között 
létrejött végidőkbeli koalícióról szól, 
amelyhez Oroszország, Törökország és 
Irán tartozik. Ezek az országok katonai 
szövetségre lépnek Izrael ellen.

A szövetséges erők vezetője Orosz-
ország, ezek Izraelt az északi hegyek-
ből fogják megtámadni (azaz Szíriá-
ból, Szíria viszont nem fog nagy sze-
repet játszani a támadásban). Céljuk 
az, hogy kirabolják Izraelt. Ez ellen 
a végidőkbeli támadás ellen (melyet 
Isten gyorsan természetfeletti módon 
fog leverni) tiltakozni fog Szaúd-Ará-

bia (Ezékiel 38,13 – Sabá és Dedán), 
valamint  «Társis kalmárai és minden 
fiatal oroszlánja – Károli fordítás-
ban». Sok próféciaszakértő úgy véli, 
hogy Társis a mai Angliát (vagy eset-
leg Spanyolországot) jelentheti, a fia-
tal oroszlánok pedig azok az államok 
lehetnek, melyek a Brit Birodalomból 
váltak ki – ideértve Amerikát is. Ha ez 
így van, akkor ez a prófécia arra utal, 
hogy Amerika nem lesz képes Izraelt 
katonailag támogatni.

A színpad ehhez a forgatókönyvhöz 
már teljeskörűen elkészült. Az arab ta-
vaszt és a szíriai polgárháborút (2011-
től) Oroszország, Irán és Törökország 
arra használta fel, hogy a politikai és 
katonai vákuumot Szíriában kitöltse. 
Ennek kapcsán hivatalos partnerség 
alakult ki e három nemzet között – 
melyek több másodrangú nemzettel, 
mint Líbia és Szudán, az Ezékiel 38 
próféciájában szerepelnek.

A végidők sok más geopolitikai jelét 
sorolhatnánk még, így egy világkor-

Azt is le kell szögeznünk, 
hogy az elragadtatás és 
Krisztus visszajövetele 
két különböző esemény.
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mány létrehozására irányuló törekvé-
seket (az ENSZ és más globalizációs 
szervezetek), az újonnan létrejövő Ró-
mai Birodalom megalakításának jeleit 
(Európai Unió) és távol-keleti államok 
szuperhatalommá emelkedését (pl. 
Kína). Ezek a fejlemények mind kap-
csolatban állnak konkrét végidőkbeli 
próféciákkal, és már több ezer évvel 
ezelőtt megjövendölték őket.

Jelek a természetben 
A Hegyi beszédben az Úr Jézus 

különböző természeti jelenséget ne-
vezett meg, melyeknek, mint a szü-
lési fájdalmaknak, gyakoriságuk és 
intenzitásuk egyre fokozódik, amint 
az idők végezete közeleg. Csak gon-
doljunk vissza az elmúlt 10 – 15 év 
szokatlan időjárására, a pusztító 

földrengésekre.  Úgy tűnik, minden 
újabb katasztrófa alkalmával egyre 
gyakrabban halljuk, hogy ilyen még 
nem volt, vagy ilyen egyszer ha elő-
fordul egy évszázadban.

Haiti, Japán, Indonézia, Chile, Pa-
kisztán, néhány olyan hely, ahol a 
közelmúltban pusztító katasztrófák 
történtek. A világ felfigyelt a föld-
rengések romboló erejére, melyek 
cunamikat váltottak ki, és emberek 
százezreinek életét követelték. Né-
hány ilyen szörnyű eseményt filmre 
is vettek. 2004-ben az Indiai-óceán-
ban kitört 9,3 erősségű földrengés 
akkora cunamit váltott ki, amely so-
rán 230 000 - 280 000 ember vesztet-
te életét. Ez volt a leghosszabb és a 
harmadik legerősebb földrengés, amit 
valaha feljegyeztek.

A szélsőséges időjárási viszonyok 

és szeizmikus tevékenységek a bukott 
világ természetes következményei, 
amely sóhajtozva várja a megváltást 
(Róma 8,22-23). Az Úr előre tudta, 
hogy, miközben a föld szétmállik, 
mint a ruha (Ézsaiás 51,6), a szülési 
fájdalmak egyre erősebbek lesznek, 
és a biztos vég felé tartanak.

Szellemi jelek 
Vannak pozitív és negatív szellemi 

jelek, melyekre figyelnünk kellene. A 
pozitív aspektusok közé sorolhatjuk 
azt, hogy a bibliai próféciák szerint 
várhatóan egyre több zsidóember 
fogadja el Jézust Messiásának (Máté 
23,39; Róma 11,26; Jelenések 7,4), és 
minden nemzet megismeri az evan-
géliumot (Máté 24,14).

A negatív jelekhez sorolhatjuk, 

A szövetséges erők 
vezetője Oroszország, 
ezek Izraelt az északi 
hegyekből fogják 
megtámadni. Céljuk az, 
hogy kirabolják Izraelt.



 Éjféli Kiáltás  2021 október      19

hogy a gyülekezetekben általában a 
hittől való elszakadás figyelhető meg 
(2Timóteus 3,1-5), aztán hamis krisz-
tusok, szekták jelennek meg, terjed a 
szellemi megtévesztés (Máté 24,24), 
a zsidókat és keresztényeket üldözni 
fogják (Máté 24,9), csúfolódók lépnek 
fel (2Péter 3,3-4) és egyre fokozódik az 
okkultizmus (Jelenések 9,21).

Ezek a szellemi tendenciák a nagy 
nyomorúság idején érik el csúcspont-
jukat. A szellemi viszonyok mindkét 
oldala egyre jobban napvilágra kerül. 
A Jelenések könyve figyelmeztet, hogy 
az okkult praktikák és a démoni csele-
kedetek az egész világon elterjednek. 
Ugyanakkor 144 000 zsidó evangélis-
ta bátran fogja világszerte hirdetni 
az evangéliumot. Sok ember megtér 
Krisztushoz, átadják Neki életüket – 
és sokan fognak mártírhalált halni.

Társadalmi jelek 
A következő igehely meggyőzően 

foglalja össze a társadalmi jeleket:
«Azt pedig tudd meg, hogy az utol-

só napokban nehéz idők jönnek. Az 
emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak 
lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenká-
romlók, szüleikkel szemben engedet-
lenek, hálátlanok, szentségtelenek; 
szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rá-
galmazók, mértéktelenek, féktelenek, 
jóra nem hajlandók, árulók, vakme-
rők, felfuvalkodottak, akik inkább az 
élvezeteket szeretik, mint az Istent» 
(2Timóteus 3,1-4).

Ezeket a sorokat olvasva ráisme-
rünk társadalmunk jelenlegi állapo-
tára. Ez a 2000 éves prófécia olyan, 
mint egy modern beszámoló a ma 
emberéről.

Technológiai jelek  
A Szentírás sok próféciája utal egy 

magasan fejlett technológiára, amely 
majd lehetővé tesz bizonyos jövőbeli 
eseményeket. Amikor az Ószövetség 
prófétái üzeneteket és látomásokat 
kaptak az Úrtól, legtöbbször nem ér-
tették a próféciák részleteit. Techno-

lógiai szemszögből nézve sok prófécia 
beteljesülése akkor lehetetlen volt.

Nukleáris fegyverek, műhold- és 
internetközvetítések, óriási adattá-
rolók, DNS manipulációk, mestersé-
ges intelligencia, megfigyelőrendszer, 
stb. – mindezek a jelenleg már meglé-
vő technológiai vívmányok körülírva 
szerepelnek a bibliai próféciákban, és 
szükségesek ahhoz, hogy a végidők 
eseményei megtörténjenek. Ma már 
létezik mindaz a technológia, ami 
szükséges a végidőkbeli próféciák 
beteljesedéséhez!

Konvergencia
Annak szemléltetésére, mennyire 

előrehaladott státuszban van már a 
végidő, gyakran használják a színházi 
előadás kezdete előtti pillanatok ana-
lógiáját. Ha szétnézünk a színházban, 
azt látjuk, hogy az emberek elfoglal-
ták helyeiket, a ház lassan megtelik. 
A függönyt még nem vonták fel, de 
hallható a mögötte zajló készülő-
dés, jövés-menés, a zajokból elkép-
zelhetjük a kellékek elhelyezését, a 
színpadkép alakulását. Már csak arra 
várunk, hogy a fények kialudjanak, és 
felmenjen a függöny – és akkor kez-
dődik az előadás!

A tény, hogy a végidőkbeli jelek-
nek minden egyes kategóriája ma már 
készen áll, igencsak elgondolkodtató 
számunkra. A történelem során még 
soha nem voltak együtt ilyen nagy 
mértékben a szükséges feltételek és 
események.

Jelenleg mi milyen közel 
vagyunk a véghez?

A végidők jeleinek ezek a kategóri-
ái – és különösen együttes jelenlétük 
– arra engednek következtetni, hogy 
valószínűleg nagyon közel vagyunk 
az Úr visszajöveteléhez. Amint már 
említettük, a Szentírás világosan ki-
jelenti, hogy egyetlen ember sem is-
meri, sem a napot, sem az órát (Máté 
24,36). Viszont ezeket a jeleket látva 

tudhatjuk, hogy egyre közeledik az 
Ő visszatérése (Máté 24,33; Lukács 
21,28; Zsidók 10,25).

Jeff Kinley, toDD HampSon

Részlet a Végidők, tömören című könyvből, szerzők 
Jeff Kinley és Todd Hampson.

Jónás kivételével 
minden ószövetségi 
próféta megjövendölte, 
hogy Izrael újra 
önálló nemzet lesz,
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TaníTás 

Pál megtérése, mint 
profetikus jelkép 

A különleges megbízott: Pál apostol különleges helyzete. 3. rész

Pál megtéréstörténete az Apostolok 
Cselekedete 9-ben egyben mindan-

nak összefoglalása is, amiért Pál élete 
során apostolként munkálkodott. 

Találkozás Jézussal 
Pál kérdésével kezdődött: «Ki vagy, 

Uram?» (Apostolok Cselekedete 9,5).
C.  S. Lewis mondta: «Nem tudsz 

visszamenni és a kezdetet megvál-
toztatni, de elindulhatsz onnan, 
ahol vagy, és változtathatsz a befe-
jezésen.» Éppen ezt valósította meg 
Pál életében.

Pál sok gonosz dolgot cselekedett, 
és azt nem lehetett meg nem történtté 
tenni – sokszor tett erről bizonyságot. 
De megtérésével újra kezdhette éle-

tét, és változtathatott a befejezésén. 
És ezt alaposan meg is tette.

Ezt az igazságot minden keresztény 
megtapasztalja. Hirtelen érdekelni 
kezdi, Ki Jézus valójában. És Jézus 
nem marad adós a válasszal. Em-
lékszem a Jézus felé tett első lépése-
inkre, feleségemmel együtt hasonló 
kérdések foglalkoztattak. Ki terem-
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tette a mindenséget? Mi vár ránk a 
halál után? Van-e végítélet? Hol van 
a mennyország? A válasz így kezdő-
dik: «Én vagyok Jézus …» Jézus egy-
szeriben ott állt a szívünk ajtajában. 
Mindenki átéli ezt különböző, egyéni 
módon, Jézus mindenkivel személye-
sen találkozik.

A megtérés elhívás is 
Pál második kérdése közvetlenül 

kapcsolódott az elsőhöz: «Uram, mit 
akarsz, hogy cselekedjem?» 

A megtérés mindig elhívás is. Nem 
lehet az egyiket a másiktól elválaszta-
ni. Pál megtérése időpontjától egész 
életében azon munkálkodott, hogy az 
Úr akaratát teljesítse. Aki megtapasz-
talja az isteni szeretetet, az ennek a 
szeretetnek akarja életét szentelni. 
Nem az a kérdés foglalkoztatja, hogy 
mi az, amit én tenni akarok, hanem 
«Uram, mit akarsz, hogy cseleked-
jem?»

Gondoljunk Jézus imájára a Ge-
csemáné-kertben: «Atyám! Ha le-
hetséges, múljék el tőlem e pohár; 
mindazonáltal ne úgy legyen, amint 
én akarom, hanem amint te» (Károli: 
Máté 26,39).

A legrövidebb életrajz egy sírkö-
vön Angliában található: «Yes, Lord!» 
(«Igen, Uram.») Ez a megfelelő válasz 
a megtéréssel járó elhívásra: «Igen, 
Uram! Tied az életem mindennel, ami 
vagyok és amim van. Igent mondok a 
Te akaratodra, és meg akarom tanulni 
önmagamat megtagadni.»

Blaise Pascal mondta: «Háromfé-
le ember létezik: Először azok, akik 
megtalálták Istent, és szolgálják Őt. 
Ezek az emberek értelmesek és bol-
dogok. Aztán vannak, akik keresik 
Istent, mert még nem találták meg, 
ezek is értelmesek, de még boldog-
talanok. A harmadik csoportba azok 
tartoznak, akik csak úgy élnek anél-
kül, hogy keresnék Istent, ezek bal-
gatagok és boldogtalanok.»

Olvastam egy fiatalember törté-
netét, aki mindenáron tenni akart 

valamit a szegényekért. A lelki gon-
dozó megkérdezte tőle, mikor akarja 
ezt az álmát megvalósítani. A fiatal-
ember így válaszolt: «Amint eljön a 
megfelelő alkalom.» A lelki gondozó 
felhívta a figyelmét: «Az alkalom soha 
nem jön, az mindig itt van!»

Reinhold Ruthe írja a «Napi foga-
dó óra Istennél» című művében: «Egy 
orosz monda szerint amikor a világ 
Megváltója felment a mennybe, körül-
fogták az angyalok, aggódva mutattak 
le a földre Jézus tanítványainak cso-
portjára, és megkérdezték: ‹Uram, mi 
a terved arra az esetre, ha kudarcot 
vallanak? Vagy ha hiába munkálkod-
nak? Milyen másik terve van akkor 
Atyádnak?› Jézus válasza: ‹Istennek 
nincs másik terve!›» 

Amikor az Úr később Anániást 
szólította, akinek Pál segítségére 
kellett sietnie, így válaszolt: «Íme, 

itt vagyok, Uram!» (Apostolok Csele-
kedete 9,10). – A megbízás nem volt 
egyszerű, a keresztények üldözőjével 
kellett találkoznia, ezt meg is említet-
te, de engedelmeskedett az Úr szavá-
nak, elment, és a megfelelő időben 
erőt és bölcsességet kapott feladata 
teljesítéséhez.

Mi valóban készen állunk-e az Úr 
érdekeit képviselni? Mindent hátra-
hagyva, mint Pál, egyenesen a cél felé 
törekedni?

Bayless Conley mondta egyszer: 
«Ki fog ezekhez az emberekhez oda-
menni, ha nem te és én? Azt mon-

dani, hogy nem érzem magam arra 
hivatottnak, hogy hozzájuk menjek, 
ugyanolyan, mintha a képzett úszó-
mester a tó partján állva azt monda-
ná, nem érzi magát arra hivatottnak, 
hogy megmentse azt az embert, aki a 
szeme láttára megfullad.»

Pál szellemi életének kezdetén ez a 
kérdés állt előtte: «Uram, mit akarsz, 
hogy cselekedjem?» Élete végén pedig 
teljes meggyőződéssel mondhatta: 
«Ama nemes harcot megharcoltam, 
futásomat elvégeztem, a hitet meg-
tartottam» (2Timóteus 4,7). 

Felkelni, elmenni, meghallgatni 
és cselekedni 

Jézus Pálhoz intézett első felszólí-
tása így hangzott: «De kelj fel, menj 
be a városba, és ott megmondják 
neked, mit kell tenned» (Apostolok 
Cselekedete 9,6). Négy dolgot paran-

csolt neki az Úr: felkelni, elmenni, 
meghallgatni, amit mondanak neki, 
és aztán cselekedni.

Az első parancs, amit Pál közvet-
lenül az Úrtól kapott, a legközelebbi 
dolog megtétele volt, a nagy feladatok 
sora ezután következett – az aposto-
li hivatás a nemzetek között, térítő 
útjai, a tizenhárom levél megírása, 
az általa hirdetett evangélium aztán 
döntő jelentőséggel bírt a nemzetek-
ből alakult gyülekezetek számára. 
Ezen az úton elindulva az útmutatást 
már nem az Úrtól közvetlenül, hanem 
egy embertől, Anániástól kapta.

«Nem tudsz vissza-
menni és a kezdetet 
megváltoztatni, de eli-
ndulhatsz onnan, ahol 
vagy, és változtathatsz 
a befejezésen.»

C. S. LewiS
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Készen állunk-e mi is felkelni, el-
indulni, meghallgatni a tennivalót, 
és megcselekedni azt? Megtesszük-e 
a legközelebbit, ami elénk kerül, amit 
az Úr emberek által ránk bíz? Lehet 
ez egy látogatás, gyakorlati segítség 
az imaházban, talán egy bizonyos 
személynek nyújtott vigasz, esetleg 
pénzbeli segítség.

Gyakran túl nagy dolgot szeretnénk 
véghezvinni, miközben nem látjuk 
meg a környezetünkben lévő fontos 
küldetést, amit az Úr elénk adott.

«Íme, imádkozik»
Pál imádkozott (Apostolok Cseleke-

dete 9,11). Amikor az Úr Anániást szó-
lította, bátorítólag ezt mondta Pálról: 
«Mert íme, imádkozik.» – Az Úr látta, 
hogy Pál imádkozott. Ettől kezdve Pál 
mindvégig imádkozó ember maradt. 
Ezt akarja az Úr! Az ima hozzátarto-
zik életünkhöz, mint az üzemanyag a 
hajtóműhöz; nélküle hamar elakad.

Sokat tanulhatunk Pál imaéletéből. 
A. W. Tozer találóan jegyezte meg: 
«Ne áltassuk magunkat: Tisztasá-
gunk, kegyességünk és szentségünk 
mindig csak olyan erős lesz, amilyen 
erős az imánk.»

Összefüggés a keresztség 
és a megtérés között 

Pál megtéréséről így olvassuk tovább: 
«Anániás pedig elment, és bement abba 
a házba; rátette kezét, és ezt mondta: 
„Atyámfia, Saul, az Úr küldött engem, 
az a Jézus, aki megjelent neked az úton, 
amelyen jöttél, és azért küldött, hogy 
újra láss, és megtelj Szentlélekkel.” És 
egyszerre, mintha pikkelyek estek volna 
le a szeméről, újra látott; azután felkelt, 
és megkeresztelkedett» (Apostolok Cse-
lekedete 9,17-18).

Reinhold Ruthe áhítatos könyvében 
felteszi a kérdést, és meg is válaszolja: 
«Mikor éledünk fel? Amikor a tavasz 
elűzi a telet, amikor a szeretet átölel, 
amikor Jézus teste, lelke, szelleme átfor-
mál, amikor Szelleme lelkesít» («Napi 
fogadóóra Istennél», április 28.).

A Szentlélek beköltözött Pál éle-
tébe, és átvette az uralmat. Érdekes 
a sorrend, addig így történt: bűnbá-
nat, keresztség, a Szentlélek ajándéka 
(Apostolok Cselekedete 2,38; 8,12-16). 
Pál esetében azonban és az azutáni 
megtéréseknél másként alakult: Elő-
ször megkapta a Szentlélek ajándékát, 
és aztán megkeresztelkedett. Így tör-
tént később Kornéliusszal is (10,44-
47). És ez így maradt mind a mai napig. 
Kornéliusszal jött el a hivatalos idő-
pontja annak, hogy a zsidókból álló 
gyülekezethez a különböző nemzetek 
hívői csatlakoztak. Azt jelentette, hogy 
üdvtörténeti szempontból valami meg-
változott. Az efézusiak, akik Kereszte-
lő János keresztségével keresztelked-
tek meg, csak Pál apostol kézrátétele 
által kaptak Szentlelket (Apostolok 
Cselekedete 19,1-7). Ez is az apostoli 
jelekhez tartozott (Zsidók 2,4). 

Egy párhuzamos igehely az Aposto-
lok Cselekedete 22,16, ahol Pál vissza-
tekint megtérésére, és felidézi Anániás 
szavait: «Most tehát miért késlekedsz? 
Kelj fel, keresztelkedj meg, mosd le bű-
neidet, segítségül híván az Úr nevét.»

Ebből láthatjuk, milyen szorosan 
összefügg a keresztség és a megtérés. 
A kettő szétválasztása bibliailag nem 

megalapozott. A megtérésről úgyis 
bizonyságot kell tenni, keresztséggel 
vagy anélkül. A keresztséggel tehát 
bizonyságot teszünk megtérésünkről, 
és ez alátámasztja üdvbizonyosságun-
kat is.

Jézust hirdetni 
Megkeresztelkedése után Pál 

«azonnal hirdetni kezdte a zsina-
gógákban Jézusról, hogy ő az Isten 
Fia» (Apostolok Cselekedete 9,20). – 
Azonnal Krisztus szolgálatának vágya 
hajtotta.

Aki megismerte Jézust és megta-
pasztalta megváltását, az hirdetni is 
akarja Megváltója nevét. Az Ő neve 
minden más nevet elhomályosít. 
Jézus minden valláson fölülemelke-
dik, az Ő neve áll minden név fölött. 
Egyetlen vallás sem adhat üdvössé-
get, egyedül csak Jézus.

Pál bemerészkedett az oroszlán 
barlangjába, azaz a zsinagógákba, 
hogy ott hirdesse Jézus nevét. Csodá-
latos bizonysága ez a megtérésnek, és 
egyben a Szentlélek ösztönző erejé-
nek is, Aki a Jézus melletti bizonyság-
tételre bátorít.

Milyen felemelő érzés azt látni, 
hogy fiatal emberek is lelkesen részt 
vesznek az evangélium hirdetésében, 
hogy gyülekezeti tagok síkraszállnak 
az evangelizáció ügyéért, mások pe-
dig adományoznak erre a célra. Hisz 
mindnyájunknak az a vágya, hogy 
minél több ember megtérjen és üd-
vösségre jusson.

Igehirdetésben megerősödve 
Ezután arról olvasunk, hogy Pál 

«egyre jobban felbátorodott», és be-
bizonyította, hogy Jézus a Krisztus 
(Apostolok Cselekedete 9,22).

Pál tanulmányozta az Ószövetség 
írásait, és felfedezte, hogy azok Jé-
zusra utalnak. A rabbik a történelem 
folyamán épp az ellenkezőjét tették, 
gondoskodtak arról, hogy a Messiásra 
utaló szövegeket ne olvassák a zsina-
gógákban. 

Gyakran túl nagy dolgot 
szeretnénk véghezvinni, 
miközben nem látjuk 
meg a környezetünkben 
lévő fontos küldetést, 
amit az Úr elénk adott.
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A Szentlélek a mi értelmünkhöz is 
apellál. Olyan érveket, bizonyítékokat 
és logikus következtetéseket hozha-
tunk fel, amelyek igazolják, hogy Jé-
zus a Megváltó. Mindezt a Szentlélek 
erejével hatásosan tehetjük meg.

«Egyre jobban felbátorodott».  – 
Ehhez az szükséges, hogy az igében 
lelkileg mi is növekedjünk, megerő-
södjünk, amire Pál később fel is szó-
lított: «… és kérem, hogy a mi Urunk 
Jézus Krisztus Istene, a dicsőség 
Atyja adja meg nektek a bölcsesség 
és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy 
megismerjétek őt; és világosítsa meg 
lelki szemeteket, hogy meglássátok: 
milyen reménységre hívott el minket, 
milyen gazdag az ő örökségének di-
csősége a szentek között, és milyen 
mérhetetlenül nagy az ő hatalma raj-
tunk, hívőkön» (Efézus 1,17-19).

Egy teológus a Bibliáról érdekes 
megjegyzést tett: «A Bibliában ép-
pen azt fogjuk találni, amit keresünk: 
Nagyszerűt és istenit, ha nagyszerűt 
és istenit keresünk, értéktelent és tör-
ténelmit, ha értéktelent és történel-
mit keresünk – egyáltalán semmit, 
ha egyáltalán semmit se keresünk.»

 Isaak Newton pedig ezt mondta: 
«Mind nekem íródott! Az evangéli-
umot nem úgy kell olvasnunk, mint 
ahogy a jegyző a végrendeletet fel-
olvassa. Hanem úgy, ahogy a jogos 
örökös olvassa. Az örökös minden 
mondatnál boldogan és ujjongva fel-
kiált: ‹Ez is az enyém! Ez itt mind az 
enyém›.»

Ehhez azt szeretném hozzáfűzni, 
hogy az is, ami nem közvetlenül min-
ket illet, például az Izraelnek szóló 
ígéretek, abban az értelemben a mi-
énk, hogy tanulunk belőle, erősödik 
hitünk általa, és jobban megértjük 
az összefüggéseket. Szükségünk van 
a kinyilatkoztatás Lelkére, hogy az 
igazság megismerésére jussunk. Erre 
törekedjünk, mert csak így erősödünk 
meg, és ismerjük fel örökségünk gaz-
dagságát.

Üldöztetés 
«Amikor pedig már jó néhány nap 

eltelt, a zsidók elhatározták, hogy vé-
geznek vele» (Apostolok Cselekedete 
9,23). – Ezt a szenvedést az Úr már 
Pál elhívásakor bejelentette: «Én pe-
dig meg fogom mutatni neki, mennyit 
kell szenvednie az én nevemért» (16. 
vers).

A rendkívüli kegyelem Pál életút-
ján együtt járt a rendkívüli szenvedés-
sel. Sok sikert ért el, de sok szenvedés 
árán. – Milyen volt Pál «győzelmi me-
nete» (1Korinthus 3,10) a kegyelem rá-
bízott evangéliumával? Az Apostolok 
Cselekedete 9-től egészen a 2Timóteus 
4-ig szenvedések hosszú során kellett 

átmennie. Isten időközben prófétai 
szavával, angyalok vagy testvérek ál-
tal erősítette, bátorította éppen azért, 
mert olyan sokat kellett szenvednie: 
«…  csak azt tudom, hogy a Szentlé-
lek városról városra bizonyságot tesz, 
hogy fogság és nyomorúság vár rám» 
(Apostolok Cselekedete 20,23).

Pál nem ezt az ígéretet kapta: 
«Majd én ellátlak a kellő erővel, rend-
kívüli teljhatalmat kapsz, mindenki a 
lábaid előtt fog feküdni, csodálni és 
ünnepelni fognak. Gazdagon ellátlak 
anyagi javakkal, úgyhogy nem kell 
dolgoznod, én egyengetem előtted 
az utat. Mindenütt, ahova mész, nagy 
ébredések fognak történni.» - Erről 
természetesen szó sincs, hanem: «Si-
ess, és menj ki hamar Jeruzsálemből, 
mert nem fogadják el a te rólam való 
bizonyságtételedet» (Apostolok Cse-
lekedete 22,18). – Szenvedés, nélkülö-

zés, betegség, üldözés kísérték egész 
élete során. Végül pedig kivégezték.

A gyülekezetekről ezt olvassuk: 
«Erősítették a tanítványok lelkét, és 
bátorították őket, hogy maradjanak 
meg a hitben, mivel sok nyomorúsá-
gon át kell bemennünk az Isten orszá-
gába» (Apostolok Cselekedete 14,22).

Amint az evangélium Izraelből ki-
indulva elterjedt, és megerősödött a 
pogányok világában, elmaradtak a 
csodajelek. A csodatétel háttérbe szo-
rult, és az ima, valamint a megszen-
telődésre irányuló gyakorlati útmuta-
tás léptek előtérbe.  Ezért nemcsak az 
evangéliumokra és az Apostolok Csele-
kedeteire kellene hivatkoznunk, ame-
lyek még sok csodáról számolnak be. 
Az apostolok korszakának végével a 
csodák is túlnyomórészt megszűntek. 
A Zsidók 2,4 a csodatételt az apostoli 
korszakra korlátozza. Számunkra ma 
az imádság adott. Kétségkívül Isten 
ma is tesz csodát, de ez nem hasonlít-
ható össze a csodák korszakával. Ezt 
sok keresztény nem veszi figyelembe, 
ezért szenvednek, mert úgy gondolják, 
hogy még mindig úgy kellene történ-
nie, mint az apostolok idejében.

Nagyobb nyíltság 
«Ettől fogva velük együtt járt-kelt 

Jeruzsálemben, nyíltan szólt az Úr 
nevében. Beszélt és vitázott a görög 
nyelvűekkel, ezek pedig arra készü-
lődtek, hogy végeznek vele» (Aposto-
lok Cselekedete 9,28-29).

A Jézus melletti bizonyságtételünk-
ben mindig számíthatunk arra, hogy 
próbákkal fogunk szembesülni. A 
Szentlélek adni fog egyfelől nyíltságot 
és bölcsességet a kellő időben, teret ké-
szít, és kiterjeszti a határokat. Azonban 
másfelől nagyobb ellenállásra is számít-
hatunk. Ennek tudatában kell lennünk, 
és nem szabad elbátortalanodnunk, ha 
megtörténik. – Különösen akkor nem, 
ha felismertük az evangélium fontossá-
gát, és szívünkön viseljük továbbadá-
sát, amint azt Pál is tette.

norbert lietH

A rendkívüli kegyelem 
Pál életútján együtt járt 
a rendkívüli szenvedés-
sel. Sok sikert ért el, de 
sok szenvedés árán.
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Mi az Ezeréves  
birodalom?

A teológusok között eltérő vélemény alakult ki arról,  
hogy mi is pontosan az az Ezeréves birodalom. Egy 

meghatározás bibliai-profetikus szemszögből.

gyermek a mérgeskígyó fajzata felé 
nyújtja kezét. Nem árt, és nem pusztít 
szent hegyemen senki, mert tele lesz 
a föld az ÚR ismeretével, ahogyan a 
tengert víz borítja. ... Megnyugodott, 
csendes az egész föld, ujjongásba 
törtek ki az emberek» (Ézsaiás 2,2.4; 
11,6-9; 14,7).

Ezekből a versekből kitűnik, hogy 
ez a birodalom kielégíti minden em-
ber és minden nép leghőbb vágyait. 
Meghozza a teremtett világ megúju-
lását és Isten megismerését az egész 
világon. Mindez azért válik lehetsé-
gessé, mert a Sátánt előzőleg megkö-
tözik, az alvilágban lesz elzárva, és 
így az emberek megtévesztése sem 
következik be. Jézus Királysága Isten 
igazságosságának érvényesülése lesz.

Jóllehet ez a birodalom hitelét vesz-
tette bizonyos szekták túlzásai miatt, 
vagy mert egyes teológusok «testi, zsi-
dó elvárásként» tekintik, a világ pedig 
eldorádónak, ennek ellenére a Biblia 
világosan bizonyítja: Jézus Krisztus 
birodalma olyan átfogó igazságfel-
ismerést hoz az emberek körében, 
amilyen még addig soha nem volt. 
Szellemi javakkal teli birodalom lesz, 
és elhozza Jézus Krisztus látható ural-
mát a földre. A Szentírás nem hagy 
kétséget afelől, hogy ebben nekünk 

hívőkként részünk lesz: «...ezek élet-
re keltek, és uralkodtak a Krisztussal 
ezer esztendeig» (Jelenések 20,4). A 
hívők uralkodása az Ezeréves biro-
dalomban teljesedik be, ami tulaj-
donképpen az ember feladata volt a 
Paradicsomban.

A millennium a jövőben 
fog megvalósulni 

Jóllehet sok érdemes bibliaoktató 
azt a felfogást képviseli, hogy a mil-
lenniumot nem szó szerint kell értel-
mezni, és hogy a Jézus Gyülekezeté-
nek korszakával azonos (amillennia-
lizmus), ezzel szemben mi szilárdan 
hisszük az első két évszázad legtöbb 
egyházatyjával együtt, hogy Jézus 
vissza fog jönni, birodalmát szó sze-
rint és láthatóan létre fogja hozni. Mi-
vel mi Jézus második visszajövetelét a 
millennium előttre várjuk, magunkat 
premillennialistáknak nevezzük.

Sok érv és ok támasztja alá azt a 
nézetet, hogy a millennium a jövőben 
fog megvalósulni:

Először Jézus a Miatyánkban ezért 
az eljövendő áldásos korért imádko-
zott: «Jöjjön el a te országod.» Ezzel 
azt akarta jelezni, hogy ez a biroda-
lom – Isten országának mai formáján 

Az Ezeréves birodalom – a millenni-
um – a megígért messiási királyság. 

A Messiáskirály megjelenésével fog 
birodalma létrejönni. Ez a történelem-
nek az a korszaka lesz, amikor Krisztus 
személyesen visszajön, hogy a földnek 
világraszóló békét, Isten uralmát, tö-
kéletes igazságot és áldást hozzon. A 
Jelenések 20-ban láthatjuk, hogy ez a 
korszak ezer évig fog tartani. Az 1Ko-
rinthus 15-ben pedig azt olvassuk, hogy 
Jézus Krisztus, a Király, ezt a birodal-
mat Atyjának adja át, és aztán örökké 
fog tartani. 

Ez a birodalom sok ószövetségi és 
újszövetségi prófécia tárgya. Így pél-
dául Ézsaiás könyvében ezt olvashat-
juk:

«Az utolsó napokban ... Ítéletet 
tart a nemzetek fölött, megfenyíti a 
sok népet. Kardjaikból kapákat ková-
csolnak, lándzsáikból metszőkéseket. 
Nép a népre kardot nem emel, hada-
kozást többé nem tanul ... Akkor majd 
a farkas a báránnyal lakik, a párduc 
a gödölyével hever, a borjú, az orosz-
lán és a hízott marha együtt lesznek, 
és egy kisfiú terelgeti őket. A tehén a 
medvével legel, fiaik együtt heverész-
nek, az oroszlán pedig szalmát eszik, 
mint a marha. A kisded a viperalyuk-
nál játszadozik, és az alig elválasztott 
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túl – az egész üdvtörténet célja, ami 
még ma is beteljesülésre vár.

Másodszor Jézus emlékeztetett 
az eljövendő birodalomra, amikor a 
népek fölötti ítéletről beszélt. Ennek 
az ítéletnek idején visszajövetelekor, 
így fog szólni az övéihez: «Jöjjetek, 
Atyám áldottai, örököljétek a világ 
kezdete óta számotokra elkészített 
országot!» (Máté 25,34). Ha az Úr ezt 
visszajövetelekor mondja, akkor ez a 
birodalom még mindig csak a jövőben 
lesz, és semmiképp sem lehet azonos 
a gyülekezeti korszakkal.

Harmadszor az apostolok is kinyil-
vánították, hogy várják egy jövőbeli 
birodalom eljövetelét, amikor az Úr-
tól megkérdezték, hogy a birodalom 
egybeesik-e a gyülekezeti korral: 
«Uram, nem ebben az időben állí-
tod fel újra a királyságot Izráelnek?» 
(Apostolok Cselekedete 1,6). Az Úr el-
utasító választ adott nekik. Tehát ők 
hitték, hogy Izraelnek még van nem-
zeti jövője Isten üdvtervében! Ezért 
prédikálták saját zsidó népüknek, 
teljesíteniük kell egy feltételt ahhoz, 
hogy úgy az ország, mint Izrael jö-
vője megvalósuljon: «Tartsatok tehát 
bűnbánatot, és térjetek meg, hogy 
eltöröltessenek a ti bűneitek; hogy 
eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és 
elküldje Jézust, akit Messiásul ren-
delt nektek. Őt azonban az égnek kell 
befogadnia addig, amíg a mindenség 
újjáteremtése meg nem történik. Er-
ről az Isten öröktől fogva szólt szent 
prófétái szája által» (Apostolok Cse-
lekedete 3,19-21).

Negyedszer azért jövőbeli az Ezer-
éves birodalom, mert logikusan így 
adódik az üdvtörténet időbeli sor-
rendjéből. Az Efézus 1 olyan áldá-
sokat ír le, melyeket az Atya, a Fiú 
és a Szentlélek különböző korokban 
adnak a hívőknek:

1. Az Atya már a világ teremtése 
előtt kiválasztotta az övéit, hogy fi-
ává fogadja őket Jézus Krisztus által 
(4-6. vers).

2. Amikor Jézus a földön élt, Isten 

Fiaként vére által megszerezte szá-
munkra a megváltást (7-9. vers).

3. Krisztusban eljegyzett bennün-
ket pecsétjével, a megígért Szentlé-
lekkel, «örökségünk zálogával, hogy 
megváltsa tulajdon népét az ő dicső-
ségének magasztalására» (14. vers).

Krisztusban jövőbeli örökösök is 
lettünk (11.14. vers), és úgy tetszett 
az Atyának, hogy megismertesse ve-
lünk az Ő akaratának titkát «az idők 
teljességének arról a rendjéről, hogy 
a Krisztusban egybefoglal mindene-
ket, azt is, ami a mennyben, és azt 
is, ami a földön van» (10. vers). Ezzel 

ilyen üdvkorszakok (gr. kairos) olyan 
idők, amikor Isten különbözőképpen 
kinyilatkoztatja Magát (pl. törvény 
által, kegyelem által). A kairos szó 
olyan időszakot jellemez lényege és 
tartalma szerint, amely egyfajta ki-
nyilatkoztatási időszak, melyet az 
embernek fel kell ismernie, mint a 
neki adott kegyelem és lehetőség 
időszakát (vö. Titusz 1,3).

c) Az idők teljességének rendje 
elhozza az Úr második eljövetelét és 
királyi uralmát. Az «idők teljessége» 
(Galata 4.4; gr. chronos; a kronologi-
kus idő) körülbelül a történelem kö-
zepén jött el, amikor Jézus Krisztus 
első eljövetelekor emberré lett, hogy a 
megváltást véghez vigye. És az Ezeré-
ves birodalom hozza el a célt: «A világ 
felett a királyi uralom a mi Urunké, az 
ő Krisztusáé lett, és ő fog uralkodni 
örökkön-örökké» (Jelenések 11,15).

d) Azt, hogy a millennium az idők 
teljességének az ideje lesz, abból is 
látjuk, hogy akkor Jézus imája: «Le-
gyen meg a te akaratod, amint a meny-
nyben, úgy a földön is» (Máté 6,10), 
be fog teljesedni. Mert csak ebben az 
eljövendő birodalomban fog minden 
ember egyetlen uralom alatt állni, és 
csak a millenniumban fog Isten aka-
rata mindkét területen érvényesülni, 
«amint a mennyben, úgy a földön is». 
Csak az Ezeréves birodalomban lesz 
egybefoglalva Krisztusban az is, ami a 
mennyben van, és az is, ami a földön 
(Eézus 1,10).

Így valóban elmondhatjuk, hogy az 
evangélium «Isten országának evan-
géliuma», mert Isten uralmához ve-
zet. Évezredek után a millenniumban 
felmagasztaltatik az Úr neve, és igaz-
sága mindenki számára áldást hoz. Az 
ószövetségi ígéretek, melyeket Isten 
szövetségében rögzített, Izrael vissza-
téréséről és szellemi helyreállításáról, 
mind tökéletesen beteljesednek.

eberHarD HaniScH

Részlet a Már megkezdődött az Ezeréves birodalom? 
című könyvből, szerző Eberhard Hanisch.

Jézus Krisztus birodalma 
olyan átfogó vallásos 
igazságfelismerést hoz 
az emberek körében, 
amilyen még addig 
soha nem volt. 

arra utal Pál, hogy egy napon, az idők 
teljességében, a földön minden egyet-
len uralom, mégpedig Jézus Krisztus 
uralma alatt fog állni. Mindeneket 
«egybefoglal» tulajdonképpen azt je-
lenti, hogy minden egyetlen fő, azaz 
Krisztus uralma alatt fog állni. Ez lesz 
az az idő, amikor az «idők teljességé-
nek rendje» megvalósul. És ez a mil-
lenniumra vonatkozik, mert:

a) Ez az idő nyilvánvalóan jövőbeli, 
ezért nem teljesedik be a mai gyüle-
kezeti korban.

b) Ez az idő az üdvtörténet olyan 
gazdasági, mondhatni adminiszt-
rációs ideje, amikor minden egybe-
foglaltatik, amikor minden céljához 
ér – azaz az idők beteljesednek. Az 



26 Éjféli Kiáltás  2021 október

NézõpoNtbaN

Társadalom 

Halloween: fogyasztás, 
horror és a halottakról való 

megemlékezés között 
Hogyan viszonyuljanak a keresztények az egyre népszerűbbé 

váló Halloween-ünnepléshez? Mi ennek az ünnepnek igazi 
háttere? Felelet történelmi és biblikus alapokon. 
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«Halloween – a borzalom éjszakája», 
ezt a címet viseli John Carpenter is-
mert horrorfilmje 1978-ból. A főhős, 
egy fiktív személy, Michael Myers, 
Halloween-maszkkal az arcán meg-
lesi áldozatait, és egy hosszú késsel 
megöli őket. A filmből kiderül, hogy 
hatévesen egy konyhakéssel megöl-
te Judit nevű 17 éves nővérét. Az ezt 
követő években egy szanatóriumban 
kezelték, de gyógyíthatatlannak bi-
zonyult. 1978. október 30-án sike-
rül megszöknie. Ettől kezdve Myers 
kiválaszt embereket, akiket üldöz, 
és aztán kegyetlen módon megöl. A 
játékfilmben és az azt követő 2002-
ig forgatott hét folytatásban Michael 
Myers maga a «megszemélyesített 
gonosz», aki embereket üldöz, de őt 
magát nem lehet megölni. E filmsoro-
zat körül valóságos kultusz alakult ki. 

A film alapja természetesen a fő-
leg Amerikában elterjedt halloweeni 
hagyomány, ekkor minden ház előtt 
nagyra nőtt tököt lehet látni, melyek 
belsejét kivájják, és égő gyertyával 
világítják meg.  A tök egyik oldalára 
vicsorgó emberi arcot vésnek. A gye-
rekek hátborzongató jelmezekbe öl-
töznek, végig vonulnak az utcákon, és 

a házakba becsengetve «édeset vagy 
savanyút» kérnek (angolul «trick 
or treat»). Rendszerint édességet 
vagy kisebb ajándékokat kapnak 
a háziaktól.

A Halloween háttere
A Halloween tulajdonképpeni ki-

indulási pontja a katolikus minden-
szentek ünnepe november elsején. 
A 2. században a Gyülekezet a ke-
resztény mártírok halálának napján 
megemlékező ünnepséget kezdett 
tartani. Nem akarták elfelejteni e 
bátor mártírok áldozatát, hitükhöz a 
mártírhalálig való ragaszkodásukat 
példaként akarták a keresztények 
elé állítani. Az évszázadok során 
azonban egyre nehezebbé vált az 
egyre nagyobb számú  «szentekről» 
egyen-egyenként való megemléke-
zés. Ezért a Keleti Egyházban már a 
4. századtól a mártírokról egyetlen 
közös mindenszentek ünnepén em-
lékeztek meg, amit a pünkösd utáni 
vasárnapon tartottak. Így a mártíro-
kat a keresztény gyülekezet «szelle-
mi elitjeként» emelték ki, és különös 
tisztelettel övezték őket. 

609. május 13-án szentelte fel IV. 
Bonifatius pápa a római Pantheont 
minden keresztény mártír emlékhe-
lyeként. A hivatalos ünnepnapként 
a húsvét utáni pénteket jelölték ki, 
hogy ezzel is kiemeljék Jézus ha-
lálának jelentőségét. A 8. század 

végén a már rég kereszténnyé vált 
Írországban az ünnepet november 
elsejére tették, ez a kelta év kez-
dete és egyben a tél beköszönte is. 
Ezáltal kiemelték a meghalt már-
tírok és a haldokló természet közti 
párhuzamot. Ugyanakkor a halott 
természettel reményteljesen szem-
be kellett állítani minden hívő örök 
szellemi birodalmát. 835. november 
elsejét IV. Gregor pápa az egész ka-
tolikus egyház számára hivatalosan 
minden keresztény mártír és szent 
emléknapjává nyilvánította. A 10. 
század végén a Cluny kolostor szer-
zetesei ehhez a naphoz kapcsolták 
a halottak napját is. Ezen a napon a 
keresztényeknek minden elhunytra 
gondolniuk kellett, akik a katolikus 
hit szerint a tisztítótűzben szenved-
nek. Ezek lelkének üdvösségéért 
ezen a napon könyörögni és imád-
kozni kellett.

Halloween a mindenszenteket 
megelőző este (angolul All Hallows’ 
Eve). Különböző szokásokat betartva 
ezen a napon a halálra és az elhuny-
takra kellett gondolni. A halál gon-
dolata természetesen sok embert arra 
késztetett, hogy sok hátborzongató 
szokást eszeljen ki, különféle jóslá-
sokba bocsátkozzon. Általánosan úgy 
vélték, hogy ezen a napon különös 
közelségébe kerültek a különben 
megközelíthetetlen túlvilágnak. Ezért 
főleg a múltban fiatal emberek bor-
zalmas jelmezekbe öltöztek, amelyek 
a halált vagy csontvázat, egy hullát, 
esetleg boszorkányt ábrázoltak. Az 
utóbbi évtizedekben a Halloween 
gyakran a vandalizmusra is alkalmat 
kínál.  Felrobbantják a postaládákat, 
a házakat záptojással dobálják meg, 
kiszúrják az autógumikat. Egyesek 
ismerősöket vagy egyszerű járókelő-
ket ijesztő maszkokkal riogatnak, sőt 
zaklatnak.

Tulajdonképpen a Halloweent a 
19. századig szinte kizárólag csak a 

A Halloween 
tulajdonképpeni 
kiindulási pontja 
a katolikus 
mindenszentek ünnepe 
november elsején

A kivájt és belülről 
megvilágított tök 
(eredetileg répa volt) 
ház elé rakásának 
szokása Írországból 
származik.
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brit szigeteken, elsősorban Írország-
ban ünnepelték. Az ír bevándorlók 
később elvitték az ünnepet Ameri-
kába is. Az 1990-es években aztán 
az egyre jobban üzletiessé váló ün-
nep utat talált Európába is.   

A kivájt és belülről megvilágított 
tök (eredetileg répa volt) ház elé ra-
kásának szokása Írországból szár-
mazik. Egy régi monda szerint ott 
élt a Jack Oldfield nevű gazfickó, aki 
egyszer csapdába csalta az ördögöt, 
és csak akkor engedte ki, amikor az 
megígérete, hogy örök időkre békén 
hagyja. Mivel Jack okkult praktikák-
kal foglalkozott, halála után nem 
mehetett a mennybe Istenhez. De az 
ördög sem akarta a pokolban látni, 
mivel egyszer már megjárta vele. 
Ezért a monda szerint Jack Oldfield 
szelleme a világban kóborol, és egy 
kivájt répát használ lámpásként. A 
répa Amerikában cserélődött tökre. 
Azóta a belülről megvilágított tök 
a ház előtt arra szolgál, hogy távol 
tartsa az ördögöt és a gonosz szel-
lemeket. 

A Halloween a halálhoz és az ör-
döghöz való bensőséges közelsége 
miatt a sátánizmus egyik legfon-
tosabb ünnepnapja. Amerikában 
a Halloweenről alkotott elképze-
lések ráadásul összekeveredtek az 
ugyanekkor tartott Día de Muertos, 
azaz «a halottak napja» ceremóniái-
val. Az aztékoknál még Krisztus előt-
ti korából származik az a hiedelem, 
hogy a halottak egyszer egy évben 
látogatóba jönnek a túlvilágról, és 
az élőkkel együtt vidáman ünneplik 
a viszontlátást gazdag lakoma, zene 
és tánc mellett. Napjainkban is főleg 
Mexikóban ezen a napon a lakásokat 
és az üzleteket is csontvázakkal és 
művészien megformált halálfejekkel 
díszítik. Közkedveltek a cukorból 
vagy marcipánból készült halálfejek, 
csontvázak a gyerekek körében, de 
ilyenkor sütik az ún. «halottak ke-

nyerét» is, egy édes, ánizzsal fűszere-
zett, halálfejjel díszített süteményt. 
A halottak tiszteletére a házi oltáro-
kon ételeket, italokat, virágot, kis 
emléktárgyakat, gyertyát és tömjént 
helyeznek el. Ezen a napon a halot-
tak kedvébe akarnak járni, meghív-
ják őket a lakomára. Elképzelésük 
szerint a halottaknak éjfélkor vissza 
kell térniük a túlvilágra. 

Az ír vagy a kelta reneszánsszal 
a háttérben a 19. század vége felé 
megpróbáltak sok keresztény ha-
gyományt a pogány kelta szokásokra 
visszavezetni. Egy általánosan elter-
jedt keresztény ceremónia bevezeté-
sének kezdeti szakaszában gyakran 
egy már meglévő régi szokáshoz 
fordultak. Ezek az ideológiailag meg-
alapozott törekvések gyakran vezet-
tek történelmietlen spekulációkhoz. 
Egész Európában divat volt a régi 
keltákkal, germánokkal vagy római-
akkal való kontinuitást kimutatni. Ír-
országban az Angliával kikényszerí-
tett egyesülés után (1800) ehhez még 
erős nacionalista érdek is fűződött. 
Az ó ír ünnep, a Samhain alkalmával 
az emberek kapcsolatba kerülhettek 
a «másvilág» lényeivel. Mindenkinek 

azt tanácsolták, hogy maradjanak 
otthon, nehogy találkozzanak az 
előidők mitológiai hőseivel vagy az 
alvilág urával, Cenn Crúach-val («a 
vérző fej»). Hogy megnyerjék ennek 
az istenségnek jóindulatát, ünne-
pélyes keretek között véres áldoza-
tot mutattak be neki. Ugyanakkor 
Samhain ünnepén megemlékeztek 
a legendás « Mag Tuired-i második 
csatáról», amikor a két ősi ír törzs 
mágia kíséretében egymás ellen har-
colt. Állítólag Kr. e. 700 óta Samhain 
idején az ír király meggyújtott egy 
központi szent tüzet, amelyből min-
den férfi hazavihetett az otthonába. 

A széles körben elterjedt ír rene-
szánsz eszméje azt sugallta, hogy a 
Halloweent csak felületesen keresz-
tényiesített Samhain-ünnepnek kell 
tekinteni. Az elmúlt évtizedek törté-
nelmi és régészeti kutatásai azon-
ban ezt a következtetést rendkívül 
kétségessé tették. Samhain ugyanis 
a régi írek számára egyáltalán nem 
az elhunytakra való megemlékezés 
ünnepe volt. Aztán Halloweennel 
kapcsolatban semmiféle utalás sem 
merült fel az alvilág istenének hozott 
állítólagos áldozatról, sem pedig a 
legendás csatákról. Azt sem szabad 
elfelejteni, hogy a mindenszentek 
ünnepe – és azzal a rá vonatkozó 
Halloween – eredetileg Olaszország-
ban jelent meg, és nem Írországban. 
Ugyanakkor Írországot már nagyon 
korán és alaposan, még az 5. század-
ban kereszténnyé tették, így később 
már nem volt alkalma a pogány rí-
tusokhoz alkalmazkodni. A Hallo-
weenhez kapcsolódó szokásokban 
alig van valami, ami az ó ír Samhain 
rítusaira emlékeztetne. Csupán felü-
letes hasonlóságok, mint a töklám-
pás szimbolikája, utalnak rá, ezért a 
legtöbb mai kutató a két ünnep közti 
kontinuitás keresését történelmileg 
megalapozatlan spekulációnak tart-
ja. Ugyanez vonatkozik a 19. század-

Napjainkban 
a Halloween 
mindenekelőtt 
fogyasztást, 
üzletet jelent.
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ból eredő próbálkozásokra, hogy a 
Halloweent vagy a mindenszenteket 
a régi germán hagyományokkal kap-
csolják össze.

Az utóbbi évtized új pogányságá-
ban egyre fokozódik az a törekvés, 
hogy lehetőleg minél több keresz-
tény szimbolikát és egyházi szokást 
magukénak tulajdonítsanak. Ezért 
nyúlnak vissza előszeretettel az ír 
reneszánsz hamis elképzeléseihez. 
A történelmi adatok ellenére aztán 
az ó ír Samhain ünnepet és a katoli-
kus Halloweent egyaránt  a «halottak 
és az élők közti találkozásként» in-
terpretálják. A Beltane tavaszünnep 
sötét ellenpólusaként a Samhain a 
homályt, a túlvilág közelségét hang-
súlyozza. Ennek különben a történel-
mi hűség figyelembevétele nélkül az 
önreklámozás a célja. Közben az új 
pogányság képviselői gyakran még 
a szimbolikában sem értenek egyet, 
már ami a mécseseket, a tököt és a 
kóborló gyerekeket illeti. Egyesek az 
állítólagos ó ír vagy germán ünnepet 
november elsején tartják, mások az 
ír naptárt véve alapul egészen más 
dátumot választanak. 

Ünnepelhetik-e a keresztények 
is a Halloweent? 

1. Igencsak sajnálatos, hogy a 
Halloween Közép-Európában szinte 
teljesen kiszorította a Márton napi 
ünnepséget. November 10-én, ill. 
11-én ugyanis hagyományosan a 4. 
századi keresztény misszionáriusra, 
Martin von Tours-ra, valamint Lu-
ther Márton reformátorra emlékez-
tek. A gyerekek a hagyománynak 
megfelelően lámpásokkal vonultak 
házról házra, keresztény énekeket 
énekeltek, és édességet, gyümölcsöt 
kaptak ajándékba. Az október 31-én 
ünnepelt reformáció napját szintén 
elhomályosította a Halloween. 

2. Napjainkban a Halloween min-
denekelőtt fogyasztást, üzletet je-

lent. Erről szólnak a legkülönbözőbb 
jelmezek, édességek, dekorációk. A 
keresztények általában nem támo-
gatják az ünnepek ilyen üzletiessé 
tételét.

3. A Halloweent szinte mindig ösz-
szekapcsolják a mágiával, a horror-
ral, a jóslási szokásokkal. Ezek olyan 
aspektusok, melyeket a keresztények 
a Biblia alapján okkult praktikákként 
elutasítanak. 

4. A Halloween szoros kapcso-
latban áll a mindenszentekkel és a 
halottak napjával. Ezek tipikus ka-
tolikus ünnepek. Mivel Jézus és az 
apostolok soha semmit nem tanítot-
tak a «szentek» tiszteletéről, sem a 
tisztítótűzben szenvedő elhunytak-
ról, ezért a ma élő keresztények kri-
tikus szemmel tekintenek a katolikus 
teológia eme tanítására. 

5. Az elhunyt hívőkről való meg-
emlékezés eredeti szándéka a mai 
Halloweenben már fel sem ismer-
hető. Ehelyett az okkult aspektusok 
mellett egyre erősebben érvényesül-
nek az új pogány interpretációk is. 
Ezt pedig a keresztények elutasítják. 

6. A Biblia tanítása szerint nincs 
kapcsolat a halottak és az élők vi-
lága között. Sőt Isten világos határt 
húz a kettő között. A túlvilággal és a 
halottak birodalmával való kapcsolat 
keresését már az Ószövetség, aztán 
pedig Jézus és az apostolok is szigo-
rúan megtiltották (5Mózes 18,10.11; 
Lukács 16,26-tól). 

7. Természetesen a keresztények is 
emlékezhetnek, és meg is kell emlé-
kezniük elhunyt szüleikről (2Timó-
teus 3,14.15; Zsidók 12,1). A hitben 
elhunytak ugyanis Jézus időntúli 
világot átfogó Gyülekezetéhez tar-
toznak. Az ő életük által a kereszté-
nyek jobban megismerik Isten csele-
kedeteit, és tudatosul bennük saját 
történelmi szerepük. Természetesen 
a múlt példamutató hívőinek elmé-
kére szentelhetünk egy bizonyos 

napot. De e hitmélyítő, a keresztény 
közösséget erősítő rendezvényre a 
Halloween egyáltalán nem alkalmas. 

Ezért a keresztényeknek azt 
ajánljuk, hogy messzemenően tart-
sák távol magukat a Halloweentől. 
Azonban arra sincs szükség, hogy 
a keresztények elkötelezett harcos-
ként szembe szálljanak ezekkel az 
ünnepségekkel, mivel a legtöbb em-

ber Halloweenben egyszerű szórako-
zást vagy a hétköznapokat színesítő 
szokást lát anélkül, hogy bármiféle 
szellemi összefüggésekre gondolna. 
Egyesek puszta kíváncsiságból akar-
ják az okkult hátteret megismerni. Ez 
a nap alkalmat nyújthat arra, hogy 
a Szentírás alapján rámutassunk a 
földi élet utáni valóságra, az eljöven-
dő istenítéletre, és beszélgetéseket 
folytassunk a témában. Mindamel-
lett a Halloween történelmi fejle-
ményeinek vannak bizonyos pozitív 
aspektusai is. Ha az emberek Hallo-
weenkor készek arra, hogy elgondol-
kodjanak a halálról és a túlvilágról, 
akkor talán fogékonyabbak lesznek a 
fontos szellemi összefüggések iránt, 
és szívesebben hallgatják meg a ke-
resztények bizonyságtételét Isten 
igazsága mellett.

micHael KotScH

Az október 31-én 
ünnepelt reformáció 
napját szintén 
elhomályosította 
a Halloween.
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a hónap könyve 

Feleletek a Biblia 
kapcsán felmerülő 
kényes kérdésekre

 
Kik a szerzők?

A könyv fő alkotója Norman Leo 
Geisler, 1932-ben Detroit/USA egyik 
elővárosában született és nőtt fel. Fe-
lesége Barbara Jean, hat gyermekük 
született, akik 15 unokával és 9 dédu-
nokával ajándékozták meg őket. Az 
Úr 2019-ben szólította haza hűséges 
szolgáját. Geislert sokan a klasszikus 
evangéliumi apologetika atyjának te-
kintik. A több mint húszéves teológiai 
képzését szenvedélyes tanári mun-
kásságában kamatoztatta azokban 
a biblikus oktatási intézményekben, 
melyeknek ő is társalapítója és veze-
tője (Veritas International University 
és Southern Evangelical Seminary) 
volt. Több mint 70 könyvet adott ki.

A két társszerző, Thomas Howe és 
Ron M. Brooks, ugyancsak amerika-
iak, alapos teológiai képzettséggel 
rendelkeznek, tanárként dolgoznak, 
és több könyvet is megjelentettek.

Miről van szó?
A könyv több mint 770 igeverset 

tárgyal, melyek a komoly bibliaol-
vasókban kérdéseket vethetnek fel, 
mégpedig kronologikus sorrendben 
Mózes első könyvétől a Jelenések 
könyvéig. A szerzők minden kérdést 
egyetlen mondatban foglalnak össze. 

Aztán rámutatnak a nehézséget oko-
zó problémára, ezt követően pedig 
precíz, megalapozott, egyszerűen 
nyomon követhető feleletet adnak. 
Ezek kitűnő, a Biblián alapuló ma-
gyarázatok gyakorlati alkalmazással. 
Lássunk néhány kérdést: Honnan volt 
Káinnak felesége (1Mózes 4,17)? Ho-
gyan lehetett Jáélt olyan szörnyű gyil-
kosságért dicsőíteni (Bírák 5,6-tól)? A 
nevetés jó-e, vagy rossz (Prédikátor 
2,2)? Keresztelő János Illés reinkarná-
ciója volt (Máté 11,14)? Jézus azt akar-
ja, hogy magunkat szeressük, vagy 
először másokat (Máté 22,39)? Jézus 
csak a barátaiért, vagy az ellensége-
iért is meghalt (János 10,11)? Hogyan 
lehetett Jézust bűnné tenni, amikor 
Ő bűntelen volt (2Korinthus 5,21)? A 
Biblia korlátozza a nők szolgálatát 
(1Timóteus 2,12-14)? A halhatatlan-
ságot ezután szerezzük meg, vagy 
már birtokoljuk is (Róma 2,7)? Pál azt 
ajánlja a keresztényeknek, hogy bort 
igyanak (1Timóteus 5,23)? A Biblia azt 
tanítja, hogy a Föld négyszögletes (Je-
lenések 7,1)?

Kinek ajánlott a könyv?
Mivel minden kereszténynek 

vannak a Bibliával kapcsolatban 
kérdései, ez a könyv minden ke-

resztény számára nélkülözhetetlen 
kézikönyv.

Mi teszi a könyvet különlegessé?
Ez nem pusztán kérdés-felelet könyv. 

Az első rész részletesen elmagyarázza, 
hogyan viszonyuljunk a bibliaolvasás-
kor felbukkanó nehézségekhez. A szer-
zők három fejezeten át hangsúlyozzák, 
mennyire fontos kérdéseket feltenni, 
és megkeresni rájuk a feleletet. Ehhez 
magyarázattal szolgálnak a Biblia ere-
detéről és keletkezéséről, megjelölik 
azokat az alapvető irányvonalakat, 
amelyek segítenek feloldani a látszóla-
gos ellentmondásokat, és rámutatnak 
a Biblia és a régészet helyes viszonyá-
ra. Ezek a magyarázatok rendkívüli 
módon erősítik és mélyítik az olvasók 
hitét, mert bebizonyítják a Biblia ab-
szolút megbízhatóságát. A tárgyalt kér-
désekkel együtt ez a több mint 750 (!) 
oldalas könyv első osztályú kézikönyv, 
mely egyetlen keresztény család köny-
vespolcáról sem hiányozhat.

freDy peter

Norman L. Geisler, Thomas Howe, Ron M. Brooks, 
Feleletek a Biblia kapcsán felmerülő kényes 
kérdésekre – Mózes első könyvétől a Jelenések 
könyvéig. A könyv jelenleg magyarul még nem 
kapható
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Csak a készlet erejéig! 

Utolsó páldányok... (Missziónál)
Megrendelés:

Éjféli Kiáltás Misszió, 1135 Budapest Palóc u. 2  
Telefon:  (+36-1) 236 0895; Mobil: (+36 30) 63 07 823 
E-mail: info@ejfelikialtas.hu;  www.ejfelikialtas.hu

Ne maradj le!

Ára: 1200, Ft +postaköltség

Ára: 750, Ft+postaköltség

A megrendelés sorrendjében tudjuk küldeni a könyveket, mivel csak 
néhány darab áll rendelkezésre, ezért nem tudunk minden megrendelést 
kielégíteni. Kérem ezt vegyék figyelembe!

!

Az Apostolok Cselekedetei könyvének új megközelítése

A korai keresztyénség történetét a legjobban Lukács dokumentálta. De 
hogyan válogatta ki ennnek anyagát? Megbízható ez az anyag? Ma is van je-
lentősége? A szerző ebben a remekművében érthető és világos képet alakít 
ki az olvasóban arról, hogy mit is jelent valójában hűnek lenni a krisztusi 
hithez...

David Gooding: A krisztusi hithez hűen

Az Ezeréves birodalom – 
utópia?

Az Ezeréves Birodalom fizikai valóság lesz, vagy csupán lelki-
leg-szellemileg értendő? A könyv szerzője meggyőző módon 
mutatja be, hogy Krisztus földi királyi uralmának eljövetele 
korunk végének csodálatos valósága lesz, minden kétségen 
kívül áll.

Oldalak száma: 110 old.

Wim Malgo

Éjféli Kiáltás Misszió, 1135 Budapest Palóc u. 2  
Telefon:  (+36-1) 236 0895; Mobil: (+36 30) 63 07 823 
E-mail: info@ejfelikialtas.hu;  www.ejfelikialtas.hu
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I Z R A E L
Találkozás Jézussal!

Utazz velünk a 
Szentföldre!
A részletekrõl érdeklõdjön telefonon!

Az utazás az Éjféli Kiáltás Misszió 
svájci szervezetének  Beth-Shalommal 
való Izraeli látogatása, megélése 
egyedülálló és feledhetetlen! Csak azt 
tudjuk erre mondani:

Jövőre is Jeruzsálem!

Shalom ve Lehitraot.
Legyetek az ígéret földjének jó 
hírvivői, ahogyan Józsué és Káleb.

Az utazás új idõpontja: 

2022 március 6-16!
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