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ÜdvözLet

«A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon»

Krisztus jelenlétét életünkben arról lehet felismerni, 
hogy milyen mértékben határozza meg cselekedeteinket 
az Ő beszéde. «A Krisztus beszéde lakjék bennetek gaz-
dagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, 
és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki 
énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az  
Istennek» (Kolossé 3,16).

Erino Dapozzo (1901–1974) evangélista egy svájci új-
ságban megjelent hirdetésében használt Bibliákat kért 
evangelizációs célokra. Egy hoteltulajdonos válaszolt 
a hirdetésre. Amikor Dapozzo elment hozzá, elcsodál-
kozott a nagy halom Biblián, amit ott talált. A tulajdo-
nos felhívta figyelmét a szemben lévő templomra, és 
elmondta, hogy az ott megesküdött párok egy Bibliát 
kapnak ajándékba, aztán a hotel éttermébe mennek a 
vendégekkel. Amikor távoznak, az első lapot a nevükkel 
kitépik a Bibliából, és otthagyják. Így 62 használatlan 
Biblia gyűlt össze. 

Sok ember sajnos nem tudja, milyen hasznos lehet 
Isten igéje az életében, és mit mulaszt el, ha nélküle éli 
le életét. A Biblia a legjobb tanácsadó a házaséletben is, 
gyógyírt nyújt testnek és léleknek. Olvasása megnyug-
tatja szívünket, de egyben fel is ébreszt. A Szentírás 
kapcsolatba hoz Teremtőnkkel és a Jézus Krisztus által 
adott megváltással. Csak benne találjuk az igazságot  
Istenről, élő reménységet nyújt, mégpedig az örökkéva-
lóság reménységét. Igazolja üdvbizonyosságunkat, és 
kijelenti Isten csodálatos üdvtervét ezzel a világgal. Fel-
fedi a bűnt és helytelen magatartást, de megmutatja Is-
ten irgalmasságát is, valamint a megbocsátáshoz vezető 
utat. Isten igéje élő, mert az örök Istentől jön, és mert 
Jézus Isten igéjének megszemélyesítője. 

Pál nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy személyesen 
és a gyülekezetben is mélyrehatóan foglalkozzunk Isten 
igéjével: «Mi őt hirdetjük, miközben minden embert tel-
jes bölcsességgel intünk és tanítunk, hogy minden em-
bert tökéletessé tegyünk a Krisztusban» (Kolossé 1,28).

Pál itt a tanítói szolgálatról beszél, és három célt ha-
tároz meg: 1. minden embert inteni kell; 2. tanítani kell 
minden embert minden bölcsességre; 3. hogy minden 
embert tökéletessé tegyünk Krisztusban.

A keresztényeket tehát be kell vezetni Krisztus böl-
csességének gazdagságába, Pál erre tette fel életét. 
Számára semmilyen erőfeszítés nem volt túl nagy, 
amint a 29. versben mondta: «Ezért fáradozom én is, 
és küzdök az ő ereje által, amely hatalmasan működik 
bennem.»

Fáradozni azt jelenti, hogy intenzíven foglalkozunk 
valamivel, és minden igyekezetünket beleadjuk. A küz-
dés pedig magában foglalja azt is, hogy nem akarjuk 
feladni, a kitűzött célt bármi áron el akarjuk érni. Ebben 
segítette Pált Istennek benne működő ereje. 

Istennek nyilvánvaló szándéka, hogy elmélyüljünk 
igéjében, és növekedjünk az Ő ismeretében (Efézus 1,17; 
2Péter 3,18). De ezt csak igéje tanulmányozásával érhet-
jük el. Vagyis akkor, ha több időt fordítunk rá, megke-
ressük az összefüggéseket és párhuzamokat az igever-
sek között. Mert csak így lesz áldásos hatása gyülekezeti 
és családi életünkre. Ezzel a számunkkal is szeretnénk 
hozzájárulni Isten igéjének jobb megértéséhez, hogy vi-
gaszt és reménységet nyújtson ezekben az időkben. 

Krisztus jelenlétét életünkben arról lehet felismerni, 
hogy milyen mértékben határozza meg cselekedeteinket 
az Ő beszéde.  

Norbert Lieth
Igehirdető, az Éjféli Kiáltás Misszió vezetője 

Jézus Gilgálban
Az Ígéret földjére való bevonulás prófetikus dimenziói

Wim Malgo

Ára: 
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Pillantás a 
végidőkre 

Amit Dániel babiloni fogsága és Isten  
jövőterveibe való betekintése jelenünknek taníthat. 
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Sok ember szeret regényeket, elbe-
széléseket olvasni. Legtöbben elő-

ször a könyv hátsó borítóját olvassák 
el, hogy megtudják, miről szól a könyv, 
és olyanok is vannak, akik elolvassák 
a történet végét is, csökkentve így azt 
a kellemes izgalmat, amit a történet 
kibontakozása nyújthat.

Istennél ez másként van. Ő csodála-
tos módon felhasznált embereket, akik-
nek megmutatott sok mindent egészen 
az idők végezetéig, azonban az egész 
ettől függetlenül rendkívül érdekes ma-
radt. Isten üdv- és világtörténelme így is 
izgalmas maradt. Ezt különösen Dániel 
könyvében láthatjuk, ami igazán nem 
mondható egyszerűnek, de nagyon 
megéri tanulmányozni. Ugyanis ezt 
mondja az Úr róla: 

«Te pedig, Dániel, zárd be e beszé-
deket, és pecsételd be a könyvet a vég-
ső időig: tudakozzák majd sokan, és 
nagyobbá lesz a tudás» (Dániel 12,4, 
Károli). 

Ezt szeretnénk imádkozó szívvel ten-
ni. Dániel ugyanis betekintést kapott 
Istentől a végső időkbe. 

A legjobb kezekben 
Dániel mozgalmas korban élt, amely-
ben különböző nagyhatalmak küzdöt-
tek a dominanciáért. Megélte, amint 
Babilónia elfoglalta Asszúrt, Júda és 

Jeruzsálem ostromát és fogságba vite-
lét, Nabukodonozor győzelmét és halá-
lát, aztán amint a médek és a perzsák 
elfoglalták Babilónt, és végül amint a 
zsidók visszatértek hazájukba (Ezsdrás 
és Nehémiás könyveiben lehet utána-
olvasni). 

Dániel könyve mély betekintést 
nyújt Júda babiloni fogságának idejé-
be, ideértve Dániel személyes életét is. 
És nem utolsó sorban áttekintést nyújt 
a nemzetek sorsáról is. Isten olyan 
időszakokat jelölt ki, amikor már nem 
szólt népéhez, mert az nem hallgatott 
szavára – olyan időket, amikor Izráelt 
és Jeruzsálemet a népek ítélete sújtotta.

A népnek Dániel könyvében felvá-
zolt sorsa végig követhető Nabukodo-
nozortól egészen Krisztus visszajövete-
léig, miközben Isten teljhatalmáról és 
szuverenitásáról tesz bizonyságot. Ő a 
világtörténelem Ura, Dániel könyvében 
pillantással a végső időkre azt láthat-
juk, hogy az élő Isten idéz elő mindent 
akarata szerint, úgy a nemzetek törté-
nelmét, mint az egyes ember sorsát.

Egy példával jobban megközelít-
hetjük Dániel könyvét: Jeremiás köny-
vében a hatalmas Nabukodonozor ki-
rályt Isten az Ő szolgájának nevezi, aki 
által megítéli Izráel népét. «Azért ezt 
mondja a Seregeknek Ura: Mivelhogy 
nem hallgattatok az én beszédemre: 

Ímé, kiküldök én és felveszem észak-
nak minden nemzetségét, azt mondja 
az Úr, és Nabukodonozort, a babiloni 
királyt, az én szolgámat, és behozom 
őket e földre és ennek lakóira és mind 
e körül való nemzetekre, és elveszem 
őket és csudává és szörnyűséggé teszem 
őket és örökkévaló pusztasággá» (Jere-
miás 25,8-9, Károli). 

Ez azt mutatja, hogy Isten mindent 
a kezében tart. Dániel azt írja, hogy Ő 
az, Aki királyokat nevez ki, és taszít le a 
trónról. Ez rendkívül vigasztaló, semmi 
sem történik véletlenül. És az Ő figyel-
mét semmi sem kerülheti el. Izráel nem 
volt, és most sincs emberek kénye-ked-
vének kitéve. Senki sincs a véletlennek 
vagy a mindennapi élet önkényének ki-
szolgáltatva. Ugyanúgy érvényes ez éle-
tünk időtartamára is. Ezért mindenben 
az Úrra kell hagyatkoznunk. 

Mióta két gyönyörű gyermek apja le-
hetek, sok mindent másként látok. Sok 
dologban megfontoltabb vagyok. Gon-
dolom, szülőként más is így van ezzel. 
Ha például valakire rá kell bíznom gyer-
mekeimet, alaposan utánajárok, meg-
bízható-e. Ugyanakkor mindenképpen 
azt szeretnénk, hogy gyermekeink jó 
tanárt kapjanak. Vagyis jó kezekben 
szeretnénk tudni őket.

Professzor dr. Eckstein írta: «Uram, 
te hűségesebb vagy hozzám, mint én 
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saját magamhoz, jobban szeretsz en-
gem, mint amennyire én képes vagyok; 
sokkal jobban törődsz a boldogulásom-
mal, mint én magam, és sokkal követ-
kezetesebben képviseled azt, ami szá-
momra fontos. És ha ez így van, Uram, 
akkor jobban kell bíznom Benned, mint 
magamban, akkor az életem a te kezed-
ben sokkal jobb helyen lesz, mint az 
enyémben.»

Igen, Isten keze a legjobb hely, ami 
csak létezhet, így mi a legjobb kezek-
ben vagyunk, különösen ezekben a zűr-
zavaros időkben. Ő az élet megtartója, 
ha Ő oltalmazó kezét leveszi rólunk, 
semmi sem marad. Akár érzékeljük, 
akár nem, akár hisszük, akár nem, 
Istentől, az élet Urától függ az egész 
teremtett világ.

Ott volt tehát a makacs Izráel, amely 
egyszerűen nem akart Isten útján járni, 
felismerte ugyan, melyik lenne a helyes 
út, de magtagadta, hogy azon járjon: 
«Így szól az ÚR: Álljatok ki az utakra, 
és nézzetek szét, kérdezősködjetek az 
ősi ösvények után, melyik a jó út, és 
azon járjatok, akkor nyugalmat találtok 
lelketeknek! De ők ezt mondták: Nem 
megyünk! Őröket is állítottam föléjük, 
hogy figyeljenek a kürt szavára. De ők 
ezt mondták: Nem figyelünk!» (Jeremi-
ás 6,16.17).

És amint Jeremiás megjövendölte, 
Nabukodonozor király elfoglalta sere-
gével Jeruzsálemet. A Dániel  1,1-2-ben 
olvasunk erről: «Jójákim júdai király 
uralkodásának harmadik évében el-
jött Nebukadneccar, Babilónia királya 
Jeruzsálem ellen, és körülzárta azt. Az 

Úr a kezébe adta Jójákimot, 
Júda királyát és az Isten 

háza fölszerelésének 

egy részét; ő pedig elvitte a fölszere-
lést Sineár földjére, a maga isteneinek 
a templomába, és isteneinek a kincstá-
rában helyezte el.»

Kr. e. 586-ban történt mindez. A 2. vers-
ben látjuk, hogy az Úr rendelkezett így, 
Ő adta Júda királyát az ellenség kezébe.

Minden az Úr kezében, a legjobb 
kezekben van. Isten rendelte el így a 
dolgok menetét. A vigasztaló az, hogy 
noha önkényes tettnek látszik, mégsem 
volt önkény, Isten szabja meg, meddig 
mehet el az ellenség. 

Gondoljunk korunk szörnyűségeire, 
az ukrajnai háborúra, a föld számos 
pontján zajló konfliktusra, az eljövendő 
nagy nyomorúságra. Mindezek ellenére 
tudnunk kell, hogy Isten tartja a gyep-
lőt a kezében.

Ezt láthatjuk a Jelenések 6 apokalip-
tikus lovasainál is. Krisztus az, Aki a pe-
cséteket feltöri, amíg ezt meg nem teszi, 
nem történik semmi a lovasokkal, egy-
szerűen nem tudnak elindulni. Amikor 
Krisztus feltöri a pecsétet, ezt olvassuk: 
«Megadatott neki …» Például, hogy el-
vegye a földről a békét. És a drágaság a 
fekete lóval, nem véletlen. «Megadatott 
neki …» Isten kezdettől fogva megha-
tározta, meddig mehet el a Sátán sötét 
erőivel és az Antikrisztussal.

És hogy mondta Jézus Pilátusnak? 
«Semmi hatalmad nem volna raj-
tam, ha felülről nem adatott volna 
neked …» (János 19,11). Góg támadá-
sakor Isten hasonlóan nyilatkozott:  
«…kivezetlek téged és egész haderő-
det…» (Ezékiel 38,4).

Megtörténhet, hogy egy államfő hir-
telen, egyik napról a másikra háborút 
indít, amint azt jelenleg láthatjuk. Ha 
Isten a bibliai próféciák beteljesedé-
sét elindítja, semmi sem olyan, mint 
tegnap volt. És ne felejtsük el, Isten 
igazságos, és igazságosan ítél. Dániel 

«Te pedig, Dániel, zárd 
be e beszédeket, és 
pecsételd be a könyvet a 
végső időig: tudakozzák 
majd sokan, és 
nagyobbá lesz a tudás» 
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által megmutatta, hogyan hordoz min-
dent, irányít és előmozdít, hogy végül 
minden az Ő igazságos akarata szerint 
történjen.

Tény, hogy minden ember más, mind-
nek megvan a saját célja, akarata, véle-
ménye, Isten azonban  mindenek fölött 
áll, a Bibliában kijelentett tervét véghez-
viszi összehangolva minden véleményt 
és akaratot. Milyen csodálatos a mi nagy 
Istenünk! Előtte nincs lehetetlen, múlt, 
jelen és jövő az Ő kezében van.

Isten törvényességet, igazságot te-
remt 
Nabukodonozor és serege magával vitte 
Jójákimot és a Templom felszerelésének 
egy részét, és aztán: «A király meghagyta 
főudvarmesterének, Aspenaznak, hogy 
válasszon ki Izráel fiai közül királyi vér-
ből való, vagy nemesi származású ifja-
kat, akiknek semmiféle fogyatékosságuk 
nincs, hanem szép arcúak, fogékonyak 
minden bölcsességre, taníthatók az is-
meretekre, megértik a tudományt, és 
így alkalmasak arra, hogy majd a kirá-
lyi palotában szolgálatba álljanak. Meg 
kellett őket tanítani a káldeusok írására 
és nyelvére is» (Dániel 1,3-4).

Ezek között az ifjak között volt Dániel 
is. A Dániel héber név összetett fogalmat 
jelöl: a bíró vagy jogalkotó fogalmát és az 
El isteni címet. Így a nevének jelentése 
«Isten jogot, törvényt alkot». El Istent és 
az Úr Jézus Atyját jelenti, és EL, azaz az 
élő Isten erejével munkálkodott Dániel a 
babiloni királyi udvarban. Fogsága ide-
jén ezzel az erővel gyakorolta az állami, 
azaz az érvényes jogot. Államférfi volt, 
az igazságtalanság üzelmei között Isten 
felhasználta ezt az igaz férfit, hogy igaz-
ságot teremtsen.

De hirtelen jogtalansággal kellett 
szembesülnie. Olyan ételt kellett volna 
fogyasztania, amely Isten törvénye sze-
rint tilos volt. Aztán Dániel és barátai 
más nevet kaptak Babilónia pogány 
vallásának megfelelően. Különleges kép-
zésben részesültek, a király rendelkezése 
szerint abból az ételből kellett enniük, 
amit a királynak szolgáltak fel. 

Dániel azonban hűségesen be akar-
ta tartani Istent parancsolatát: «Dániel 
azonban elhatározta, hogy nem szeny-
nyezi be magát a király ételével és azzal 
a borral, amit ő szokott inni, ezért arra 
kérte a főudvarmestert, hogy ne kelljen 
magát beszennyeznie. Isten a főudvar-
mestert jóindulatra és szeretetre indítot-
ta Dániel iránt…» (Dániel 1,8-9). 

Isten látta a szívét, és jóindulatra in-
dította iránta a főudvarmestert, aki tel-
jesítette kívánságát, próbát tett vele és 
barátaival. Tíz napig csak zöldségfélét 
ettek, és végül jobban néztek ki, kövé-
rebbek voltak, mint azok az ifjak, akik a 
király ételéből ettek. 

Az Ezékiel 14 igaz embernek nevezi 
Dánielt, és Jóbbal egy sorban említi. És 
mi a helyzet mivelünk? Isten bennün-
ket is elfogadott, és igaznak nyilvánított 
Fia, Jézus Krisztus által. Ki kárhoztat-
hatna bennünket, egyedül csak Krisz-
tus, amint Pál írja: «Ki ítélne kárho-
zatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus 
Krisztus, aki az Isten jobbján van, és 
esedezik is értünk» (Róma 8,34). 

Ügyes-bajos dolgainkban nagy se-
gítség egy befolyásos ember ismeret-
sége, de gondoljunk arra, hogy a mi 
oldalunkon a legbefolyásosabb, leg-
hatalmasabb Segítő áll – Jézus Krisz-
tus – Ő ismeri minden problémánkat, 
csak Hozzá kell fordulnunk a biztos 
segítségért. A nehézségeket, az igaz-
ságtalanságokat, melyek megkeserítik 
napjainkat, vigyük Őelé bizalommal, 
az Ő számára nincs lehetetlen.

Itt feltehetjük magunknak a kérdést: 
Vagyunk-e mi is olyan igazak, mint Dá-
niel? – Igen, igazakká lettünk Krisztus 
megváltói műve által. Krisztusban – 
szinte alig merjük kimondani – Jóbbal 
együtt mi is igaznak neveztetünk. Nem 
azért, mert olyan jók vagyunk, hanem 
mert Krisztusban vagyunk. 

Mit jelent Krisztusban lenni? Olyan 
szoros kapcsolatot jelent Megvál-
tónkkal, hogy Ő az életünk Ura, teljes 
szívünkkel ráhagyatkozunk. Pál az 
1Korinthus 6,11-ben összefoglalja, mi-
lyenekké váltunk Krisztus kegyelméből: 

Isten mindent a kezében 
tart. Dániel azt írja, 
hogy Ő az, Aki királyokat 
nevez ki, és taszít le a 
trónról. Ez rendkívül 
vigasztaló
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megmosottak, megszentelődöttek, és 
meg is igazultak az Úr Jézus Krisztus ne-
vében és a mi Istenünk Lelke által.  Jézus 
igazsága a mienk is. Minden hibánk és 
hiányosságunk ellenére senki sem kár-
hoztathat bennünket.

Dániel magatartása példamutató 
számunkra. Egy pogány, bálványimádó 
rendszerben élt, amely megkövetelte, 
hogy a nevét is megváltoztassa barátaival 
együtt, Isten törvényével ellentétes étke-
zést akart rájuk kényszeríteni, ezt a rend-
szert az okkultizmus uralta varázslóival 
együtt … Dániel példát mutatott, hogyan 
kell becsületesen, ugyanakkor szívélye-
sen és szeretettel a hit példaképeként a 
pogány, okkult áramlatok között élni. 
Feltűnik, hogy Dániel soha nem volt tola-
kodó vagy rámenős, ő mindig tiszteletet 
tanúsított elöljárói iránt. Türelmesen és 
barátságosan bánt mindenkivel. Szere-
tettel, meggyőző erővel tett bizonyságot 
hitéről és az ott elfoglalt helyzetéről. 

Kérte, hogy a Biblia szerint élhesse 
életét, de saját életvitelét nem próbálta 

rákényszeríteni senkire sem. Ebből azt 
tanulhatjuk, hogy a társadalmi fejlemé-
nyekben nem kell szükségszerűen részt 
vennünk, nyugodtan szemlélhetjük az 
eseményeket, mivel tudjuk, minden úgy 
fog történni, ahogy azt Isten elrendelte. 
Dániel esetében is láthatjuk, hogy abban 
a pogány, bálványimádó rendszerben is 
Isten igazságot szolgáltatott az övéinek. 
Isten ott is széles teret nyitott, ahol már 
nem látszott kiút.

Mivel Dániel és barátai ragaszkodtak 
Isten törvényeihez, megadatott nekik, 
hogy a Biblia előírásai szerint étkezze-
nek, és sokkal jobb testi erőben voltak, 
mint a többiek. Ezután bevezette őket Is-
ten minden ismeretbe és bölcsességbe, 
Dániel ráadásul megkapta a látomások 
és álmok titkának megfejtését is. És ezzel 
jutunk el a végidőkbe való betekintéshez.

Világtörténelmi panoráma 
«Ennek a négy ifjúnak megadta az Isten, 
hogy előrehaladjanak a tudományban, 
mindenféle írásban és bölcsességben. 

Gondoljunk korunk 
szörnyűségeire, az 
ukrajnai háborúra, a 
föld számos pontján 
zajló konfliktusra, 
az eljövendő nagy 
nyomorúságra. 
Mindezek ellenére 
tudnunk kell, hogy Isten 
tartja a gyeplőt  
a kezében
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Dániel pedig értett a látomások és az 
álmok magyarázatához is. Amikor eljött 
az az idő, amelyről meghagyta a király, 
hogy vezessék őket eléje, a főudvarmes-
ter bevezette őket Nebukadneccar elé. A 
király elbeszélgetett velük, de egy sem 
akadt több közöttük olyan, mint Dániel, 
Hananjá, Mísáél és Azarjá. Ők tehát a ki-
rály szolgálatába álltak. Akármit kérde-
zett tőlük a király, bölcsesség és értelem 
dolgában tízszer okosabbaknak találta 
őket egész országa minden mágusánál 
és varázslójánál. Ott is maradt Dániel 
Círus király uralkodásának első évéig» 
(Dániel 1,17-21).

Dánielnek tehát megadta Isten, hogy 
értsen a látomások és álmok magyaráza-
tához. Sok minden történelmi tényként 
beteljesedett abból, amit Dániel látott. 
Isten a végső időkbe való bepillantást 
is lehetővé tette számára azáltal, hogy 
feltárta előtte a király álmának titkát: 
«De van Isten a mennyben, aki a titko-
kat feltárja. Ő azt tudatta Nebukadneccar 
királlyal, hogy mi fog történni az utolsó 
napokban. A te álmod és az a látomás, 
amelyet fekvőhelyeden láttál, ez volt…» 
(Dániel 2,28). 

«Mi fog történni az utolsó napok-
ban»  – ez a nagy nyomorúság utáni 
utolsó napokra utal, amikor az Úr Jézus 
visszajön. Dánielnek megjelentette az 
Úr az álmot és annak magyarázatát: A 
hatalmas szobor feje aranyból volt, ami 
Nabukodonozort és a babiloni birodal-
mat szimbolizálta, ez foglalta el Jeru-
zsálemet. Ettől az időponttól kezdődött 
a pogányok ideje, ugyanis a szobor által 
megjelenített minden birodalom elfog-
lalta Jeruzsálemet. Az Úr Jézus is meg-
mondta: «Kardélre hányják, és fogságba 
viszik őket mindenféle pogány nép közé; 
és pogányok tapossák Jeruzsálemet, 
amíg be nem telik a pogányok ideje» 
(Lukács 21,24).

Vagyis Jeruzsálem mindaddig pogá-
nyok uralma alatt lesz, amíg azoknak ide-
je be nem telik, és ez az arany fejjel, azaz 
Nabukodonozorral kezdődött. A Templo-
mot lerombolták, a várost idegenek fog-
lalták el, a templomi kincsek nagy részét 

a hódítók elvitték. Dániel könyvéből lát-
hatjuk, hogy mindez Isten rendelése sze-
rint történt. És mikor teljesednek be ezek 
az idők? Amikor Jeruzsálemet már nem 
tapossák a pogányok! Mivel azonban 
Jeruzsálemet még a nagy nyomorúság 
idején is taposni fogják (Jelenések 11,2), 
a pogányok ideje akkor telik be, amikor 
Krisztus visszajön. A Lukács 21,25 a pogá-
nyok idejének említése után közvetlenül 
az Úr visszajöveteléről beszél. 

Ebben a végidőkre való visszapillan-
tásban felismerjük, hogy minden a leg-
jobb kezekben van. Ezt mutatja a király 
álmában megjelenő hatalmas szobor és 
a könyv ezt követő fejezetei. Egyik biro-
dalmat a másik után ítéli meg Isten vétke 
miatt. Végül pedig a kő, azaz Krisztus, 
összetöri és szétmorzsolja az egész szob-
rot. Az önimádat, az Isten és Fia elleni 
lázadás megsemmisül. Az élő Isten bölcs 
végzése és akarata szerint igazságot szol-
gáltat, mégpedig amikor betelik a pogá-
nyok ideje. 

És ekkor sor kerül Izráel ügyére is, Is-
ten igazságot szolgáltat népének Jézus 
Krisztus által. Jézus Krisztus visszajöve-
telével Izráel királyi és papi népe Isten 
dicsőségére átveszi az uralmat a földön!

Dániel bepillantott a végidőkbe, és 
könyvében világosan elénk tárta azt a 
tényt, hogy Isten országa a földön és 
az Izráel, valamint a Jeruzsálem feletti 
pogány világuralom soha nem képzel-
hető el egyidejűleg. Csak, amikor Izráel 
teljesen feladta hivatalos uralmát, ami-
kor a templomi eszközöket elvitték és a 
Templomot lerombolták, lépett életbe a 
pogányok uralma. A helyreállítás pedig 
csak azután kezdődik el, amikor Isten 
Krisztusban újra igazságot szolgáltat Iz-
ráelnek, és Jeruzsálemben fog uralkodni. 

Dániel azt is látta, hogy a világ jobbá 
tételére tett emberi próbálkozások sem-
mit sem érnek. Csak akkor lép életbe a 
mennyei királyság, ha Krisztus itt lesz. 
Ezt a bölcsességet Dániel Istentől kapta.

Nekünk gyülekezetként, Krisztus 
testeként, milyen bizonyosságunk van 
a jövőt illetően? Nekünk is lehet a Dáni-
eléhez hasonló bölcsességünk, hisz mi 

Krisztusban vagyunk, Akit Isten bölcses-
séggé tett számunkra, amint Pál mond-
ta. Dániel Istentől kapott bölcsességet, 
számunkra Krisztus vált bölcsességgé.

Az álmok és látomások ma már el-
avultak, hiszen Pál Isten megbízásából 
teljesen feltárta előttünk Isten igéjét 
(Kolossé 1,25). Ehhez nincs mit hozzá-
tenni. Krisztusban van bölcsességünk a 
Szentírás tanulmányozásához és megér-
téséhez, az abban való növekedéshez. 
Mi nem álmokat fejtünk, hanem Isten 
csodálatos igéjét. Dániel a világtörténe-
lem isteni titkait adta tovább, mi pedig 
Krisztus testeként áttekintjük Isten teljes 
világ- és üdvtörténetét nemcsak Nabu-
kodonozortól, hanem a világ alapjainak 
letétele óta egészen a beteljesülésig, és 
nemcsak a földön, hanem az egész koz-
moszban. Pál ezért mondhatta a korint-
husiaknak: Minden a tietek! Így Dániel 
írásai is a mieink. Mi Isten titkainak 
továbbadói vagyunk (1Korinthus 4), és 
ezeket kutatnunk kell és tanítanunk.

Amikor Dánielnek és barátainak a 
király eledelét kellett volna enniük, tíz 
napi próbaidőt kértek, hogy Isten tör-
vénye szerint étkezhessenek. Miért tíz 
napot? Egy lehetséges választ a Zsoltár 
31,16-ban találunk a héberben a 10-es 
szám jelentésével kapcsolatban. A hé-
ber nyelvben a 10-es szám kezet jelent. 
A zsoltáros így imádkozik: «Kezedben 
van sorsom, ments meg ellenségeim és 
üldözőim kezéből!»

Dániel és barátai tudták, hogy éle-
tük Isten kezében van, így mi is bizton 
tudhatjuk, bármi is jön, életünk Isten 
kezében van.

Minden Isten kezében, tehát a leg-
jobb kezekben: az ítélet, Izráel, maga 
Dániel, a népek világa, mi mindnyájan, 
a pogányok ideje egészen Jézus visszajö-
veteléig. Isten a maga idejében minden-
ben igazságot szolgáltat. A mi Istenünk 
mindenható, hatalmas Isten, fölötte áll 
térnek és időnek, örökkévaló, mindenütt 
jelenvaló. Ő mindent egyidejűleg lát. És 
egyben a mi szerető Atyánk is, Aki elkí-
sér életünk útján.

PhiliPP Ottenburg
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INNEN-ONNAN

Svájci indítvány az internetes 
pornográfiához való szabad hozzáférés ellen 
A Svájci Nemzeti Tanács kétharma-
dos többséggel elfogadta Nik Gugger 
indítványát az EVP-Nemzeti Tanács-
tól, amely szerint a 16 éven alulia-
kat jobban kell védeni az internetes 
pornográfia ellen. Svájcban tulajdon-
képpen tilos a 16 éven aluliak hozzá-
férése a pornográfiához. De Gugger 
rámutatott, hogy a kormányon lévő 
Szövetségi Tanács nincs tudatában, 
«milyen nagy a szakadék a törvény 
és a valóság között, és nem is akar 
róla tudomást venni». A javaslat sze-

rint a jövőben az olyan internetes 
szolgáltatók, mint a Swisscom, Salt, 
Sunrise és más pornóoldalak csak 
akkor legyenek engedélyezettek, ha 
megfelelő védelmi intézkedéseket ve-
zettek be, például az életkor szerinti 
regisztrációt egy bankkártyával. Azt a 
pornóoldalt, amely ilyennel nem ren-
delkezik, le kell tiltani. Gugger: «Né-
metországban ezt már megoldották. 
Egy ismert platform megtagadta az 
életkor szerinti korlátozást, és azon-
nal kitiltották az internetről.» mnr

Fordulópont a német családjogban 

Marco BuschMann:

Minden ember számára 
lehetővé kell tenni, hogy 
«megvalósítsa saját 
elképzeléseit a közös 
életről».

A Német Szövetségi Kormány tervei, 
miszerint az alkotmányban védett 
házasság mellett az élettársi kapcso-
lat új modelljét is be akarják vezetni, 
lassan formát öltenek. Ez ún. felelős-
ség alapú kapcsolatnak tekinthető, és  
Marco Buschmann igazságügyi mi-
niszter szerint még a nyári szünet előtt 
konkrét reformjavaslatok várhatóak. 
Legkésőbb egy év múlva aztán az új 
szabályozás érvényes lesz a moza-
ik-családok és LMBTQ+-családokra is. 
A ZEIT ONLINE idézi Buschmann sza-
vait, miszerint minden ember számára 
lehetővé kell tenni, hogy «megvalósítsa 

saját elképzeléseit a közös életről». Né-
metországnak szüksége van a család-
jogban is egy «fordulópontra». mnr

Megrendelhető: www.ejfelikialtas.hu 
1152 Budapest, Rákos utca 8.  
info@ejfelikialtas.hu;  
Mobil:  +36 30 630 7823

Hogyan neveljem  
gyemekeimet?

Wim Malgo

Ára: 400,-Ft



Politikailag korrekt 
figyelemfelhívás a 
könyvekben 

A Disney+ csatornán a konszern már 
figyelmeztet a filmek elején megjelenő 
szövegtáblán, ha az rasszista sztereo-
típiákat tartalmaz, például a  «Pán 
Péter» vagy  «A dzsungel könyve». A 
német nyelvű kiadóknál is egyre több 
olyan könyv jelenik meg, melyek poli-
tikailag korrekt figyelmeztetést nyújta-
nak a tartalomra vonatkozóan. Marcus 
Reichwein írja a DIE WELT lapjain: «A 
veszélyre való figyelmeztetés a köny-
vekben ma már nem vágyálom, hanem 
valóság.» Ennek kihatása van a szoft-
ver-megoldásokra is, melyek a lektorá-
lást segítik. Gesa Schöninget idézi, aki 
így magyarázza a jelenséget: «A könyv-
szakma mindent helyesen akar csinálni. 
Aki nem felel meg az új nyelvi szabályo-
zásnak, azt ma részben tudatosan félre-
értik.» Reichwein így folytatja: «Lehet-e 
a mesterséges intelligenciát alkalmazni 
ahhoz, hogy a sokféleséget megvizsgálja 
és ellenőrizze? Vagyis a nemre, bőrszín-
re, származásra, szexuális irányultság-
ra, vallásra vonatkozó utalások rész-
arányát a témákban és jellemekben? 
Schöning szerint megoldható, amint az 
‹Die literarische Welt›-nak adott inter-
jújában mondta. Ez azonban úgy lehet-
séges, ha a gép megfelelő mennyiségű 
anyagot kap. Be kell táplálni a megfelelő 
tartalmú teljes szövegeket.» Reichwein 
tulajdonképpeni kérdése azonban így 
hangzik: Lehet-e egyáltalán a politikai 
korrektséget mérni? mnr

Semleges Putyin-értelmezők?
Az achgut.com c. honlapon Ekaterina 
Quehl orosz zsidó családból szárma-
zó újságíró csodálkozását fejezte ki 
az új német jelenség, a «Putyin-ér-
telmezők» megnyilvánulásai miatt. 
Az Éjféli Kiáltás is kapott e frakció ke-
resztény képviselőitől igencsak mér-
ges leveleket az áprilisban megjelent 
Putyint bíráló cikke miatt. Quehl a 
német Putyin-értelmezők állítólagos 
semlegessége kapcsán szólalt meg, 
akik arra utalnak, hogy mindkét felet 
meg kell nézni. Ugyanakkor egy fiktív 
jelenetet vázol fel, amelyben Putyin «a 
nácik miatt megtámadja Németorszá-
got». Így ír: «Különösen az utóbbi két 
évben az ún. ‹koronavírus-tagadók› 
ernyője alatt tettek szert ezek a hang-
adók nagyobb befolyásra. […] Ez a ve-
szély valóban olyan nagy lenne, hogy  
Putyinnak nem lenne más választása, 
mint megtámadni Németországot? 
Megelőzésként, természetesen.» A tu-
datosan eltúlzott példájában megjegy-
zi, hogy Németország katonai segítség 
és több fegyver iránti kérelmét «hatá-
rozottan el kell ítélni» , mert a több 

fegyver nem békét, hanem hosszabb 
háborút jelent. Ugyanakkor a «semle-
gesség nevében el kellene mondani, 
hogy mindent két oldalról kellene te-
kinteni, és így figyelembe kellene venni 
más forrásokat is, melyek elmondanák, 
hogy Németországban a szélsőjobbol-
daliak azok, akik békés lakosságukat 
védőpajzsként használnák, hogy meg-
védjék magukat az orosz felszabadító 
erőktől. […] Végülis Németországban 
az utóbbi években a szélsőjobbos fej-
lemények adtak okot aggodalomra; 
a történelmi terhet sajnos nem dol-
gozták fel teljesen, és sok német még 
mindig hajlik a szélsőjobbos hozzáál-
lásra.» E provokáló gondolatjátékkal 
kapcsolatban Quehl utal arra, amit a 
német Putyin-értelmezők az ukraj-
nai támadásról mondanak, és ösz-
szefoglalva megjegyzi: «Sajnos néha 
szükség van az abszurditásig túlozni 
a mondanivalót, hogy az embereket 
lehozzuk a realitás talajára. És a va-
lóság sajnos az, hogy az én országom 
rezsimje megtámadott egy másik or-
szágot, és ott háborút folytat.» mnr

Dr. BÉKEFFY LAJOS 

Isten 
diplomatája

Megrendelhető:  
www.ejfelikialtas.hu 
1152Budapest,  
Rákos utca 8.  
info@ejfelikialtas.hu;  
Mobil:  +36 30 630 7823

Ár: 1980 Ft
+postaköltség

168 oldal, 134x214mm
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NÉZŐPONTBAN

társadalom 

Az érzelmes  
humanizmus – Európa 

adaléka a 21. századi 
világvalláshoz 

LMBTQ+, klímamozgalom, Covid-19: Három olyan téma, melyek az 
utóbbi években heves vitákhoz, sőt társadalmi mozgalmakhoz ve-

zettek Európában. Ezeket a mozgalmakat túlfűtött érzelmesség hat-
ja át, ami ilyen mértékben és elterjedésben teljesen új. Vajon ez 

csak véletlen, vagy van rá magyarázat is? Egy vizsgálódás.
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Mik a sajátosságai az LMBTQ+-, a 
klímamozgalmaknak vagy a Co-

vid-19-nek? Vannak-e közös vonások, 
melyek összekapcsolják őket? Milyen 
hatása van ennek az érzelmes huma-
nizmusnak társadalmunkra, és mit 
jelent ez a keresztények számára? A 
következőkben ezeknek a kérdéseknek 
járunk utána.

Sajátosságok 
 – LMBTQ+ az olyan emberek csoport-

ja, akik leszbikusnak, homoszexu-
álisnak, biszexuálisnak, transsze-
xuálisnak vagy mindenesetre nem 
egyértelműen heteroszexuálisnak 
vallják magukat. Ez a csoport az 
utóbbi 35 évben jelentős mértékben 
megnövekedett. Ez a növekedés a 
heteroszexuálisok toleranciára 
való törekvésével kezdődött, mára 
azonban már eljutott arra a szintre, 
hogy az LMBTQ+ kategorikusan kö-
veteli a házasságra és a gyermekek 
adoptálására való jogot. Egyetlen 
európai politikus sem tehet bíráló 
megjegyzéseket erről a csoportról 
anélkül, hogy ne váltaná ki a mé-
dia heves tiltakozását, vagy akár az 
utcai demonstrációkat.

 – A klímamozgalom olyan áramlat, 
amely 2018-ban Svédországban 
kezdődött, és a lehető leggyor-
sabban életbe szeretné léptetni 
a 2015-ös párizsi nemzetközi klí-
maegyezményt. Pénteki napon a 
tanulók Európa-szerte nem az is-
kolába mentek, hanem kivonultak 
az utcákra tüntetni. Sok politikai 
párt és politikus engedett az utcai 
demonstrációk nyomásának, és 
politikájuk súlypontját e mozga-
lom szellemében megváltoztatták.

 – A Covid-19 2020 márciusa óta nem-
csak egészségügyi tekintetben vált 
domináns témává, hanem az em-
berek társadalmi érintkezésében 
is komoly változást hozott. A koro-
navírus miatt bevezetett intézkedé-
sek ellenzői és támogatói gyakran 
csaptak össze elkeseredett viták-

vélemény képviselői; aki viszont bírá-
lóan lép fel, azt kirekesztik. Az egyes 
embernek nagyon nehéz ellenállni 
ennek a széles körben támogatott 
nyomásnak. 

A harmadik közös vonás a legitim 
és bevált tekintély elleni szándékos 
lázadás, amit e csoportosulások kép-
viselőinél gyakran tapasztalhatunk. 
Az LMBTQ+-mozgalom évtizedek óta 
a legagresszívebben szembeszáll a 
Biblia tekintélyével, ami évszáza-
dokon át meghatározta a törvényes 
értékeket Európában. A «Fridays for 
Future» rendezvényekkel a tanulók 
iskolalátogatási kötelességüket szeg-
ték meg, a klímamozgalom érdekében 
egyszerűen lógtak az iskolából. Vagy 
megemlíthetjük annak a zürichi poli-
tikusnak az esetét, aki indult a Zürich 
város rendőrfőnöki posztjáért kitűzött 
választáson, és békés szemtanúként 
nézte végig, amint a klímaaktivisták 
a város központjában jogtalan ház-
foglalást hajtottak végre. A tüntetők 
egy zürichi nagybank főbejáratát ba-
rikádozták el, úgyhogy sem a bank 
munkatársai, sem az ügyfelek nem 

mehettek be – ami a birtokháborítás 
tipikus esete. Az újságírók megkér-
dezték a rendőrfőnökségre pályázó 
politikust, mivel indokolja magatar-
tását. Azt válaszolta, hogy a tüntetők 
követelései tiszteletre méltóak és tá-
mogatást érdemelnek. És ezt a választ 
az a politikus adta, akinek, megvá-
lasztása esetén, az lenne a feladata, 
hogy pártatlanul érvényt szerezzen a 
fennálló rendnek.

Az eredet 
A politikai vitákon megnyilvánuló 

emocionális viselkedés, ami ráadásul 

Egyetlen európai poli-
tikus sem tehet bíráló 
megjegyzéseket LMBTQ+ 
csoportról, anélkül, hogy 
ne váltaná ki a média 
heves tiltakozását, vagy 
akár az utcai demonstrá-
ciókat.

ban, de az utcákra is kimentek, és 
nem egyszer erőszakos tettekre is 
sor került.

Közös vonások 
E három társadalmi jelenség leg-

fontosabb közös vonása, hogy kép-
viselőik álláspontjukat erős érzelmi 
töltéssel kapcsolják össze. Irányelvük 
nem a nyugodt, tényszerű, intellek-
tuális eljárás, előterjesztésükben a 
hangsúlyt a személyes érzelmekre 
helyezik. Így azokat az embereket, 
akik tényszerűen megindokolt aggo-
dalmakat fejeznek ki például a homo-
szexualitással vagy a klíma körüli vita 
helytállóságával kapcsolatban, mind-
járt «reakciósnak», «rasszistának» 
vagy egyenesen «emberellenesnek» 
nevezik. Számukra csak egyetlen elfo-
gadható álláspont létezik, mégpedig 
a sajátjuk, az összes többit hevesen 
támadják. Figyelemreméltóak az egy-
kori német egészségügyi miniszter, 
Jens Spahn szavai, aki 2021-ben az 
oltási vita csúcspontján a Covid-19-
cel kapcsolatban mondta: «A jövőben 
csak két változat fog létezni: beoltott 
és elhalálozott.»

Ebből a magatartásból következik 
a második közös vonás: a társadalom 
egyes tagjainak lelkiismeretére gya-
korolt szociális nyomás. A média és 
a hírszolgálatok által támogatva ezek 
a témák és az irántuk való «helyes» 
magatartás szinte vallásos jelleget öl-
tött. Az az elfogadott, aki e témákat 
úgy látja, mint a politikailag korrekt 

Az egyes embernek 
nagyon nehéz ellenállni 
ennek a széles körben 
támogatott nyomásnak. 
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ilyen heves és társadalmilag széles-
körűen támogatott, teljesen új jelen-
ség. Honnan származik ez? Érdemes 
ennek utánanézni. Három tényezőt 
emelhetünk ki:

 – A 68-as mozgalom hatása a mo-
dern európaiak gondolkodására: 
A 1960-as évek, az elődök (a neo-
marxisták, a Frankfurti Iskola) és 
a szexuális forradalom együttes 
lázadást képeztek a keresztény 
gondolkodás és tekintélyértelme-
zés ellen.

 – A New-Age mozgalom okkult misz-
ticizmusával az 1980-as évek köze-
pétől több szinten is áthatotta az 
európai társadalmat, behatolt az 
irodalomba, iskolákba, gazdasá-

gi vállalkozásokba. Mantrájuk így 
hangzik: «Kétség esetén nem az szá-
mít, amit gondolsz, hanem az, amit 
bizonyos felismerések esetén érzel; 
kapcsold ki gondolataidat, és nyílj 
meg annak, amit érzel.»

 – A rockkultúra: Már az 1970-es évek-
től a nyári rockkoncertek és rock-
fesztiválok látogatása fontos részé-
vé vált a fiatal európaiak életének. 
Minden ilyen alkalommal az tör-
tént, hogy egy több ezer emberből 
álló csoport félretette gondolkodási 
képességét, hogy megnyíljon a roc-
kcsoport agresszív zenével közvetí-
tett energiája számára. A közönség 
és a rockcsoport közös célt követett: 
Megszüntetni a valóság józan érzé-
kelését, és helyet adni a kollektív 
érzelmi eksztázisnak. Hogy milyen 
hatékonyan lehet ily módon egy tár-
sadalom gondolkodásmódját befo-
lyásolni, jól szemléltették a német 
nemzeti szocialisták az 1930-as és 
40-es években propaganda rendez-
vényeiken.

A hatás 
A fent említett három tendencia az 

utóbbi 60 év folyamán egyetlen áram-

lattá olvadt össze, amely az európai 
emberek tudatát fokozatosan átjárta. 
Ez az áramlat az egyes embert arra 
indította, hogy a Biblia által meg-
határozott józan gondolkodást és a 
legitim tekintéllyel (szülőkkel, az ál-
lammal) szembeni pozitív hozzáállást 
elutasítsa, és hagyja magát szubjektív 
érzelmeitől vezérelni. Nem az objektív 
valóság a mérvadó számára, hanem 
az, amit erősen érez, ami megfelel 
új «hitvallásának»: «Nekem ez felel 
meg.» A saját állásponttal szembeni 
bíráló megjegyzéseket figyelembe 
sem veszik, a tényszerű ellentmon-
dások elsüllyednek a saját érzelmek 
tengerében. Azok az emberek, akik 
így hagyják magukat manipulálni, 
elvesztik gondolkodó képességüket 
és egyben önuralmukat is (ami szin-
tén keresztény tulajdonság, vö. Gala-
ta 5,23; 2Timóteus 1,7). Ennek logikus 
következménye, hogy az alapvetően 
fontos témákról folytatott viták erő-
sen érzelmi töltésűek, melyekben 
a vitapartner nem más álláspontot 
képviselő embertársnak tekintik, 
hanem saját közérzetük ellenségének. 
Az érzelmes humanizmus ezáltal egy 
széleskörűen elterjedt társadalmi el-

A közönség és a rockcso-
port közös célt követett: 
Megszüntetni a valóság 
józan érzékelését, és 
helyet adni a kollektív 
érzelmi eksztázisnak.
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vakultságot termel és egy újfajta kon-
szenzust, amely a morális érzelmeken 
át az élet hazug értelmezéséhez vezet. 

Ez az új érzelmes társadalmi szer-
ződés Európa adaléka az eljövendő 
világvalláshoz. Ebben az eljövendő, 
világot átszövő humanizmusban 
sem az objektív valóság és ténysze-
rű gondolkodásmód lesz jellemző, 
hanem egy általános érzelmi támo-
gatottságot élvező spiritualitás, úgy-
hogy minden másként gondolkodót 
haladásellenesnek és társadalomel-
lenesnek fognak tekinteni. Ezeket a 
másként gondolkodókat valószínűleg 
kirekesztik és üldözik majd. Az LMB-
TQ+, a klímamozgalom, a Covid-19 
első építőkövei ennek az új érzelmes 
humanizmusnak. Minél jobban elfor-
dul Európa keresztény gyökereitől, 

annál inkább ezeket az építőköveket 
fogja használni. 

És mi, keresztények?
Mi nem akadályozhatjuk meg, hogy 

ezek az áramlatok elérjenek hozzánk. 
Viszont megtehetjük, hogy hitben 
Urunkra és az Ő szavára támaszko-
dunk, és ellenállunk a nyomásnak, 
melyet az érzelmes humanizmus lel-
kiismeretünkre gyakorolni próbál. Az 
1Péter 4,7 nagyon jól illik mai időnk-
re: «Mindennek a vége pedig már 
közel van: legyetek tehát bölcsek és 
józanok, hogy imádkozhassatok.» 
Bölcsnek lenni azt jelenti, hogy ra-
gaszkodunk a tényszerű gondolko-
dáshoz, példát veszünk Urunkról, Aki 
ragaszkodva az Atya parancsolatához 
győzedelmeskedett a golgotai keresz-

ten. A Szentlélek segítségével pedig 
józanul ítéljük meg a bennünket kö-
rülvevő valóságot, törekedjünk Urunk 
megismerésére és az Ő szenvedései-
ben való részesedésre (Filippi 3,10). 
Az Úr beszélt arról, milyen a Vele való 
igazi közösség: «Ha valaki én utánam 
akar jönni, tagadja meg magát, vegye 
fel a keresztjét, és kövessen engem» 
(Máté 16,24; vö. Márk 8,34; Lukács 
9,23). Ha ezt követjük, nemcsak az 
érzelmes humanizmusnak tudunk 
ellenállni, hanem a hitben is növek-
szünk és Jézus Krisztus hiteles tanúi 
lehetünk. 

«Mert aki meg akarja menteni az 
életét, elveszti, aki pedig elveszti az 
életét énértem, megtalálja» (Máté 
16,25).

Peter bertschinger

Bizalom a mindenható  
Isten iránt

Háborúk, növekvõ bûnözés, lelki 
konfliktusok jellemzik a jelent, 
és aggodalommal töltenek el 
sok-sok embert. Az aggodalmak, 
a félelmek, a depresszió okai 
sokrétûek lehetnek! A szerzõ 
könyvében felvázol néhányat. Bá-
torít a mindenható Istenbe vetett 
bizalomra.

Ára: 650,-Ft

Perspektívák Ezsdrás  
könyvébõl

Marcel Malgo az Ezsdrás könyve perspek-
tíváiból az Újszövetségnek igen idõszerû 
problémáját érteti meg: Jézus elragadta-
tás elõtt álló Gyülekezete egy emberként 
hogyan élheti meg a testvéri egységet 
meghatározó igét:Kövessétek mindenki 
irányában a békességet és a szentséget, 
amely nélkül senki sem látja meg az Urat.

Ára: 400,-Ft

Fénysugarak
Abdiás könyvébõl 

Abdiás könyve nem könnyû ol-
vasmány, mégis mint a Szentírás 
egésze világos, kompromisszum-
mentes üzenet az Újszövetség 
népéhez. Ebben a vonatkozásban 
szóljon ez az üzenet a szívünkhöz 
úgy, mint Isten tévedhetetlen 
kinyilatkoztatása.

Ára: 400,-Ft

Marcel Malgo

+postaköltség

+postaköltség

Megrendelhető: 
www.ejfelikialtas.hu 
1152 Budapest, Rákos utca 8.  
info@ejfelikialtas.hu; 
Mobil:  +36 30 630 7823

+postaköltség
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kortörténet 

Már nemcsak agyrém... 
Megdöbbentő: Isten kijelentett jövőbeli eseményeket olyan időben, amikor 

azok lehetetlennek tűntek. Nekünk megdöbbentő,  
Istennek azonban nem. Lecke személyes életünkre három pontban.

Cím, gyógyszerek, számlaadatok, vércsoport, biztosítás, betegségek és 
még sok minden más regisztrálható. 
Egy svéd vállalat chipet ültetett az alkalmazottak bőre alá.
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Svédország máris a jövőben érzi ma-
gát. Az ország több ezer emberének 

parányi mikrochip rejtőzik a bőre alatt, 
melyeknek az a szerepük, hogy egysze-
rűbbé tegyék viselőjük életét. A chip he-
lyettesít igazolványokat, de belépőkár-
tyaként is szolgálhat például a fitnesz 
stúdióban. Regisztrálni lehet rajtuk 
címeket, gyógyszereket, bankszámla 
adatokat, vércsoportot, biztosítást, 
betegségeket. Egy svéd vállalat munka-
társainak chipet ültettetett a bőrük alá, 
amellyel ajtókat nyithatnak, másológé-
pet használhatnak, vagy a kantinban 
az ebédért fizethetnek. És a munkaidő 
betartása is ellenőrizhető vele. 

Minden területen egyre felismer-
hetőbbé válik, hogy a jövőről szóló 
bibliai kijelentések nem tekinthetőek 
agyrémnek, hanem komolyan veendő 
valóságnak. 

Az «Israel ist mein Erbe» lap írta: 

«Menj fel a thegiantcompany.ie. ol-
dalra. Ezt látnod kell … Az írországi 
Giant Company cég reklámanyagában 
láthatóak ‹a világ legnagyobb moz-
gatható szobrai›, mint a cég teremt-
ményei.  … Minden ilyen óriás több 
mint 10 emeletnyi nagyságú lesz, de 
ez még nem minden. Ezek programoz-
hatóak, beszélnek, énekelnek, és a fe-
jüket, kezüket mozgatják. Sőt alakju-
kat is változtatni tudják, és fel tudják 
venni különböző emberek alakját. … 
Gondolhatunk-e itt a ‹Jelenések 13,14-
15›-re? A technika mindenesetre adott 
hozzá.  … Két dolog mindenképpen 

biztos: (1) Ami egykor lehetetlennek 
tűnt, ma már nem az. És (2), a Biblia 
soha nem téved» (2/2022 szám, 10. 
oldal). 

Mit tanulhatunk korunk egymásba 
fonódó eseményeiből? Három dolgot 
szeretnék megemlíteni:

1.Isten és az Ő igéje tökéletesen 
megbízható  

Míg a jósok, asztrológusok, jövőku-
tatók a sötétben tapogatóznak, a bib-
liai próféciák megvilágítják a jövőt, 
és mindig pontosan beteljesednek. 
«Ezért egészen bizonyosnak tartjuk 
a prófétai beszédet, amelyre jól te-
szitek, ha mint sötét helyen világító 
lámpásra figyeltek, amíg felragyog a 
nap, és felkel a hajnalcsillag szívetek-
ben» (2Péter 1,19). 

A bibliai próféciák kézzel fogható 
bizonyosságok. Az jár jól, aki a pró-
féciákra figyel, mert bennük talál tá-
jékozódást, eligazítást úgy a jelenre, 
mint a jövőre nézve. Isten igéje meg-
világítja korunk eseményeit, hogy he-
lyesen ítélhessük meg azokat. Isten 
igéje lámpásként világít korunk sötét 
útvesztőjében, nélküle nem találjuk 
meg a helyes utat. Ezekben a napok-
ban olvastam ezt a találó mondatot: 
«Ahogy a világ egyre jobban elsöté-
tül, úgy válik az Úr visszajövetelének 
ígérete egyre világosabbá.» És a mi fi-
gyelmünket is Jézus visszajövetelére 
irányítja.

2. Az események hirtelen 
bekövetkezhetnek 

Úgy tűnik, mintha a színpadon a 
leengedett függöny mögött az utolsó 
simításokat végeznék. Aztán majd 
hirtelen felmegy a függöny, és az 
események rátörnek a világra. «...
mint valami csapda, mert úgy fog rá-
törni mindazokra, akik a föld színén 
laknak» (Lukács 21,35). 

A koronavírus járvány nem szem-
léltette-e kellőképpen, milyen hamar 
ránk törhet valami? Ugyanúgy a hir-
telen kitört ukrajnai háború. Sokan 

kérdezik, mi jöhet ezután. Gazdasági 
válság, éhínség, infláció? «Nem tudja 
az ember azt sem, hogy mennyi ideje 
van még. Ahogyan a halak veszedel-
mes hálóba kerülhetnek, ahogyan a 
madarak tőrbe eshetnek, ugyanúgy 
jutnak kelepcébe az emberek is, ha 
hirtelen rájuk szakad a veszedelem 
ideje» (Prédikátor 9,12).

Nem, pánikkeltésnek semmi he-
lye, csak ébernek kell lenni. Az apo-
kalipszis eseményei kirajzolódnak a 
horizonton. Az egyik keresztény kiadó 
munkatársa írta a napokban: «Lehet, 
hogy a körülöttünk zajló események 
kezdetét jelentik azoknak a szülési 
fájdalmaknak, melyek az Úr vissza-
jövetelét megelőzik.»

A keresztények feladata az örömhír 
terjesztése, a reménység ébren tartá-
sa. Ki kell használnunk az alkalmakat, 
hogy Isten megváltó üzenetét átadjuk 
a tanácstalan embereknek. Töreked-
jünk Pál intelmét megfogadni: «...
hogy feddhetetlenek és romlatlanok 
legyetek, Isten hibátlan gyermekei 
az elfordult és elfajult nemzedékben, 
akik között ragyogtok, mint csillagok 
a világban» (Filippi 2,15).

3. Meg kell tanulnunk imádkozni 
A Biblia többször is felszólít ben-

nünket az imádkozásra. Azonban 
milyennek kellene lennie a hatékony, 
építő imának úgy az imaórákon, mint 
személyes életünkben? «Történt egy-
szer, hogy valahol imádkozott, és mi-
kor befejezte, így szólt hozzá egyik ta-
nítványa: Uram, taníts minket imád-
kozni, mint ahogy János is tanította a 
tanítványait» (Lukács 11,1).

Érdekes, hogy a tanítványok nem 
azt kérték, taníts bennünket prédi-
kálni, jobban szervezni vagy engedel-

A koronavírus járvány 
nem szemléltette-e kel-
lőképpen, milyen hamar 
ránk törhet valami? 
Ugyanúgy a hirtelen 
kitört ukrajnai háború. 
Sokan kérdezik, mi jöhet 
ezután. Gazdasági vál-
ság, éhínség, infláció? 

Nem, pánikkeltésnek 
semmi helye, csak  
ébernek kell lenni. 
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mesebb lenni. Ezek is fontosak, de az 
ima a legfontosabb, amivel Istenünk 
elé járulunk. A Prédikátor 10,10-ben 
ezt olvassuk: «Ha kicsorbul a vas, és 
nem köszörülik ki, akkor több erőt 
kell kifejteni. A helyesen alkalmazott 
bölcsesség a hasznos!».

Az imát semmivel sem lehet he-
lyettesíteni. Olyan, mint a köszörűkő, 
amely a kicsorbult vasat kiegyengeti. 
Aki alig imádkozik, valahonnan más-
honnan kell erőt gyűjtenie, viszont 
soha nem nyer annyi erőt, mint az 
imádsággal. 

Az Úr azonnal teljesítette tanítvá-
nyai kérését: «Ő pedig ezt mondta ne-
kik: „Amikor imádkoztok, ezt mond-

játok: Atyánk, szenteltessék meg a 
te neved. Jöjjön el a te országod  …» 
(Lukács 11,2).

«Szenteltessék meg a te neved» 
olyan időre utal, amikor az Úr nevét 
egyre inkább profanizálják. Mi szen-
teljük meg Istenünk nevét a szívünk-
ben, és legyen bátorságunk a világ 
előtt bizonyságot tenni Róla és igé-
jéről. 

Igen, «jöjjön el a te országod», 
«maranatha», «ámen; jöjj, Uram Jé-
zus!» Imádkozzunk az Úr Jézus visz-
szajöveteléért.

nOrbert lieth

Érdekes, hogy a tanít-
ványok nem azt kérték, 
taníts bennünket prédi-
kálni, jobban szervezni 
vagy engedelmesebbnek 
lenni. hanem: Uram,  
taníts minket imádkozni.

Rajtad csak 
Jézus segíthet
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Dr. Raymond Edman, S.  
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Gertrud Wasserzug,  
Tom Watson
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Mindenek ellenére 
folytatni kell 

Mit teszünk, ha elbátortalanodunk? – Amit egy láb nélküli 
maratonfutótól és Pál apostoltól tanulhatunk. 

nem hozta meg a kívánt eredményt, 
és úgy érezzük, minden igyekezetünk 
hiábavaló. Az is lehet, hogy elegünk 
lett, és mindenből kiábrándultunk.

Van-e megoldás? Lehet-e még foly-
tatni?

Ismertek a New York-i maraton-
futások. A futási rekord 42 kilomé-
teres szakaszon 2 óra 17 perc, amit 
1998-ban teljesítettek. Ugyanebben 
az évben indultak a legtöbben a 
versenyen, 50.000 ember, közülük 
31.000 nem ért be a célba. Ők felad-
ták a versenyt, ami teljesen megszo-
kott egy ilyen távon. A célba érkezők 
átlagideje kb. négy óra volt. Ezen a 
maratonfutáson azonban még egy 
rekordot jegyeztek: Robert Wyland 
négy nap, 17 óra és 21 perc alatt tette 
meg a távot, mégpedig lábak nélkül, 
úgy mozgott, hogy a kezeivel a tala-

jon támaszkodva lökte magát előre. 
Miért van az, hogy 31.000 ember, 

akiknek van lábuk, tudnak futni, fel-
adják, amikor az, aki járni sem tud, 
minden nehézség ellenére mindvégig 
kitart? Hogy lehet futni lábak nélkül?

Nézzük meg a nagy misszionárius, 
Pál apostol életét (Apostolok Csele-
kedetei 20,17-24). Útban volt Jeruzsá-
lem felé, jóllehet a Szentlélek előre 
megmondta neki, hogy ott le fogják 
tartóztatni. Dönthetett volna úgy is, 
hogy Európában marad, és folytatja 
áldásos szolgálatával a gyülekeze-
talapítást. Miért kellett kitennie ma-
gát annak a veszélynek, hogy bör-
tönbe kerül? Ő maga mondta: «De én 
mindezekkel nem gondolok, sőt még 
az életem sem drága, csakhogy elvé-
gezhessem futásomat és azt a szol-
gálatot, amelyet az Úr Jézustól azért 

Gyakran előfordul, hogy az Úrért 
végzett szolgálatban csalódunk 

vagy elbátortalanodunk. Esetleg 
hallunk olyan hívőkről, akik nagyon 
sikeresek a gyülekezeti életben, a 
szolgálatban, és kissé szomorúan 
megjegyezzük: «Sajnos, az én körze-
temben nem ez a helyzet.»

Viszont tudnunk kell, hogy min-
denkinek vannak problémái, min-
denkit érnek támadások, megpró-
báltatások. Lehet, elveszítettünk 
gyülekezeti tagokat, vagy egyesek 
elhagytak bennünket, lehetnek 
problémáink a családban, a munka-
helyen vagy az egészségünkkel. Eset-
leg igazságtalanul jártak el velünk 
szemben, ellenállásba ütköztünk az 
evangélium terjesztése közben, talán 
csalódtunk hittestvéreinkben vagy 
barátainkban, lehet, szolgálatunk 
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kaptam, hogy bizonyságot tegyek az 
Isten kegyelmének evangéliumáról», 
és folytatta útját. 

Aki nem ismeri Pál apostol életét, 
talán így vélekedik: «Ez jól meg-
mondta. Nem ismeri az én problé-
mámat. Könnyű azt mondani, hogy 
mindenek ellenére folytatni kell.» 

Azonban jól ismerjük Pál megpró-
báltatásait, a 2Korinthus 11,23-tól fel-
sorolja, mi mindenen ment keresztül: 
a zsidók ötször korbácsolták meg, 
háromszor megvesszőzték, egyszer 
megkövezték, háromszor szenvedett 
hajótörést. Állandó veszélynek volt 
kitéve utazásai során a tengeren, a 
folyókon, magányos utakon. Veszély-
ben volt a zsidók és a pogányok kö-
zött, még az álnok testvérek között is. 
Éhséget, nélkülözést, rettegést kellett 
átélnie, közben folyamatosan aggó-
dott a gyülekezetekért, stb.

Mindezek ellenére kijelentette: «De 
én mindezekkel nem gondolok …», és 
folytatta útját Jeruzsálembe.

Jeruzsálemben majdnem meglin-
cselték, fogságba került, megrágal-
mazták, de ő szilárdan kitartott.  Felix 
helytartó alatt Cezáreában két évig 
volt fogságban.  – Mennyi elveszte-
getett idő, amit gyülekezetalapításra 
fordíthatott volna! Felix meg volt győ-
ződve Pál ártatlanságáról, de azt vár-
ta, hogy kenőpénzt kapjon az apostol 
szabadon bocsátásáért. Pál megkér-
hette volna a helyi gyülekezeteket 
a «probléma» rendezésére, végülis 
ez hasznára lett volna a gyülekeze-
teknek, de nem tette. Elutasította a 
kompromisszumot. Ezután került sor 
a Festusszal való megbeszélésre, aki 
szabadon engedhette volna, de Pál a 
császárra apellált, mert tudta, hogy 
Isten Rómába akarja küldeni. És azt 
is tudta, hogy addig fogságban kell 
maradnia, amíg a császár hajlandó 
lesz fogadni.

Ezután következett az áthajózás 
Rómába a negyedik hajótöréssel és 
közben a kígyómarással. Rómához 
közeledve testvérek jöttek elé az ot-

tani gyülekezetből, és bátorították 
(Apostolok Cselekedetei 28,15). Ezt 
követően két évig maradt fogságban 
egy római katonával összeláncolva 
(Apostolok Cselekedetei 28,16). Pál 
azonban nem csüggedt el, ezt az időt 
arra használta fel, hogy továbbra is 
hirdesse az evangéliumot (Apostolok 
Cselekedetei 28,31), és megírta cso-
dálatos leveleit az efézusiaknak, a 
filippieknek, a kolossébelieknek és 
Filemonnak. 

Majd egy időre szabadlábra helyez-
ték. Ekkor joggal mondhatta volna: 
«Már épp eleget szenvedtem és dol-
goztam, itt az ideje, hogy jól megér-
demelt nyugdíjamat élvezzem.» De 
ehelyett folytatta a munkát, segélye-
ket szervezett különböző gyülekeze-
tek számára, írt néhány könyvet. Nem 
sokkal ezután ismét letartóztatták, ez 
volt aztán a végleges fogsága, ami 
mártírhalálával végződött. 

Azt gondolnánk, hogy Pál, a nagy 
apostol, aki által olyan sokan ismer-
ték meg az evangéliumot, aki olyan 
áldásos szolgálatot végzett, biztosan 
sok segítő testvért tudhatott maga 
mellett, akik meglátogatták a bör-
tönben, vigasztalták, gondoskodtak 
szükségleteiről … sajnos, nem ez volt 
a helyzet. Démász elhagyta, mert 
jobban szerette a világot (2Timóteus 
4,10). Alexandrosz, a rézműves, sok 
rosszat követett el ellene (2Timóteus 
4,14), teljesen egyedül maradt, bará-
tai és munkatársai úton voltak, vagy 
betegeskedtek, mint Trofimosz (2Ti-
móteus 4,20). Egyedül Lukács maradt 
vele (2Timóteus 4,11).

Elhagyatottságában még a hideg 
ellen sem tudott védekezni, Timó-
teust kérte, hozza el neki kabátját. 
Senki nem volt Rómában, aki egy 
takarót vagy kabátot adhatott volna 
neki? Ilyen körülmények közt írta 
meg második levelét Timóteushoz, 
amely egyben utolsó levele és végren-
delete volt. Érezte, hogy közel van a 
vég: «Mert én nemsokára feláldozta-
tom, és elérkezett az én elköltözésem 

ideje» (2Timóteus 4,6). Tudta, hogy 
Krisztusért meg kell halnia.

Amikor első meghallgatására ment, 
egy testvér sem akadt, aki elkísérte 
volna, vagy egy jó szót mondott volna 
az érdekében. Senki se volt mellette, 
mindenki elhagyta (2Timóteus 4,16). 
Egyedül kellett szembenéznie Néróval, 
végül pedig mártírhalált halt Jézusért.

Visszatérve a láb nélküli maratonfu-
tóhoz, képletesen elmondhatjuk, hogy 
Pálnak nemcsak a lábai, hanem a kar-
jai is hiányoztak. Hogy tudott mégis 
szilárdan kitartani, és továbblépni? Mi 
volt bátorságának, kitartásának titka? 

Megítélésem szerint három fő okot 
nevezhetünk meg:

1. Az elhívás bizonyossága 
«… azt a szolgálatot, amelyet az Úr 

Jézustól azért kaptam...» (Apostolok 
Cselekedetei 20,24). Tudta, hogy Isten 
hívta el, és állította ebbe a szolgálatba. 
Nem számított, milyen körülmények 
közé került, folytatni tudta szolgálatát.

E tekintetben fel kell tennünk ma-
gunknak a kérdést, vajon mi ott va-
gyunk-e, ahol Isten látni akar bennün-
ket. Megtörténhet, hogy Isten szólít, de 
nem halljuk vagy nem akarjuk hallani 
hívását, és a magunk választotta utat 
járjuk, ami nem egyezik Isten akaratá-
val. Azt tudnunk kell, hogy akkor kíséri 
áldás szolgálatunkat, ha Urunk elhí-
vását követjük. Pál engedelmeskedett 

Pál a császárra apellált, 
mert tudta, hogy Isten 
Rómába akarja küldeni
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ennek az elhívásnak, teljes bizonyos-
sággal tudta, hogy azon a helyen van, 
ahova őt Isten állította, és így elvégezte 
a rábízott feladatot.

2. Isten jelenlétének és 
segítségének bizonyossága  

Pál ígéretet kapott Istentől: «Elég neked 
az én kegyelmem, mert az én erőm erőt-
lenség által ér célhoz!» (2Korinthus 12,9).

Ő erre az ígéretre támaszkodott éle-
te végéig: «De az Úr mellém állt, és 
megerősített, hogy elvégezzem az ige 
hirdetését, és a pogányok valameny-
nyien meghallják azt. Azután meg-
szabadultam az oroszlán torkából» 
(2Timóteus 4,17).

Ez a bizonyosság a mienk is lehet, 
nemcsak a Pálé. Ha levertnek, erőt-
lennek érezzük magunkat, ha úgy 
tűnik, kudarcot vallottunk, tekint-
sünk fel Urunkra, hitünk elkezdőjére 
és bevégzőjére, és akkor lesz erőnk 
folytatni, fölülemelkedünk a nehéz-
ségeken, szárnyalunk, mint a sasok, 
amint Ézsaiás mondta. Az Úr új erőt 
ad, csak hittel kérjük!

3. A bizonyosság, hogy 
hamarosan az Úrnál lehetünk 

Élete végén Pál elmondhatta: «Meg 
is szabadít engem az Úr minden go-
nosztól, és bevisz az ő mennyei or-
szágába» (2Timóteus 4,18). Pál leve-

leiben mindenütt ott találjuk az Úr 
visszajövetelének bizonyosságát, 
ez nagy vigaszt jelentett számá-
ra, a thesszalonikabelieknek is ezt 
írta: «Vigasztaljátok tehát egymást 
ezekkel az igékkel» (1Thesszalonika 
4,18). Tudta, hogy hamarosan véget 
ér minden szenvedés, és bemegy az 
örökkévalóságba. A korinthusiakat 
is ezzel bátorította: «Ezért, szeretett 
testvéreim, legyetek szilárdak, ren-
díthetetlenek, buzgólkodjatok min-
denkor az Úr munkájában, hiszen 
tudjátok, hogy fáradozásotok nem 
hiábavaló az Úrban!» (1Korinthus 
15,58).

Tudta, hogy hamarosan az Úr-
nál lesz, ez vigasztalta, de növelte 
buzgóságát is az Úr munkája iránt. 
Kedves Olvasóm, ez a mi vigaszunk 
is. Ezért folytassuk kitartóan szolgá-
latunkat ott, ahova az Úr helyezett 
bennünket!

stePhan beitze

Fel kell tennünk magunk-
nak a kérdést, vajon mi 
ott vagyunk-e, ahol Isten 
látni akar bennünket.

Rainer Wagner Kézikönyv 
Isten üdvtervérõl 
és a hit alapjairól

Ára :

1450, -Ft

Bármely tervrõl is legyen szó a Bibliából, azt Rainer Wagner min-
den érdeklõdõ olvasója számára átláthatóvá teszi. Mindaz, amirõl 
a Biblia beszámol, az átfogja a tegnapot, a mát és a holnapot. 
Megérthetjük, hogy Isten értünk való üdvössége mindent átfog, a 
Földet, az idõt, a népeket, a világot. A szerzõ meghív az üdvösség 
izgalmas történetébe és bevezet Isten munkálkodásába. Meg 
fogod érteni, miért is hiszel ma. Továbbá azt, hogy mire várunk, 
miként alakul korunk egészen Jézus visszajöveteléig. Ez a könyv 
egy teljes bibliai áttekintést ad Isten üdvtervérõl. Hozzáértéssel 
dolgozza fel hitünk alapjait.
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«Ezen örvendeztek, noha most, 
mivel így kellett lennie, egy kissé 
megszomorodtatok különféle kísér-
tések között, hogy a ti megpróbált 
hitetek, amely sokkal értékesebb 
a veszendő, de tűzben kipróbált 
aranynál, Jézus Krisztus megjele-
nésekor méltónak bizonyuljon a di-
cséretre, dicsőségre és tisztességre» 
1Péter 1,6 kk.

Az öröm alapja, ami erővel tölt el 
minket az élet minden nehézsége 
közepette és a végidő zűrzavarában, 
az a meggyőződés, bizonyosság, 
hogy Jézus Krisztusé a győzelem. A 
golgotai kereszten már kivívta ezt a 
győzelmet. Attól kezdve az ördög és 
antikrisztusi serege már csak vissza-
vonulási végharcokat vívja. Az idő 

sürgeti őket, mert végidei elerőtle-
nedésüknek az ideje elközelített (Je-
lenések 12,9kk). Ugyan az Antikrisz-
tus még felállítja elrettentő uralmát 
a földön, de ez az uralkodás nagyon 
is véges: «42 hónap elteltével» ő és 
hamis prófétája a «a kénnel égő tűz 
tavába» vettetik. Oda követni fogja 
őket a Sátán is, Jézus Krisztus ezeré-
ves uralkodásának a végén: «Az ör-
dög pedig, aki megtévesztette őket 
(=ti. a népeket), a tüzes és kénes 
tóba vettetett, ahol a fenevad (=az 
Antikrisztus) és a hamis próféta is 
van, és gyötrődnek éjjel és nappal 
örökkön-örökké» (Jelenések 20,10).

Miután a gonosz elveszti hatal-
mát, Isten mindazokat, akik Őhozzá 

Az Éjféli Kiáltás Misszió  
szeretettel meghívja Önt, családját és ismerőseit a  

Budapest hajón tartandó rendezvényünkre

Ezen 
örvendeztek Im

at
ém

a

és Fiához, Jézus Krisztushoz hűek 
maradtak, elvezeti őket a mennyei 
Jeruzsálembe, ahol «halál sem lesz 
többé, sem gyász, sem jajkiáltás, 
sem fájdalom nem lesz többé, mert 
az elsők elmúltak. A trónuson ülő 
ezt mondta: «Íme, újjáteremtek 
mindent» (Jelenések 21,4kk.). A 
mennyei seregekkel együtt a meg-
váltottak Gyülekezete pedig ma-
gasztalja, imádja Istent, s így szól: 
«Méltó a megöletett Bárány, hogy 
övé legyen az erő és a gazdagság, a 
bölcsesség és a hatalom, a tisztes-
ség, a dicsőség és az áldás! A királyi 
széken ülőé és a Bárányé az áldás és 
a tisztesség, a dicsőség és a hatalom 
örökkön-örökké…Ámen» (Jelenések 
5,12-14).
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Mahart kikötő

Minden keresztyén, aki nem csak 
annak neveztetik, hanem valóban az 
is, és tényleg hisz Jézus Krisztusban, 
Megváltójában és Urában, az csodá-
latos cél felé halad. Ez a cél pedig 
az, hogy egyszer véglegesen Istennél 
legyünk, Őt szemléljük, aki terem-
tette a világot és annyira szerette, 
hogy a Ő egyszülött Fiát adta érette 
a halálba (János 3,16). És az is cél, 
hogy Őneki adjunk hálát, aki betel-
jesíti az életünket és megvigasztal 
minden körülmények között, s ezt 
mondja: «Jöjjetek énhozzám mind-
nyájan, akik megfáradtatok, és meg 
vagytok terhelve, és én megnyugvást 
adok nektek» (Máté 11,28).  Ők lesz-
nek azok, akik részt vesznek majd 
az ünneplésben, amiről a Jelenések 

19,6kk szól: «Halleluja, mert ural-
kodik az Úr, a mi Istenünk, a Min-
denható! Örüljünk és ujjongjunk, és 
dicsőítsük őt, mert eljött a Bárány 

Minden keresz-
tyén, aki nem 
csak annak ne-
veztetik, hanem 
valóban az is, és 
tényleg hisz Jé-
zus Krisztusban, 
Megváltójában 
és Urában, az 
csodálatos cél 
felé halad. 

ÖsszeállítOtta: nagy erzsébet

menyegzője, felkészült menyasszo-
nya.»                        lOthar gassmann
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tanítás 

ISTENNEK 
az idők 

kezdete előtt 
elrejtett 

titkai 

A különleges megbízott: 
Pál apostol különleges 

helyzetéről. 10. rész bölcsességét szóljuk, azt az elrej-
tett bölcsességet, amelyet az Isten 
öröktől fogva elrendelt a mi dicsősé-
günkre» (1Korinthus 2,1.4-5.7). 

Pálnak mindig meg kellett véde-
nie apostoli elhívását, mert nem ér-
tették, vagy nem akarták megérteni. 
Ezeket a védőbeszédeket a Szentlé-
lek bevette a Bibliába, biztosan nem 
ok nélkül. Tudta, hogy Pál teológi-
áját nehéz lesz az idők folyamán 
elfogadni. 

Pál nem az ékesszólás és böl-

Az első Korinthusi levélben ír 
Pál különleges helyzetéről: 

«Én is, amikor megérkeztem hozzá-
tok, testvéreim, nem úgy érkeztem, 
mint aki ékesszólás vagy bölcsesség 
fölényével hirdeti nektek az Isten 
bizonyságtételét.  … Beszédem és 
igehirdetésem sem az emberi böl-
csesség megejtő szavaival hangzott 
hozzátok, hanem a Lélek bizonyító 
erejével; hogy hitetek ne emberek 
bölcsességén, hanem Isten erején 
nyugodjék.  … hanem Isten titkos 
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csesség szónoki fogásaival lépett 
fel, mint korának filozófusai. Az ő 
beszéde a Szentlélek bizonyító ere-
jével hatott, az ő tanításának Isten 
volt a forrása. Az ő evangéliuma a 
dicsőségnek azt a titkát tartalmazta, 
amely egy testben jelent meg zsidók 
és pogányok számára, és amely az 
idők kezdete óta Istennél volt, most 
pedig nyilvánvalóvá lett (Efézus 
1,4). Pál saját evangéliumot kapott 
az Úrtól (Róma 2,16; 16,25; 2Timóte-
us 2,8; Galata 1,11), ami megegyezik 
a pogányok apostolának adott kül-
detéssel (Róma 11,13). Ő a körülme-
téletlenek evangéliumát hirdette el-
lentétben Péterrel és a többiekkel, 
akik a körülmetélteknek hirdették 
az igét (Galata 2,7-9). A körülmeté-
lés apostolai Izráelt és az Izráelnek 
adott isteni ígéreteket tartották szem 
előtt, Pál ellenben a törvény nélküli 
pogányokat. Az ő evangéliuma csak 
akkor vált ismertté, amikor Krisztus 
közvetlenül neki felfedte, és ezt még 
Péternek is nehéz volt megérteni 
(2Péter 3,16).

Pál az, akit a legkevésbé értettek 
meg az Újszövetség írói közül. Ő a 
legtöbbet vitatott és legtöbbször el-
utasított újszövetségi tanító. Teoló-
giai körökben arról beszéltek, hogy 

Pál nem értette meg Jézust, 
meghamisította evangéliu-

mát, zsidógyűlölő és nőgyű-
lölő volt. Nem vették figye-

lembe, hogy Pál tanítása nem 
a saját szívéből eredt, hanem 

felülről kapta azt. Ezért írhatta te-
kintélyt parancsoló módon: «Ha va-
laki azt tartja magáról, hogy próféta 
vagy Lélektől megragadott ember, 
tudja meg, hogy amit nektek írok, 
az az Úr parancsolata. És ha valaki 
ezt nem ismeri el, ne ismertessék el» 
(1Korinthus 14,37-38).

Vagyis aki nem akarja elismerni, 
hogy Pál evangéliuma isteni erede-
tű, az az ő baja, és magára vessen, 
ha tudatlanságban marad. – Ha bib-
liatanulmányozás közben figyelünk 
a különböző árnyalatokra, melyeket 
az Úr helyezett el, akkor minden ért-
hetővé válik. 

Később ezt írja Pál: «Úgy tekint-
sen minket minden ember, mint 
Krisztus szolgáit és Isten titkainak 
sáfárait» (1Korinthus 4,1).

Pál önmagát és munkatársait 
Krisztus szolgáiként és Isten titka-
inak sáfáraiként mutatja be. Ezzel 
jelzi, milyen fontos az a feladat, 
amit az Úr rájuk bízott. Ezeket a tit-

kokat különben senki másnak nem 
nyilatkoztatta ki az Úr, csak Pálnak, 
melyek közül többet is említ leve-
leiben. 

A titok alatt (görögül müsztérion) 
egy addig elrejtett igazságot kell ér-
teni, amelyet Isten most nyilatkozta-
tott ki. Nem olyasmire kell gondolni, 
ami nehezen megérthető, hanem 
olyan tényállásra, amiről eddig sem-
miféle ismeretünk nem volt, semmit 
nem tudtunk létezéséről, csak azu-
tán, hogy kinyilatkoztatott. 

Ha «titkokat» keresünk az apos-
toli levelekben, azt láthatjuk, hogy 
azok csak Pál leveleiben fordulnak 
elő. A «titok» szót is legalább húsz-
szor olvashatjuk leveleiben. Pál a 
különleges titkok Isten által elhívott 
fogadója és továbbadója. Az apostol 
a következő titkokról beszél:

1. Istennek, az Atyának titka (Ko-
lossé 2,2-3). 2. Krisztus titka (Kolos-
sé 4,3-4). 3. Isten akaratának titka 
(Efézus 1,9-11). 4. Isten bölcsességé-
nek titka (1Korinthus 2,7-10). 5. Az 
evangélium titka (Efézus 6,19-20). 
6. A pogányok közti hitbeli enge-
delmességről szóló páli evangélium 
titka (Róma 16,25-26). 7. Annak titka, 
hogy Krisztus közöttetek van (Ko-
lossé 1,27). 8. A hit titka (1Timóteus 
3,9). 9. Krisztus és a Gyülekezet egy-
ségének titka (Efézus 5,30-32). 10. 
A kegyesség titka (1Timóteus 3,16). 
11. A zsidókból és pogányokból álló 
Gyülekezet titka (Efézus 3,3-6). 12. 
Izráel megkeményedésének titka 
(Róma 11,25-26).  13. Az elváltozás 
titka (1Kor 15,51). 14. A törvénytiprás 
titka (2Thesszalonika 2,7).

Krisztus testének tagjaiként mi 
is igyekezzünk e titkok adta felada-
tok elvégzésében, hogy jó sáfárai 
legyünk az Úrnak. Ez pedig úgy le-
hetséges, ha hitben gyakoroljuk és 
továbbadjuk az evangéliumok mel-
lett Pál különleges kinyilatkoztatá-
sait is Isten titkairól. 

nOrbert lieth

Pál az, akit a legkevés-
bé értettek meg az Új-
szövetség írói közül. Ő 
a legtöbbet vitatott és 
legtöbbször elutasított 
újszövetségi tanító.

Ha «titkokat» keresünk 
az apostoli levelekben, 
azt láthatjuk, hogy azok 
csak Pál leveleiben for-
dulnak elő.
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NÉZŐPONTBAN

A hatodik  
levél a mennyből

 «A filadelfiai gyülekezet angyalá-
nak írd meg: ezt mondja a Szent, 
az Igaz, akinél van a Dávid kulcsa, 
és amit kinyit, senki nem zárja be, 
és amit bezár, senki nem nyitja ki: 
Tudok cselekedeteidről. Íme, nyi-
tott ajtót adtam eléd, amelyet sen-
ki sem zárhat be, mert bár kevés 
erőd van, mégis megtartottad az 
én igémet, és nem tagadtad meg az 
én nevemet. Íme, neked adok né-
melyeket a Sátán zsinagógájából, 
azokból, akik zsidóknak mondják 
magukat, pedig nem azok, hanem 
hazudnak: íme, megteszem velük, 
hogy eljöjjenek, és leboruljanak a 
te lábad előtt, és megtudják, hogy 
én szeretlek téged. Mivel megtar-
tottad állhatatosságra intő beszé-
demet, én is megtartalak téged a 
kísértés órájában, amely el fog jön-
ni az egész világra, hogy megkísért-
se azokat, akik a földön laknak. El-
jövök hamar: tartsd meg, amid van, 
hogy senki el ne vegye koronádat.
Aki győz, azt oszloppá teszem az 
én Istenem templomában, és on-
nan nem kerül ki többé, felírom rá 
az én Istenem nevét, és az én Iste-
nem városának, az új Jeruzsálem-
nek a nevét, amely a mennyből 
száll alá az én Istenemtől, és az én 
új nevemet. Akinek van füle, hallja 
meg, mit mond a Lélek a gyülekeze-
teknek!» (Jelenések 3,7-13).

sorozat

A Szent és Igaz  
és egy Isten  

céljainak megfelelő 
gyülekezet 

A Biblia utolsó könyvének magyarázata. 
35. rész. Jelenések 3,7.10.

fertőzőbb, mint a lopakodó szellemi 
halál. Így volt az már az Ószövetség-
ben is. A Józsué 7-ben olvashatunk 
Ákánról, akinek vétke miatt az egész 
Izráel ellen fellángolt az Úr haragja. 

Filadelfia jelentőségteljes neve 
nem keresztény eredetű, ezt a várost 
ugyanis Kr. e. 154-ben alapította II. 
Attalosz pergamoni király, akinek 
mellékneve Philadelphosz volt, és 
a várost saját nevéről nevezte el. A 
várost többször is romba döntötte a 
földrengés, de mindig felépítették, 
és új virágzásnak indult. 

Mi lehet az oka annak, hogy az 
Úr ebben a levélben – a többiekkel 
ellentétben  – olyan részletesen és 
átfogóan mutatja be ezt a gyüleke-

A filadelfiai gyülekezethez írt le-
velet olvasva azonnal feltűnik, 

hogy ebben nincs feddés, intelem. 
Sőt, ez az egyedüli gyülekezet, 
amely dicséretben részesül. Isme-
retes, hogy a Filadelfia szó jelen-
tése «testvéri szeretet». Filadelfia 
ma is létezik Alaşehir török néven. 
A filadelfiai gyülekezet Szárdisztól 
kb. 30 mérföldre déli irányban volt 
található, annak a gyülekezetnek kö-
zelében, melyről az Úr kijelentette: 
«Tudok cselekedeteidről, hogy az a 
neved, hogy élsz, pedig halott vagy» 
(Jelenések 3,1). 

A fertőzésveszély Filadelfia gyü-
lekezete számára korántsem volt 
elhanyagolható, mert semmi sem 

Alasȩhir melletti ásatások, az akkori Filadelfia
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zetet az angyalnak? És Önmagáról 
is különlegesen nyilatkozik: «ezt 
mondja a Szent, az Igaz, akinél van 
a Dávid kulcsa» (V. 7). A gyülekezet 
pedig nemcsak név szerint szent, 
hanem a mindennapokban is megé-
li a szentséget. Az Úr elismeréssel 
mondja neki: «mert bár kevés erőd 
van, mégis megtartottad az én igé-
met…» (V. 10). 

Vagyis: «Minden helyzetben ra-
gaszkodtál az én igémhez.»  – Ez 
szorosan összefügg a személyes 
szentséggel, mert aki az igét meg-
tartja, az szentségben él. Tehát aki 
szentségben akar élni, annak meg 
kell tartania Isten igéjét. Az egyik 
nem létezhet a másik nélkül. Az Úr 
Jézus is így imádkozott: « Szenteld 
meg őket az igazsággal: a te igéd 
igazság» (János 17,17). 

Isten igéjét komolyan venni azt je-
lenti, hogy engedelmeskedünk neki, 
ami aztán magával hozza, hogy igaz-
ságában megszentelődünk. Urunk 
így nyilatkoztatja ki Magát: «Ezt 
mondja a Szent, az Igaz» (Jelenések 
3,7). Ő Maga az igazság, az egyedüli, 
Aki abszolút kinyilatkoztatása Isten-
nek. «Aki engem lát, látja az Atyát» 
(János 14,9). Az Ő szava szent és igaz 
minden ígéretében, ezért mindenkor 
bízhatunk benne. 

Nem véletlen, hogy az Úr Önma-
ga kinyilatkoztatása után Filadelfia 
gyülekezetének megszentelt életéről 
beszél: «mert bár kevés erőd van, 
mégis megtartottad az én igémet, és 
nem tagadtad meg az én nevemet…» 
(Jelenések 3,10). «Mert őbenne kivá-
lasztott minket magának már a vi-
lág teremtése előtt, hogy szentek és 

feddhetetlenek legyünk előtte sze-
retetben» (Efézus 1,4) – és ennek  a 
gyülekezetnek a hívőit is. 

A «legyünk előtte szeretetben» 
megfogalmazás az Úr és véren meg-
váltottjai közti egyedülálló köteléket 
fejezi ki. Istennek fő célja már a világ 
teremtése előtt minden egyes ember-
rel nemcsak az volt, hogy megtérjen, 
és Isten gyermeke legyen, hanem az 
is, hogy szentek és feddhetetlenek 
legyenek Őelőtte. A levél bevezeté-
se is erre hívja fel a figyelmet: «Ezt 
mondja a Szent, az Igaz.»

A filadelfiai gyülekezet megfelelt 
Isten céljának. 

Wim malgO (1922–1992)

Pálhegyi Ferenc
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