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A világtörténelem
újrakezdései

„Ne nekünk, Uram, ne nekünk, 
hanem a te nevednek adj dicsőséget 

kegyelmedért és hűségedért!“ 
(Zsolt 115,1)



A BSz nyíregyházi
csendesnapját a Kálvin téri 

reformtáus templomban 
tartottuk, ahol a konferen-

ciázó fiatalok énekkel 
szolgáltak (3). 

A 4. képen a csendesnap
résztvevői 

a gyülekezet vendégeiként

Szabadidős program a BSz fiatalok között is szolgálók konferenciáján:
Nyíregyháza, Múzeumfalu (1) és Sárospatakon (2)
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„Én veletek va -
gyok minden na -
pon a világ vé -
gezetéig” – Máté
evangéliumának
leg utolsó sora, a
ta nítványai szeme

láttára mennybe induló Jézus utolsó mon-
data ez. Mint mindennek, ami utolsó az
életünkben, ennek a mondatnak is nagy
jelentősége van.

Emberileg feloldhatatlannak tűnő fe -
szültséget hagy maga után Jézus, mert
testileg éppen elszakad övéitől, miköz -
ben azt mondja: „veletek vagyok”.

Ez a kijelentés emberi viszonylatban
csak úgy lenne reális, vigasztaló, erősítő,
ha láthatnák, hallhatnák, érinthetnék to -
vább ra is azt, aki ezt mondja. De itt ép -
pen az történik, hogy a következő pil-
lanatban szemük láttára Jézus az égbe
emeltetik. Máté evangélista tehát egy
„nagyfeszültségű” jelenettel zárja evan -
géliumi beszámolóját.

Amikor azonban az Apostolok csele -
kedeteiről írott könyv 1,9-14-ben elol -
vassuk a jelenet folytatását Lukács evan -
gélista tolmácsolásában, annak va gyunk
tanúi, hogy Jézus tanítványai még sem
esnek szomorúságba, sem pá nikba. Talán
nem túlzás azt állítani, hogy úgy visel -
kednek, mintha mi sem történt volna.

Gondolhatnánk, hogy mivel nem értik
Jézus kijelentését, hát hallgatnak. Aho -
gyan az ismert mondás is szól: Ha hall-
gattál volna, bölcs maradtál volna (Si
tacuisses, philosophus mansisses). Azon-
ban a későbbi történések sem mutatnak
semmiféle értetlenséget, bizonytalansá-
got: visszatérnek Jeruzsálembe, imád -
koz nak, mintegy százhúszan találkoznak
testvéri körben, tanácskoznak és várnak.

Nem másról beszél viselkedésük, mint
arról, hogy látásuk ellenére hittek. Látták
ugyan Jézust elmenni, mégis elhitték
sza vait: „veletek vagyok”. Jézus szemé-
lye iránt olyan nagy volt már a bizalom
a szí vük ben, hogy noha értették, mi sze -
rint va la mi egészen új kezdődik most,
még sem kezd tek kapkodni, vagy éppen
elmenekülni.

„Veletek vagyok” – mondta Jézus, és
az ő megjelenése, jelenléte mindig meg-
nyugtatta őket már korábban is.

Mert noha egyedül voltak az éjszaka
közepén a viharos tengeren, de Jézus
mégis tudta, ismerte bajlódásukat, és
ami kor kellett, megjelent, hogy meg-
mentse őket.

Testileg akkor sem volt velük, amikor
kiküldte őket kettesével – és mégis. 
Mert minden úgy történt, ahogyan meg-
mondta – erről számolnak be neki a
vissza térők.

Jézus egész földi szolgálata alatt érzé -
kenyítette a tanítványokat arra, hogy
higgye nek neki. Akkor is, ha látásuk, ér -
telmük ellentmondana annak, amit Mes te -
rüktől hallottak. Jézus ugyanis azt akarta,
hogy tudják: a világ sokféle színe-változása
között, a sokféle élet hely zetben ő ott áll
mellettük. Láthatatlanul, de szo ro san. Em-
lékezteti őket mind arra, amit tőle hallottak,
eszükbe juttatja a megfelelő szavakat,
kirendeli testi-lelki szükségüket, oltalmaz -
za egyen-egyenként mindnyájukat. 

Mivel pedig a Biblia későbbi beszá-
molói bemutatják a tanítványi sereg
további életútját, tudjuk, hogy hitükben
nem szégyenültek meg. Jézus valóban
velük volt. Övéi szívében, életében min-
den körülmények között ő munkált nyu-
galmat, bölcsességet, fegyelmet és erőt.

DE MIÉrT IS foNToS MINDEZ NEKÜNK,
MAIAKNAK?

Leginkább azért, mert Jézus ígérete
nem csak az egykori, hanem a minden -
kori tanítványi seregé. Így a mienk is.
Mit ígért ugyanis? „Veletek vagyok min-
den napon a világ végezetéig”. Nekünk,
mai tanítványoknak is szól tehát a jézusi
ige: veletek vagyok.

A világi környezet sokféle látványos
változáson esett át az azóta eltelt kétezer
évben.

A Jézust követő tanítványi sereg vi-
gasza, erőssége és világossága is abban
állt, hogy hitték, tudták, élték Jézussal 
a közösségüket. Nem látták ugyan testi-
leg, de kérdezték, hallgatták és engedtek
is neki. Isten népe megmaradásának,
történelem feletti valóságának ez a titka:
Jézus velünk van.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a
hívők ne esnének olykor kétségek kísér -
tésébe.

Éppen a nagy világégések és az azokat
követő újrakezdések időszakaiban vizs-
gázik leginkább hitünk. Így generációnk -
nak minden bizonnyal élete végéig em-

lékezetes marad a Covid-19 járvánnyal
kapcsolatos világ-leállás. 

A leállás után, a járvány csillapodásá-
val a gazdasági és politikai élet vezetői
(Világgazdasági Fórum) nagy szavakat
használva, történelmi fordulópontról be -
szélnek, és meghirdették a The Great
Reset elnevezésű programot, aminek cél -
ja egy új, globális társadalmi szerződés
megkötése a „világ állapotának javítása
érdekében”. Ahogy ők jegyzik: a vezetők
történelmi válaszút előtt állnak. 

Szerintük a Covid-19 válság, valamint
az általa okozott politikai, gazdasági és
társadalmi zavarok alapvetően megváltoz-
tatják a jövőben a döntéshozatal ha gyo -
mányos kontextusát. Számos rendszer 
– közigazgatás, egészségügy, pénz ügy,
oktatás, energetika – következetlensége,
hiányossága és ellentmondása de rült ki az
elmúlt időszakban. Bebizo nyosodott ró -
luk, hogy ezek jobban ki vannak téve a bi-
zonytalanságnak, mint valaha.

A Fórum közösségeiben részt vevő
vezetők meglátásaiból és a mögöttük fel-
halmozódott „hatalmas szakértelemből”
kiindulva jogosultnak érzik magukat
arra, hogy egy új, globális világrend
alapjait letegyék. Ez az új világrend nem-
csak gazdasági, hanem szükségszerűen
új erkölcsi követelményeket és normákat
ír majd elő. Ennek bizonyos részei már
egyre elfogadottabbak világ- és Európa-
szerte. És nem csupán társadalmi, de
egyházi körökben is.

A lassan, de tudatosan és megállítha -
tatlanul épülő új világrend erkölcsi köve -
te léseinek hazánk jelenlegi vezetése hi-
vatalosan nem nyitott kaput, s reméljük,
hogy a jövőben mind a vezetés, mind 
a döntésük is így marad. Mivel azonban
ez a kedvező helyzet nem garantált, fel
kell készülnünk, meg kell erősödnünk.

MI LEhET A rEMÉNYÜNK, TENNIvALóNK?
Mivel Isten népe a történelem során

már sok ilyen globális és lokális krízisen
átesett, valamint részese volt újraindítá-
soknak, a Szentíráshoz fordulunk. 

Ebben a lapszámunkban ezek közül
elevenítünk fel és elemzünk néhányat. 

Legyen jelenünkre és jövőnkre nézve
is eligazító mindaz, ami feltárul előttünk
a Szentírásból, nem feledve Jézus ígé -
retét: „Én veletek vagyok minden napon
a világ végezetéig”!

Sipos Aba Álmos / Budapest

Szeretettel köszöntöm 
az Olvasókat!
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„Isten – az em-
beri élet foly-
tathatósága
érdekében –

ősszüleinket és
utódjaikat sem
fosztotta meg 

az embert emberré tevő adottságaiktól
és képességeiktől.”

Sok, súlyos következménnyel járó tra -
gédia történt már a világtörténelem fo -
lyamán. Ám kétségtelen tény, hogy a
legsúlyosabb katasztrófa, a világ és ben -
ne az ember létét máig, sőt örökre negatí-
van meghatározó históriai eseménye 
a történeti bűneset volt (1Móz 3). Emlé -
kezzünk meg erről a tragédiáról és követ -
kezményeiről, valamint vizsgáljuk meg,
hogyan tette Isten lehetővé a tragédia
utáni életet, sőt: annál sokkalta többet!
Nevezetesen azt, hogy a bukott ember
egy napon visszatérhessen az Istennel
való megbékélt közösségbe, és áldott
örök élete lehessen az újjáteremtett
világban.

A TErEMTÉS TöKÉLETESSÉGE
A Szentírásban Isten kijelenti nekünk

azt az eseménysort, hogy ő, a személyes,
végtelen Teremtő, szavával alkotta meg
az élő és élettelen természetet, aminek
élére állította a maga képére és hason-
latosságára saját kezűleg teremtett első
emberpárt, az emberiség ősszüleit. Rend-
kívüli képességekkel ruházta fel őket,
hogy eleget tehessenek páratlan meg-
bízatásaiknak. Legfontosabb történés -
ként pedig szövetségi viszonyt létesített,
és személyes, közvetlen közösséget vál-
lalt velük. Az ember és a természet 
– a Teremtő akarata szerint – tökéletes
harmóniában éltek mindaddig, amíg meg
nem történt a tragédia.

A BűNESET
Ősszüleink egy tragikus napon – sá -

táni inspirációra – fellázadtak Alkotójuk
ellen. Megtagadták az isteni parancsnak
való engedelmességet, és kezükbe vették
sorsuk irányítását. Abban a reményben
tették ezt, hogy így felülemelkedhetnek
teremtményi mivoltukon, és megistenül-
hetnek, de nem ez történt.

A BÜNTETÉS
Az történt, hogy tettük büntetéseként

Isten – ahogy előre jelezte nekik – kizár -
ta őket életadó közösségéből. Mivel az
Úr irányítására nemet mondtak, ő átadta
őket a bűn pusztító hatalmába. Olyanok
lettek, mint egy szép növény, amire rá -
települ egy élősködő, kiszívja erejét, el-
hervasztja, s végül megöli a gazdanö -
vényt. Az első emberpár – bűne miatt –
lelkileg meghalt, sőt a fizikai és örök
halál fiai lettek. Értelmük, érzelmeik,
akaratuk működésében súlyos zavar
keletkezett: többé nem Teremtőjüket is-
tenítették, hanem önmagukat. Ezen túl -
menően, tettük következményeként,
összes leszármazottuk – minket is közé -
jük számolva – a bűn romboló befolyása
és a halál pusztító hatalma alá került
(Róm 5,12), így ugyanazon jellemzőkkel
fogantatnak és születnek, mint amilyen -
né lettek ősszüleik a bűneset után. 

Sőt: Ádám és Éva, valamint a termé -
szet is további büntetésekben részesült:
Éva terhessége és szülése megnehezült,
Ádámnak a megélhetést nyújtó munka
vált borzasztóan nehézzé, s a föld is átko-
zott lett, vagyis a természet világa is átok
alá, a halál, rothadandóság és hiába va -
lóság rabságába került. A bűn – valami
titokzatos elemésztő erőként – rátele-
pedett mindenre. Bár a mindenség to -
vább ra is Isten teremtménye maradt, de
a bűn romboló hatása miatt egyre inkább
árnyéka lett önmagának. Mivel Isten le -
zárta az Édenbe visszavezető utat – vil-
logó lángpallos és kérubok által –, azt
biztosította, hogy az ember egyszerűen
képtelen önmagát és a világot kiszabadí-
tani a rátelepedett nyomorult élősködő
hatalmából és visszajutni a bűneset előtti
„aranykorába”, képtelen újra úgy mű -
köd ni, mint a bűneset előtt. Nem csoda
tehát, hogy a pusztuló, szenvedő, bol -
dogtalan és szabadulást nem találó világ-
ban egyre-másra felerősödik a bűn és
halál hatalmából való kimentés, kiszaba -
dítás utáni sóhaj és kiáltás. Az ember és
a világ a bűneset után ebben az állapot-
ban maradhatott fenn. S ami ebben a
végtelenül elesett állapotában működteti,
az az ún. „általános kegyelem”. Ennek
köszönhetően ősszüleink az Édenen kí -
vül is folytathatták életüket…

MEGMArADó GoNDvISELÉS
Az „általános kegyelemre” utal a bűn -

eset leírásában egy különös mozzanat.
Ez az, amikor Isten – még a kiűzetésük
előtt – állatokat ölt meg, hogy bőrruhát
készítsen nekik, a fügefalevél „ruha”
helyett, hogy meztelenségüket betakarja.
Így érzékeltette ősszüleinkkel, hogy neki
– a bűnük ellenére – továbbra is gondja
van rájuk. De ősszüleink észlelhették azt
is, hogy az Édenen kívül egy olyan világ-
ban élhetnek tovább, amit Isten nem ha -
gyott magára. Bár a földet véres verí -
tékkel kellett művelni, és sok gyomot
nö vesz tett, de megteremte a megélhe -
tésükhöz szükséges haszonnövényeket
is. Érzékelhették azt, amit a Biblia vilá-
gosan tanít, hogy a teremtő Isten ke -
gyelmes gondviselője is maradt világá-
nak, Igéje ill. a természeti törvények
által. Kijelenthetjük, hogy Isten fenntar-
totta világát Jézus megváltásáig, sőt
Jézus második eljöveteléig, ill. a világ
újjáteremtéséig, amikoris a bűn élőskö -
dő jétől megszabadítva, annak rontásait
orvosolva újjá szüli a mindenséget. Nem
engedte, hogy a világ a bűneset után
rövid időn belül megsemmisüljön. Már
csak azért sem, mert ez az ő világa, és
örök tervei szerint ebbe a világba kellett
eljönnie Jézus Krisztusnak, „az asszony
magvának”, hogy elvégezze a bukott em -
ber és a teremtett természet megvál tását.
Amikor Jézus Krisztus eljött erre a föld -
re, akkor Isten „különleges kegyelmé -
nek”, a megváltó kegyelemnek dicsősége
felragyoghatott az általános kegyelem
által „üzemeltetett” világban: a golgotai
kereszten, az üres sírban és a kereszt
evangéliumában egészen a világ végeze -
téig, ill. a mindenség újjáteremtéséig.
Végül pedig ez a világ ragyog fel olyan
tökéletességben, amit az ember szíve
még csak elképzelni is képtelen.

MEGMArADó EMBErI MÉLTóSáG
Azt is megfigyelhetjük, hogy Isten –

az emberi élet folytathatósága érdekében
– ősszüleinket és utódjaikat sem fosztotta
meg az embert emberré tevő adottságaik-
tól és képességeiktől. Bár elvesztették 
a valóságos szentséget és igazságot (szű -
kebb értelemben vett istenkép), de meg -
hagyta nekik a tágabb értelemben vett 

ÚjrAKEZDÉS A BűNESET UTáN
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istenképet, vagyis mindazt, ami az em-
bert emberré teszi és megkülönbözteti az
állatoktól vagy lélektelen robotoktól. Az
ember megváltásra szoruló lény lett, de
megmaradt teste-lelke, megmaradt rend-
kívüli intelligenciája, továbbra is képes
mély érzésekre, van lelkiismerete, létezik
a kreativitása, kommunikációs képes sé -
ge, önálló akarata és rendelkezik bizo -
nyos szabadsággal is. Mindezen kiváló
képesség és adottság a bűn és halál ha -
tása alá kerülve romlottan is tovább
működhetett. Tehát az ember – meg vál -
tásra szorulóan, önistenítésében, Terem -
tője ellen törve is – ember maradt.

MEGMArADó MEGBíZATáSoK
Isten, még eredeti tökéletességükben

megbízta ősszüleinket a szaporodással,
sokasodással, továbbá a föld művelé sé -
vel, megismerésével, használatával. Eze -
ket a megbízatásait a bűneset után nem
vonta vissza. Bár Éva terhessége, szülése
és férjével való kapcsolata – utána való
epekedése és férjének a helyzettel való
visszaélése miatt – rendkívül megne-
hezült, csakúgy, mint Ádámnak a földdel
való harca; mégis megmaradtak bűneset
előtti megbízatásaik. Így a továbbiakban
is igyekezhettek eleget tenni ezeknek –
úgy is, hogy közben minden nap érezték
és tapasztalták megváltásra szorultságuk
roppant súlyát. Szenvedtek a bűn meg-
nyomorító hatásaitól, de az isteni meg-
bízatás alapján mégis tovább munkál -
kod hattak a nekik adott mandátumok
teljesítésén.

MEGMArADó TErEMTÉSI rENDEK
A teremtő Isten meghagyta számukra a

házasság és a családi közösség rendjét is.
Isten nem törölte el a házasság terem tési
rendjét, amiben egy férfi és egy nő élet -
hosszig szeretetszövetségben élhet. Bár
rendkívül súlyos nehézségek szakadtak
rájuk ebben a keretben, de Isten még sem
számolta fel a házasságukat. Sőt, a leg -
alapvetőbb családi közösség rendjével
együtt meghagyta a gazdasági közösség
rendjét is: nem tette munkaképtelenné
Ádámot és Évát. Ádámnak ugyan a to -
vábbiakban a miatta átkozottá lett földdel
kellett megküzdenie, mégpedig abban 
a tudatban, hogy végül a föld győz felette,
s ő maga porrá lesz, de a munkát, ami 
a gazdasági teremtési rend alapvető építő -
köve, Isten mégsem tette lehetet lenné.

Dolgozhattak akkor is, ha minden nap
érzékelték megváltásra szorultsá gu kat.
Sőt, Isten nyitva hagyta annak lehe tőségét
is, hogy a későbbiekben kibontakozhas-
sanak a politikai és kulturális közösség
(művészet, tudomány) rendjei, keretei. 

A MEGváLTáS rEMÉNYSÉGE
Végül vegyük észre azt is, hogy Isten

az emberiség ősszüleit nem a szabadulás-
megváltás reménysége nélkül vetette ki
közösségéből.

A kígyó felett kimondott ítéletében el-
hangzott a megváltóra való utalás: eljön
„az asszony magva”, aki a kígyó fejére
tapos. A nagy küzdelemben megsemmi -
sítő csapást mér a Sátán legérzékenyebb
pontjára, s bár a harcban maga is súlyos
sérülést szenved, de végül mégis győzni

fog. Így az első emberpár a megváltó
eljövetelének ígéretével és a megváltás
reménységével indulhatott, lelki halott -
ként az átkozott világba. Azzal a re mény -
séggel, hogy egy napon eljön majd Sza -
badítójuk, aki megszabadítja őket és a
természetet a rothadandóság rabságából,
és helyreállítja a megrontott teremtett
valóságot. Újjá tesz mindent, és vissza-
adja az embereknek, ami elveszett: az
ÉLETET! 

Sőt, azt is kimondhatjuk, hogy Isten 
a megbocsátás reménységét is megadta
nekik, amikor a bőrruhákat készítette szá-
mukra. Ez a tette – a teljes Szentírás
fényében értelmezve – túlmutat az isteni
gondviselésen. Cselekedetével azt érzé kel -
tette, hogy nem csak testi mezítelen-
ségüket, hanem lelki nyomorúságukat is
elfedezi a helyettes áldozat vérével. Is ten -
nél kegyelem és bocsánat van számukra,
és ő felöltöztetheti őket a meg igazulás és
üdv ruháiba. A kijelentés során később vált

kristálytisztává az az igazság, hogy a bűn -
beesett ember Isten től való ruhája: Jézus
Krisztus, akiben újra kedves lehet Alkotója
előtt (Lk 15,22; Mt 22,11; Rm 13,14; Ef
4,24; Kol 3,10; Jel 3,18; 7,14). Tehát a te -
remtő Isten, az ellene fellázadt embert úgy
zárta ki édeni közösségéből, hogy meg -
ígérte számára a helyettes áldozaton nyug -
vó isteni megbocsátás lehetőségét, sőt: a
Sá tánt legyőző Megváltó elérke zé sének
re mény ségét. A bűnbeesett házaspár szív-
beli reménységéről tanúskodik az a tény,
hogy amikor Éva – immár az Édenen kívül
– megszülte első fiát, a Kain nevet adta
neki, ami azt jelenti: „megnyertem a fér fit
az Úrtól”, vagyis a névadással a Meg vál -
tóba vetett reménységének adott hangot.

öSSZEfoGLALáS
Isten annak ellenére sem hagyta ma -

gára az ellene vétkező első emberpárt és
teremtett világát, hogy a legsúlyosabb
ítélettel sújtotta őket. A vétkeseket és
világát továbbra is gondviselő kezében
tartotta és tartja egészen a világ vége -
zetéig, az utolsó ítéletig, s az újjáteremtés
pillanatáig. Ősszüleinket felruházva
küld te ki az Édenből, meghagyta emberi
méltóságukat, fenntartotta feladataikat és
a teremtési rendeket. Megadta számukra
a helyettes engesztelő áldozaton nyugvó
bűnbocsánat és az eljövendő Megváltó
ígéretét. Ezekkel megajándékozottan
kezdhették a sok-sok nyomorúsággal és
szenvedéssel teli „új” életüket. Mi már
tudjuk, hogy ebbe, a bűneset utáni, az ál-
talános kegyelem által fenntartott világba
megérkezett Jézus Krisztus. Általa íze -
lítőt kaptunk abból a világból, aminek ő
lesz az egyedüli Ura, és amelyik nem
szen ved többé a nagy élősködők: a bűn,
halál és Sátán fogságában. Ám a leg -
fontosabb, hogy ő elvégezte golgotai 
ke resztjén a megváltás munkáját, amit
igazolt a feltámadása! Ő, ígérete szerint
még egyszer eljön dicsőségben. Akkor
meg vál tottait – egyházát – dicsőségben
fel támasztja és letelepíti újjáteremtett 
vi lágában. Mi hiszünk Jézusban, mint
megváltó Urunkban, és megváltott -
jaiként epekedve várjuk őt és vele a
minden ség újjászületését. Igéje arra int,
hogy visszajöveteléig gondviselő és
meg váltó szeretete ölelésében, hálás
öröm mel igye kezzünk elvégezni napi 
feladatainkat!

Sipos Ete Zoltán / Szeged

Füle Lajos
Kapaszkodó igék
Kapaszkodó igék a csendben…
Hogy kellenek! Mily ingatag,
milyen esésre kész az ember!
Ledöntheti egy pillanat.
Kapaszkodó igék… Lenyúl a
magasból értem VALAKI,
lelkemhez ér LÉLEK-kezével,
s felfénylik bennem az a hit,
hogy elterülnöm nem lehet, 
s ha elesném is, felkelek!
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ÚjrAKEZDÉS AZ öZöNvíZ UTáN
„Amikor Noé

túlélte az özön-
vizet, Isten bűn
miatti ítéletét,

hálaáldozatával
Megváltójáról

tett bizonyságot:
Istent dicsőítve. Arról, hogy ő nem

túlélője az özönvíznek, hanem Isten
által megmentett ember.”

Olvasásra: 1Mózes 8,1-9,17
Az özönvízzel Isten átformálta az

egész világot. A sok víz megváltoztatta
az éghajlatot, a hőmérséklet csökken-
hetett, kipusztulhatott több növény és ál-
latfaj is. Az élőlények száma drasztiku-
san visszaesett, így a megszerezhető
táplálék mennyisége is. A Föld többé már
nem ugyanaz az élőhely volt, mint ko-
rábban. A városok teljesen megsem-
misültek, az emberi civilizáció szinte
eltűnt a föld színéről. A 8 emberi túl -
élőnek teljesen új körülmények között
kellett folytatnia az életet. Nem számít -
hattak másokra, nem volt kitől élelmi -
szert, vagy eszközöket vásárolniuk, min-
denben önellátóknak kellett lenniük.
Emberi kapcsolataik korlátozottak vol -
tak: nem tudtak új barátokat szerezni,
konfliktusaikat maguk között kellett ren-
dezniük, a bajban csak egymásra szá mít -
hattak. Mindemellett pedig együtt kellett
élniük azzal a felelősséggel, hogy Isten
rajtuk keresztül akarta az embe riséget 
– mintegy hamvából – feltámasztani. 

Az eddigiekből is jól láthatjuk, hogy
mennyire embert próbáló lehetett Noé-
nak és családjának az özönvíz utáni élet.
Hogyan bírták ki ezt a nagy lelki terhet,
ami rájuk nehezedett? Mit hittek Istenről
a történtek után? És egyáltalán, hitük
hogyan befolyásolta gondolataikat: ho -
gyan látták a mögöttük lévő eseménye -
ket, és mit gondoltak arról a helyzetről,
amibe kerültek? Az Ige válaszol nekünk
ezekre a kérdésekre. Ezek közül nézzünk
meg néhányat, amelyek számunkra is
üzenet értékűek lehetnek a mindennapi
életben!

1. A fenti igeszakaszból egyértelműen
kiderül, hogy Noé az özönvíz mögött
Isten hatalmát, bűn miatti haragját, íté -

letét, megmenekülése mögött pedig az
Úr irgalmát és kegyelmét látta. Bár gon-
dolhatnánk, hogy ez triviális meg álla -
pítás, de sajnos napjainkban mégis 
hang súlyoznunk kell. Sokan ugyanis a
ter mé szeti katasztrófákat, vagy minden-
napi életünk összeomlását a véletlennek,
balszerencsének vagy sorozatos rossz
döntéseknek tulajdonítják, nem pedig Is-
tennek. Noé története azonban figyel -
meztet minket, hogy életünk, megtarta -

tásunk, vagy a minket érő csapások,
pró batételek egyike sem független Isten -
től és az ő hatalmától, hanem mindent az
ő kezéből kell elfogadnunk, mint aho -
gyan Noé vagy Jób is tette (Jób 1,21; lásd
még Jón 1,4; Ám 3,6 stb.). 

2. Az ítélet és az újrakezdés ideje alatt
is Isten az, aki egyedül megtarthat min-
ket (1Móz 6,8). Ne túlélési technikákban
bízzunk tehát, amiket a mindennapok
vagy a vészhelyzetek során alkalmaz -
hatunk, hanem az egyedüli Megtartónk -
hoz és Szabadítónkhoz forduljunk ke -
gye lemért! Fontos ezt elhinnünk, mert ha
bármi más módon próbáljuk meg le -

győzni a minket körülvevő káoszt, el fo-
gunk veszni, de Isten kegyelme képes
megtartani minket minden körülmény
közepette. Nagy bajok idején elsőként
azt a kérdést szoktuk feltenni: Most mit
tegyek? A hívő embernek azonban
inkább ezen kellene gondolkodnia: Most
mit higgyek? Mert hitünkből származnak
tetteink, és ha nem Istenben bízunk,
akkor önmagunkat tesszük meg saját
„sza badítónkká”, holott nincs más,
csakis Jézus Krisztus. 

3. Ne a megmenekülésünk módján és
idején törjük fejünket, és az általunk el -
képzelt forgatókönyvekhez ragaszkod-
junk, hanem bízzunk Istenben, és türel -
mesen várjuk az ő szabadítását. Noé is
ezt tette. Megmenekülésének módja, a
bárka ötlete nem Noé, hanem Isten terve
volt. Noé ebben is alá tudta magát vetni
Isten akaratának. Elvégezte a rábízott
munkát, megépítette a bárkát, majd gon-
doskodott az állatokról, azaz engedel -
meskedett az Úrnak, de tudta, hogy nem
ebből származik a szabadítás, hanem
onnan felülről. Ezért a hogyant az Úrra
tudta bízni. A szabadítás idejét is az Úrra
hagyta. Ezt abból látjuk, hogy bár az eső
már rég elállt, a víz apadt, a bárka meg -
feneklett a hegyen, a galamb már nem
jött vissza, a föld megszáradt, Noé még -
sem jött ki a bárkából, hanem csak akkor,
amikor Isten parancsolta (1Móz 8,1-16).
Jó türelemmel várva bízni az Úrban, és
nem siettetni a dolgokat, hanem az Úrtól
rendelt időben cselekedni az ő parancsa
szerint. Ez az újrakezdés egyik fő sza bá -
lya is. Türelemmel bízni az Úr munká já -
ban, amit megértünk a megfelelő időben.

4. A várakozás közben is ragaszkod-
junk Isten ígéreteihez, amiket velünk
kötött szövetségében ígért nekünk. Noé
már az özönvíz előtt tudta, hogy Isten
szövetséget fog kötni vele (1Móz 6,18),
és az alatt az egy év alatt, amíg a bárká -
ban volt, a szövetségében is hűséges Is-
tenben reménykedett. Lehet, hogy több
dolog is kételkedő gondolatokat támasz-
tott benne, mint pl. a folyamatos esőzés,
vagy a víz apadásának lassúsága. Bár az
egész világ darabjaira hullott körülötte,
még a szilárdnak hitt hegyek is eltűntek,
mégis, Isten békességének szövetsége

Túrmezei Erzsébet
Krisztusra várunk
Nem tudjuk, mi jön: titok a holnap.
Némák a titkok. Nem válaszolnak.
Rejtő ködükbe szemünk nem láthat…
de elültetjük kis almafánkat,
bízva, hogy kihajt, 
gyümölcsöt terem.
Titok a jövő. 
Sürget a jelen.
Nem tudjuk, mi jön: titok a holnap.
Némák a titkok. Nem válaszolnak.
De a ma int, hogy híven szolgáljunk,
mert tudjuk, Ki jön:
Krisztusra várunk.
Ha hirtelen jön, ha észrevétlen,
munkában leljen, ne resten, tétlen!
Testvérek terhét vállalja vállunk!
Mert tudjuk, Ki jön: 
Krisztusra várunk.
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nem rendülhetett meg. Ahogyan az Ézs
54,10-ben is olvassuk: „Mert a hegyek
eltávoznak, és a halmok megrendülnek;
de az én irgalmasságom tőled el nem tá -
vozik, és békességem szövetsége meg
nem rendül, így szól könyörülő Urad”.
Noé hitte: Isten hű az övéihez, és ezért
bízott ígéreteiben is.

5. Erről tett bizonyságot Noé akkor is,
amikor kijött a bárkából, és rögtön áldo -
zatot mutatott be az Úrnak. Az áldozat 
a megígért Megváltóra, Éva magvára
utalt, aki által Isten megszabadít a bűn -
ből. Amikor Noé túlélte az özönvizet,
Isten bűn miatti ítéletét, hálaáldozatával
Megváltójáról tett bizonyságot: Istent di -
csőítve. Arról, hogy ő nem túlélője az
özönvíznek, hanem Isten által megmen -
tett ember. Nagy a különbség a kettő kö -
zött. Megtartatásunk idején mi se fe led -
kezzünk el erről! 

Noé és családja új életének alapja
tehát nem a bárkából való kijövetel

után lett lefektetve, hanem még jóval 
az előtt, hogy bementek volna a bár -
kába. Isten volt ugyanis az, aki ezt az
életet számuk ra biztosította. Ő általa
menekültek meg az ítélettől, ő őrizte
meg őket a bárkában mindvégig, ő volt
az, aki az új világ természetét élhetővé
tette a víz eltünteté sével. Az újra kez -
désben pedig külön szövetséget is kö -
tött Noéval, hogy biztosítsa az embe -
riséget szerető gondvise léséről. Több
rendelkezésével is védte az emberi
életet. 
– Az embert félelmetessé tette minden

állat számára (1Móz 9,2), hogy a va -
dak ne egyék meg. 

– Az ember megölését Isten megtiltotta
embernek és állatnak egyaránt, és bün-
tetést helyezett kilátásba annak, aki 
ezt megszegi (1Móz 9,5-6). 

– Megígérte, hogy többé nem lesz özön-
víz a föld elvesztésére (1Móz 9,11).
Az Úr azonban nem csak megvédi az

embert, hanem segíti is őt, hogy soka-
sodni tudjon:
– Megsokasítja az emberek táplálékát

úgy, hogy az állatokat is neki adja ele -
delül.

– Hatalmat ad a gyilkosok megbünte -
tésére (1Móz 9,6).

– Megáldotta Noét és fiait.
Isten gondviselő szeretete tehát mind

az ítéletben, mind az újrakezdésben fel -
ismerhető számunkra. Az Úr egy emlé -
keztető jelet adott, a szivárványt, hogy
azt nézve eszünkbe jusson: amikor Isten
megítéli a világot a bűn miatt, aközben
az övéit megtartja, és megoltalmazza
őket a haragjától. 

Az Újszövetségben számunkra még
egyértelműbb jel adatott: Krisztus áldo -
zata, ami által megmenekülhetünk. Ő jus-
son eszünkbe a szivárványról, mert mind
az ítéletben, mind az új kezdet során
egyedül őbenne és őáltala tartatunk meg. 

Szepesy László / Budapest

ÚjrAKEZDÉS BáBEL UTáN
„Ábrahámmal
azonban Isten

örök szövetséget
kötött. Neki 
jelentette ki 
a próféciát
utódáról, 

Krisztusról, akiben megáldotta 
a föld minden nemzetségét.”

ISTEN KÉTfÉLEKÉppEN váLASZoLT A
BáBELI ToroNY ANTIKrISZTUSI LáZA -
DáSárA: cSoDáLAToSAN roMBoLT ÉS
ÉpíTETT

A Genezis 11. fejezetének szavait ele-
mezzük: „Az egész földnek egy nyelve és
egyféle beszéde volt” (1. v.), „nosza,
szálljunk alá és zavarjuk ott össze
nyelvüket, hogy ne értsék meg egymás
beszédét” (7. v.). Két isteni beavatkozás
történt. Isten összezavarta nyelvüket és
új nyelveket adott. Mindkét esemény
csoda. 

1. az emberi kommunikáció alapját
vette el, a megértést. Az akkori istenel-
lenes világ, az antikrisztusi globális
egység közös nyelve a toronyépítők
számára üres, értelmetlen hangzók tor-
lódásává lett. 

2. Isten második, csodálatos cseleke -
dete pedig az volt, hogy ezután új, saját
nyelvet adott számukra. A nyelvek nem
véletlenül keletkeztek: Isten teremtési
hatalma alkotta ezeket. A Biblia szerint a
nyelv nem hosszú évezredek alatt kelet -
kezik az emberré válás hosszú (vélt) fo -
lya matában, hanem Isten ajándéka az, ami
a személyiségnek és az istenképű ségnek
(a bűneset után is megmaradt) része. Így
az első embert már beszédkészséggel
teremtette, sőt a szóképzés ajándékával is
ellátta, hiszen olvassuk, hogy Ádám nevet
adott minden élő állatnak (1Móz 2,9 vö.
2Móz 4,11-12; Lk 21,15). 

Most, a nyelvzavar után Isten, a bölcs
teremtő, minden népnek saját nyelvet
adott, olyat, ami hozzájuk illett, gondol -
kozásukat, képzeletvilágukat, személyi -
ségüket megszabta, és sajátosan csak az
övék lett. Így, mi, magyar emberek is
csak csodálni tudjuk Isten bölcsességét,
álmélkodva magyar nyelvünk páratlan 
és rendkívüli gazdagságán. Istennek e
kettős műve (összezavar és újat ad) olyan
csoda, ami számunkra megmagyarázha -
tatlan (Buxtdorf). 

Ekkor kezdődött a népek története.
Isten népeket teremtett az 5Móz 32,8 

szerint: „Mikor a Felséges örökséget
osz tott a népeknek, mikor különválasz-
totta az emberek fiait, megszabta a népek
határait Izráel fiainak száma szerint.”
Pál apostol ezt megerősítette az athéni
bölcsek előtt: „[Isten] az egész emberi
nemzetséget egy vérből teremtette, hogy
lakjon a föld egész színén, és előre meg -
határozta rendelt idejüket és lakóhelyük
határait” (ApCsel 17,26).

Ebből láthatjuk, hogy az isteni általá -
nos kegyelem nem szűnt meg a nagy
lázadás után sem. Isten népeket alkotott,
nyelveket formált, kialakultak az állam-
rendek, adta a kormányzó felsőbbséget
(Rm 13,1), hogy rend legyen, ne pedig
káosz. Szeretete, kegyelme, segítsége
mindvégig felismerhető a hitetlen világ
történetében is: „felhozza napját mind a
gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad
mind az igazaknak, mind a hamisaknak”
(Mt 5,45). Vagyis szerette ezt a világot
(Jn 3,16).

MIT TETT EZUTáN A „ToroNYÉpíTő
EMBEr”? 

Figyeljük meg, hogy mi lett szándé -
kukból, amit elgondoltak magukban, és
íme nem tudták azt véghezvinni! Ugyan -
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arra törekedtek, mint eddig. Újabb egysé -
geket akartak létrehozni, ezzel a jelszó-
val: „egység – bármi áron”.

Feltehetőleg Nimród volt a torony
épít tetője, aki később más istenellenes
birodalmakat épített, olyanokat, amikben
nem Istent, hanem démonokat imádtak
(1Kor 10,20).

Nimród, Bábel után tovább folytatta az
embervadászatot, hiszen: „nagy vadász
volt” (1Móz 10,9), ami a
rabszolgake reskedésre utal.
De ez lélekvadászatot is je-
lent: a totális, istenellenes
birodalmak az emberek lel -
két is árulják (Jel 18,13!).
Sőt, az emberek lelkét is
átalakítják, hogy az újabb
„toronyépítésekre” legyen
alkal mas.

Több évtizeddel ezelőtt 
– e sorok írója – a Ráday
Kollé giumban előadást tar-
tott a New Age mozgalom-
ról, erről, az egész világot
háló szerűen átszövő, új vi lá -
got, új tudatot formáló glo -
bális kísértésről. És íme,
napja inkban mindaz, amit
akkor már előre láthattunk,
nagy hirtelen, robbanás sze -
rűen valósul meg egy új 
vi lág rendben. Ebben az el -
kép ze lésben az egyénekre
bon tott cél az egyfaj ta új ember kiala kí tása:
hogy létrejöjjön az agymosott, manipulál-
ható, kozmikus, világkö zös ségi, digitálisan
irányított em ber (a homo no vus), aki új
gondolkozást tanul (vö. Hair musical).

MIT TETT ISTEN A BáBELI ESEMÉNY UTáN? 
Gyülekezetet épített. A Heidelbergi

Káté 54. kérdés-felelete arra tanít minket,
hogy Krisztusnak folyamatosan volt gyü -
lekezete a világ teremtésétől. Mindig
voltak, akik az Úr nevét segítségül hív ták.
Ennek első írásos feljegyzése az 1Móz
4,26: „Akkor kezdték segítségül hívni az
Úr nevét”. Ebben két dolog meg jegy -
zendő: Isten neve a Jahve, az Úr, ugyanaz,
aki született nekünk Betlehemben (Lk
2,11), vagyis Krisztushoz imádkoztak. 
A másik figyelemre méltó, a többesszámú
megfogalmazás. Többen tették ezt, vagyis
itt már jelen volt a gyü le kezet! Istennek
mindig volt népe a teremtettségben. Ők
őrizték az Őskijelen tést (1Móz 3,15), sőt,

bizonyára le is írták és hirdették azt. Ilyen
volt Mahaláél, Énók, Matuzsálem, Arpak-
sád, Héber, Pé leg. Ezen a vonalon is le -
hetett generációs kihagyás a kegyelem
megtapaszta lá sában. Így Ábrahám köz -
vetlen fel menői – a folyamon túl – bál -
ványokat imád tak (Józs 24,2-3), de Isten
nem hagyta, hogy elmaradjon igéje és
imá data (vö. Hedwig, Falk, Genezis.
2003. Evan géliumi Kiadó).

A bábeli szétszóratás után a gyüle -
kezetépítés három személyen keresztül
valósult meg. Ezek voltak: Jób, Melki -
sédek és Ábrahám. Életükben, környeze -
tükben a hit lángja lobogott, mégpedig a
pogány világban. Vagyis, mielőtt Isten
megalkotta és kiválasztotta a zsidó népet
(Jákóbban és fiaiban), a pogányságban is
volt gyülekezete.

jób Arábiában élt. Megváltott, Isten
gyermeke, hitét megvalló pátriárka volt,
akinek istenes élete egész keleten, földön
és az égben is ismert volt (1,1 és 1,7-8).
Krisztus gyülekezete valósággal megje-
lent körülötte: hívő barátaival együtt állt
az Úr előtt. Környezetére is nagy hatással
volt: „amely fül hallott, boldognak mon-
dott engem, és amely szem látott, bizony -
ságot tett felőlem” (29,11). Úgy várták
beszédét, mint az esőt, a tavaszi záport
(29,23). Tudott élő Megváltójáról, akivel
lelki kapcsolatban volt, benne remény -
kedett életében és halálában (19,26).

Szükségesnek tartotta, hogy a neki adott
kijelentés írott formában fennmaradjon
(19,23-24).

Melkisédek a későbbi szent városban,
Jeruzsálemben lakott. A magasságos Is -
ten papja volt, tehát volt gyülekezete is.

ábrámot pedig a babiloni világból, a
sumér-babiloni istenkultuszból hívta ki
Isten, és áldáshordozóvá tette (1Móz
12,1). Hitében nem volt egyedül, volt

közössége. Még fiainak és házanépének
is megparancsolta, hogy megőrizzék az
Úrnak útját (1Móz 18,19). 

A három lelki közösség közül egyedül
Ábrahám közössége maradt fenn. Jób
lelki közösségének nincs folytatása. Mel -
kisédeknek sincs emberi-történelmi utód -
lása: bibliaellenes az a tanítás, ami tőle
vezeti le Jézus feltételezett pártus őseit és
anyját. Melkisédek lelki üzenete, a prófé-
cia megmaradt, és Krisztusban teljesedett
be lelkiképpen (Zsid 7).

Ábrahámmal azonban Isten örök szö -
vetséget kötött (1Móz 15). Neki jelentette
ki a próféciát utódáról, Krisztusról, aki -
ben megáldotta a föld minden nemzet -
ségét (Gal 3,16). Őbenne épül fel az a
soha fel nem bomló, örökké tartó lelki
egység, lelki nép, amely akkor is meg-
marad, amikor minden földi hatalom fel-
bomlik ezen a glóbuszon.

Alföldy-Boruss Dezső / 
Szigetszentmiklós

pieter Bruegel: Bábel tornya
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A vöröS-TENGErI áTKELÉST
KövETő ÚjrAKEZDÉS

„Ő az Istennek
Báránya, akinek
a vére megment

minket 
az ítélettől. 

Akin ott van
Krisztus vérének

a jele, azt elkerüli az utolsó ítélet.”

431 éve adták ki Vizsolyban az első
magyar nyelvű bibliafordítást, több mint
1000 évvel azután, hogy a Szentírás 66
könyvét kanonizálták. Az eltelt 431 év
alatt számtalan magyar nyelvű Biblia
hagyta el a nyomdákat. 

Voltaire a 18. században a következő
kijelentést tette a Bibliával kapcsola -
tosan: „Száz év múlva egy elfelejtett és
ismeretlen könyv lesz. Akkor már csak,
mint régiséget lehet megtalálni a lom -
tárakban és régiség gyűjteményekben,
mint a korábbi generációk ostobaságának
bizonyítékát.” A Biblia, köztük a már
430 évtől is többet megélt magyar for -
dítással, viszont köszöni szépen, él és
virul. Isten oltalmát élvezi.

Mózes első könyvének a végén ol -
vashatunk Józsefről, aki apját, Jákóbot,
családjával együtt Egyiptomba költöz -
tette, mert éhínség volt Kánaán földjén.
Gósen földjén telepedtek le, Egyiptom
legjobb részén. A hosszú évszázadok
alatt megsokasodtak, és a kivonuláskor 
– családtagjaikkal – 600.000 gyalogos
férfi hagyta el Egyiptomot. 430 évig
éltek Egyiptomban. Ez alatt az idő alatt
Isten néppé tette őket, a fáraó meg rab-
szolgává. Voltaire-rel ellentétben, aki
csak artikulálta Isten munkájával kap -
csolatosan ellenszenvét, a fáraó gyűlölete
tettleges lett. Kegyetlen rabszolgamun -
kára kényszerítette Isten népét. Majd 
a bábákat bízta meg, hogy vadásszák le
a fiúgyermekeket. Végül pedig tömeges
népírtásra adott parancsot. Izráel fiai 
só hajtoztak és kiáltoztak a nagy nyomo -
rú ságban. Isten meghallotta panaszkodá-
sukat, és megszabadította őket az egyip -
tomi rabszolgaságból. Izráel Egyiptomba
kerülése, az Egyiptomban eltöltött 430
esztendő és a szabadulás mind arról
tanúskodik, hogy Isten népe Isten oltal -

mát élvezi. Az egyiptomi élet a 430 év
alatt néppé lett Izráel számára egyre fáj-
dalmasabb, fenyegetettebb lett, és ezzel
együtt az elveszettség és a kilátástalan-
ság érzése egyre jobban eluralkodott raj -
tuk. Isten ebben a helyzetben sietett népe
segítségére.

Krízis a krízisben – így fogalmazhat-
nánk meg a szabadulást kísérő esemé -
nyeket, a tíz csapást. Csakhogy ezek már
az egyiptomiak krízisei voltak. Izráel
népe mind a tíz esetben megtapasztalta
Isten oltalmát, őket nem érték a csapá-
sok. Egyre erősebb lehetett bennük a re -
mény, hogy Isten megszabadítja őket. 
A kilátástalanság érzése egyre halvá -
nyult. Ezzel szemben a fáraó újra és újra
átélte tehetetlenségét. Aki istennek tar-
totta magát, aki magát felmagasztalta,
megaláztatott. Végül maga az Úr vonult
át Egyiptomon, és tartott ítéletet.

A tizedik csapásról (az elsőszülött
egyiptomi gyermekek megölésekor – 
a szerk.) is elmondhatjuk, hogy Isten
oltalmazta az övéit. Maga az Úr ren-
delte el a páskát. A páska a peszah szó -
ból ered, jelentése átugrik, érintetlenül
hagy, meg kímél. Évről évre emlékeztek
Izráel né pé nek tagjai az elkerülés ün-
nepén az egyiptomi szabadulásra. A sza -
badulás előestéjén levágtak egy bárányt,
aminek a vérével be kellett kenni az
ajtófélfákat és a szemöldökfát. A bárány
vérével meg jelölt házakban Isten nem
tartott íté letet. „Ha meglátom a vért,
akkor kihagylak benneteket, és nem ér
majd a pusztító csapás titeket, amikor
megverem Egyiptom földjét” (2Móz
12,13b). A bá rány vére jelentette az élet-
ben maradást és a szabadulást. Mintegy
1500 év múlva Jézus Krisztus is vágyott
a páska megünneplésére. Azon a bizo -
nyos estén, amit mi Nagycsütörtöknek
mondunk, Jézus együtt ünnepelt a tanít -
ványaival. Miután elfogyasztották a va -
csorát, vette a kenyeret, majd a poharat,
és szerezte az úrvacsora sákramentu -
mát. Kereszthalálának előestéjén történ-
tek ezek. A kenyér és a bor a megtöretett
testre és a kiontott vérre mutat. Ő az 
Istennek Báránya, akinek a vére meg-
ment minket az ítélettől. Akin ott van

Krisztus vérének a jele, azt elkerüli az
utolsó ítélet.

A tizedik csapás után Izráel népe si-
etve menekült. Nem tudták, hogy konk -
rétan merre, csak mentek Mózes után,
akit az Úr vezetett. Mentek a pusztán át
a Vörös-tenger felé. „Az Úr pedig előttük
ment nappal felhőoszlopban, hogy vezes -
se őket az úton, éjjel meg tűzoszlopban,
hogy világítson nekik, és éjjel-nappal
mehessenek. Nem távozott el a felhő osz -
lop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép
elől” (2Móz 13,21-22). Így vezette Isten
az ő népét a Vörös-tengeren át, a pusz -
tában 40 évig, egészen az ígéret földjéig.

Talán azt gondoljuk: milyen jó le -
hetett Izráelnek. Isten megszaba dította
őket a nagy nyomorúságból, az egyip-
tomi gyötrelmes rabszolgaságból. Aztán
csak annyit kellett tenniük, hogy követ-
ték a felhő- és a tűzoszlopot, en ged ve
szabadító Istenük vezetésének. Egy ki -
teljesedett, szabad életet élhetnek azon
az úton, amit Isten mutatott számukra.
Sokszor kívánnánk magunknak effajta
vezetést. Igen ám, csakhogy az a felhő-
és tűz oszlop nem mindig az ő számítá-
saik sze rint mozgott. Nem volt egyszerű
meg emészteni, amikor kicsit túlláttak 
a felhő- és a tűzoszlopon és egy óriási
tengert láttak maguk előtt. Hát rafelé
nézve pedig egy hatalmas sereget ma -
guk mö gött, állig felfegyverkezve, iszo -
nyatos sebességgel és még nagyobb
haraggal közeledni. Kétségbeesésükben
így be szél tek Mózesnek: „Nincs talán
elég sír Egyiptomban, hogy a pusztába
hoztál bennünket meghalni? Mit tettél
velünk, miért hoztál ki bennünket Egyip-
tomból? Nem megmondtuk neked még
Egyiptomban, hogy hagyj nekünk békét,
hadd szolgáljuk Egyiptomot?! Mert
jobb ne künk, ha Egyiptomot szolgáljuk,
mint ha a pusztában halunk meg!”
(2Móz 14,11-12). Nehéz lehetett elfo-
gadniuk azt is, amikor a felhő- és tűz -
oszlop az emberi számításokat semmi-
be véve, látszólag össze-vissza vezette
őket a pusztában. 

A századfordulón George Matthew
Schilling elsőként gyalogolta körbe a
Földet, ehhez 7 évre volt szüksége. Ma
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már kicsivel több mint 4 év alatt körbe
lehet gyalogolni a Földet. Isten népe 40
év alatt majdnem tízszer gyalogolhat-
ta volna körbe a földet. Természetesen
könnyű akkor menni a felhő és a tűz -
oszlop után, amikor oda vezet minket,
ahova menni szeretnénk. Ám azt nehéz
elfogadni, hogy a mi útjaink nem Isten
útjai. Isten útjai néha kifürkészhe tet -
lenek. Azt azonban tudjuk, hogy csak az
a keskeny út Isten útja, amin ő vezet ben-
nünket, mert az visz az életre. Ha megállt

a felhő- és a tűzoszlop, vagy elindult,
azért történt úgy, mert annak oka volt. Ha
pedig lassan mozgott, az is azért történt,
mert azzal Istennek célja volt.

Isten, József segítségével Egyiptomba
vitte Jákób háza népét, és ott nagy néppé
lettek. A fáraó sanyargatni kezdte Izráelt,
és a nép Istenhez kiáltott. Isten pedig
kivezette őket Egyiptomból, mert eljött
a honfoglalás ideje. Isten 10 csapással
ítélte meg Egyiptomot, hogy megmu-
tassa hatalmát. 40 évig vándoroltak a

pusztában, mert csak a következő nem -
zedék mehetett be az ígéret földjére.
Isten a pusztában felhő- és tűzoszloppal
vezette népét. Akkor és ott ez volt a
módja Isten vezetésének. De hálásak
lehetünk Isten mindenkori vezetéséért.
Nehézségekben vagy teljesen új hely ze -
tekben, amikor emberileg kiszámíthatat-
lan, hogy mi lesz, számíthatunk Meg vál -
tó Krisztusunkra, aki mindig ad né pé nek
felhőket és tűzoszlopokat.

Vincze András / Debrecen

ÚjrAKEZDÉS 
A KáNAáNI hoNfoGLALáS UTáN

„Noha Ábrahám
Kánaán földjén

lakott, mégis jöve -
vény ként élt ott.
Az Ige világossá

teszi, hogy az ígé -
ret nem pusztán 

a földi lakóhelyre, a múlandó élet díszle -
teire vonatkozott, hanem sokkal inkább
egy alapokkal bíró városra, egy mennyei

örökségre mutatott.”

„Földet adtam nektek, amelyen nem ti
dolgoztatok, és városokat, amelyeket
nem ti építettetek, mégis bennük laktok;
szőlőket és olajfákat, amelyeket nem ti
ültettetek, de esztek róluk. Azért hát fél -
jétek az Urat, és szolgáljatok neki töké -
letesen és hűségesen. Vessétek el azokat
az isteneket, akiknek atyáitok szolgáltak
a folyamon túl és Egyiptomban, és szol-
gáljatok az Úrnak!” (Józs 24,13–14)

Józsué könyvének utolsó fejezetében
egy küzdelmes időszak lezárását és egy
új korszak kezdetét látjuk Isten ószövet-
ségi népének történetében. Az Úr nem
engedte meg Mózesnek, hogy bevigye az
Egyiptomból megszabadított népet az
ígéret földjére, ezért Józsuénak kellett
elvégeznie ezt a feladatot: „Légy erős és
bátor, mert te mész be ezzel a néppel arra
a földre, amely felől megesküdt az Úr
atyáiknak, hogy nekik adja, és te osztod
szét köztük birtokukat” (5Móz 31,7).
Józsué könyvében ennek a nagy isteni
ígéretnek a beteljesedését látjuk a jor-
dáni átkeléstől Jerikó falainak leomlá-
sán át a honfoglaló harcokon keresztül 
– amikben „az Úr harcolt Izráelért”

(Józs 10,14.42) – egészen az ország
felosztásáig, amikor mind a tizenkét
törzs megkapta örökségét. Mindez nem
Józsué politikai-katonai vezetői képessé -
geinek gyümölcse volt, nem is Izráel
nagyságát és erejét jelezte, hanem Isten
hatalmát, népe iránti szeretetét és hűségét
hirdette: „Egyetlen szó sem veszett el
mindabból a jó szóból, amelyet az Úr
Izráel házának mondott; mind betel-
jesedett” (Józs 21,45). 

A könyv végén olvassuk, hogy az idős
Józsué összegyűjtötte Izráel minden

nem zetségét Sikembe, ahol beszédet in-
tézett a néphez. Élete alkonyán emlé -
keztette őket az Úr szabadítására és
hatalmas tetteire. Emlékezetükbe akarta
vésni, hogy a föld, amit birtokba vettek,
kizárólag Isten adománya: „Föl det ad -
tam nektek, amelyen nem ti dolgoz tatok,
és városokat, amelyeket nem ti építet-
tetek, mégis bennük laktok; szőlőket és
olajfákat, amelyeket nem ti ültettetek, de
esztek róluk” (24,13).

Józsué a visszatekintést Ábrahám el-
hívásával kezdi. Először az 1Mózes 12-
ben olvassuk, hogy az Úr kihívta Ábra -
hámot (Abrámot) atyái földjéről, eljutott
Kánaánba, Sikem vidékére – arra a hely -
re, ahol éppen az idős Józsué is beszélt 
a néphez –, és itt kapta az első ígéretet az
Úrtól: „A te utódaidnak adom ezt a föl -
det” (1Móz 12,7). Ábrahám és utódai
azonban tudták, hogy Isten ígérete nem
csak Kánaán földrajzi területére vonatko-
zott. A Második Helvét Hitvallás beszél
arról, hogy az atyák – éppen úgy, mint mi
– kétféle ígéretet kaptak Istentől: némely
ígéretek időbeli vagy földi dolgokra
vonatkoznak (pl. Kánaán földje), más
ígéretek pedig mennyei és örökkévaló
dolgokra mutatnak (isteni kegyelem,
bűn bocsánat, örök élet a Jézus Krisztus-
ban való hit által – Második Helvét Hit-
vallás, XIII. fejezet). A Zsidókhoz írt le -
vélben ezt olvassuk Ábrahámról: „Hit
által vándorolt az ígéret földén, mint ide-
genben, és sátrakban lakott Izsákkal és
Jákóbbal, ugyanannak az ígéretnek az
örököseivel. Mert várta az alapokkal
bíró várost, melynek tervezője és építője
Isten” (Zsid 11,9–10). Sőt, valamivel 

Pecznyík Pál
Égi művész 
Életem, mint nyűtt hegedű 
életút szélén hevert, 
mivel a gonosz rabtartó 
kihasznált, és földre vert! 
Égi művész jött a földre, 
az út szélén rám talált, 
kezébe vett, letörölte 
rólam bűneim porát. 
Megváltóm, az égi Művész 
nem hiába fáradott, 
elnyűtt hegedű-életem 
új hangszerré változott. 
Keze nyomán csoda történt: 
új dalt zeng a hegedű. 
Nem csendül fel azon többé 
régi dallam: keserű. 
Jézusról tesz bizonyságot 
- hálából – kis hangszerem, 
ám a mennyben, csak Őnéki 
zeng örökké énekem.
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ké sőbb azt is hangsúlyozza a Szentírás,
hogy az ős atyák nem látták ugyan az
ígéret beteljesedését, de Istentől várták
annak későb bi megvalósulását: „Hitben
haltak meg mindezek, nem nyerve meg az
ígéreteket, hanem csak távolról látva és
üdvözölve azokat, és vallást tettek arról,
hogy idegenek és vándorok a földön. 
[…] Így azonban jobb után vágyakoztak,
tudniillik a mennyei után. Ezért Isten
nem szégyelli őket, hogy Istenüknek
nevezzék, mert ké szített nekik várost”
(Zsid 11,13.16). 

Noha Ábrahám Kánaán földjén lakott,
mégis jövevényként élt ott. Az Ige vilá-
gossá teszi, hogy az ígéret nem pusztán
a földi lakóhelyre, a múlandó élet dísz -
leteire vonatkozott, hanem sokkal inkább
egy alapokkal bíró városra, egy mennyei
örökségre mutatott. A bűneset óta a bu -
kott ember azért küzd, hogy halandó
életét próbálja minél komfortosabbá ten -
ni. Különösen igaz ez napjainkban. Az
örökkévaló perspektíva háttérbe szo rul,
és óriási harc folyik múlandó cé lokért. 
A világjárványban az ember újra meglát -
hatta törékenységét. Hallottunk életerős
emberek, fiatalok haláláról vagy súlyos
küzdelmeiről az elmúlt közel két évben.
Láthattuk, hogy milyen könnyen meg -
ren dül az egészség, a földi egzisztencia,
és milyen könnyen szakadnak szét em-
beri kötelékek. Sokan talán megérthet-

ték, hogy homokra építenek, ha mindent
a földi céloknak rendelnek alá. 

Az evangéliumban Isten sokkal többet
ígér nekünk múlandó örömöknél, földi
kényelemnél. Az evangéliumban Isten
arról beszél, hogy Jézus Krisztus, az ő
Fia, akit az ószövetségi hívők is vártak,
kereszthalála és feltámadása által „el tö -
röl te a halált, és világosságra hozta az
éle tet és a halhatatlanságot” (2Tim
1,10). Jézus Krisztus egyszer és minden -
korra elvégezte a megváltás nagy művét.
Ahogyan Izráel sem magának köszön-
hette azt, hogy belépett az ígéret földjére,
hanem mindent Isten ajándékaként ka -
pott, úgy mi is ajándékba kapjuk a teljes
bűnbocsánatot, Krisztus igazságát és az
örök életet, ami egyedül kegyelemből, 
a Jézus Krisztusba vetett hit által lehet 
a miénk. Általa új eget és új földet is vá -
runk, ahol „[az Isten] szemükről minden
könnyet letöröl, és halál nem lesz többé,
sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom
nem lesz többé, mert az elsők el múltak”
(Jel 21,4). Ezt várta Ábrahám is, ezt
várták az ó- és újszövetségi hívők, és ezt
várja ma is Isten népe. Az egyház mindig
ebben a reménységben élt, és ma sem
várhatunk mást vagy ennél kevesebbet.

Izráel tehát elfoglalta, Istentől aján -
dékba kapta a megígért földet, s ezzel új
korszak kezdődött számukra. Isten hű -
séges volt ígéretéhez, de a népről ez nem

mondható el. Ezért kellett Józsuénak 
inteni Izráelt: „Azért hát féljétek az Urat,
és szolgáljatok neki tökéletesen és hű -
ségesen. Vessétek el azokat az isteneket,
akiknek atyáitok szolgáltak a folyamon
túl és Egyiptomban, és szolgáljatok az
Úrnak!” – olvassuk a 14. versben.

Kedves Olvasó! Nagy öröm az, ha már
hiszel Jézus Krisztusban, és komo lyan ve -
szed az evangélium ígéretét. De ezzel
nincs vége a történetnek, mint aho gyan
Izráel története sem ért véget a honfog -
lalással. Isten hűsége, kegyelme enge del -
mes, szolgáló életre kell, hogy in dítson.
Az, amit az evangéliummal Krisz tusban
nyertünk, örökre el kell, hogy kötelezze 
a szívünket mellette. Nem élhetünk úgy,
mint a világ, nem ragaszkodhatunk tovább
a bálványainkhoz. „Ti pedig választott
nemzetség, királyi papság, szent nemzet,
Isten tulajdon népe vagytok, hogy hir -
dessétek a hatalmas tetteit annak, aki a
sötétségből az ő csodá la tos világosságára
hívott el titeket” – olvassuk Péter apostol
első levelében (1Pt 2,9). Krisztus egyháza
arra lett meg váltva, hogy hirdesse az evan -
géliumot. Hogyne tennék ezt hálából azért
a nagy szeretetért, amit a kereszten muta-
tott meg Urunk? Szolgáljunk hát az Úrnak
tökéletességgel és hűséggel, és így várjuk
mi is „az alapokkal bíró várost, mely nek
tervezője és építője Isten”.

Vezsenyi Péter / Pécel

A BABILoNI foGSáGoT KövETő
MEGÚjULáS 

„A lelki
megújulásnak

éppen ez 
a lényege ma is:
Isten megdicsőíti

az ő Fiát, 
Jézus Krisztust

lelkileg halott emberek szívében.”

Olvasásra: Ezsdrás 10.
A lelki megújulás az élő Isten munkája

az egyes emberek, a kisebb-nagyobb kö -
zösségek vagy nemzetek életében, célja
pe dig mindig Isten dicsőségének felra -
gyog tatása. Így történt ez akkor is, amikor
a zsidó nép hazatért a hetven éves babiloni
fogságból, és a pogányok, akik látták őket,
eképp kiáltottak fel: „Hatalmasan cse-

lekedett ezekkel az Úr” (Zsolt 126,2). Az
Úr megújította az ő népét, és ezzel felmu-
tatta a maga dicsőségét ebben a világban.
Ma is ilyen módon újít meg embereket,
közösségeket az Úr, hogy felfedi Krisztus
dicsőségét sötét szívekben, megszabadítja
őket bűneik rabsá gából, és megajándé -
kozza őket ál dásával.

Nem mindig, nem minden esetben, de
gyakran egy lelki mélység, bukás, sors -
csapás vagy valamilyen isteni büntetés
előzi meg Isten megújító munkáját. Ah -
hoz, hogy az Úr szabadításának, napon -
ként meg újuló kegyelmének szükségét
érezze és kívánja, át kell élnie élete töré -
keny ségét, kicsinységét, magatehe tet len -
ségét és gyarlóságát. A babiloni fog ságban
vol tak olyanok, aki jól érezték magukat az

új, idegen birodalomban. Karriert építet-
tek, vezető pozícióba ju tottak. Nem zavar -
ta őket a sokistenhit, a bálványimádás és
a kulturális külön bözőség sem. Beolvad-
tak a többségi társa dalomba. A szülőföld -
jük ről elhurcolt zsi dók között azonban
sokan megtapasztalták Isten ítéletének sú-
lyát, gyöt relmét. Úgy érez hették, végleg
el ve szítik legfőbb identitásukat: a szaba -
dító Istennel való kapcsolatukat. Elpusz-
tult a temp lom, elpusztult Jeruzsálem,
véget érni látszott népük tör ténelme. Isten
ószö vetségi népe nagy nyo morúságba 
süllyedt vétkei, rettenetes bű nei miatt,
ennek volt következménye a fogság. 
A nagy nyomo rú ság ezúttal is megelőzte
Isten munkáját, hogy érté ke sebbé tegye
majd számukra a sza badítás, a megújítás
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tettét, és megtapasztalják, hogy jobb az
Úrral szövetségben és szeretetben élni,
mint maguk gyártotta isteneket követni,
megvetve Isten szavát.

Arról a lelki-társadalmi-nemzeti meg -
újulásról, ami Isten ószövetségi népének
életében végbement, Ezsdrás és Nehé miás
próféta könyveiben olvashatunk rész le -
tesebben. Ezt a két könyvet a zsidó írno -
kok egyként kezelik, és a legkorábbi szak -
tekintélyek is egyetlen könyvnek tartották
(pl. Josephus Flavius). Ha figyel me sen
végigolvassuk ezeket az iratokat, csak elá-
mulhatunk azon, hogyan szabadította ki és
vezette haza az Úr az izraeli tákat Babilon-
ból, és áldotta meg őket egy új, istenfélő
élettel. Az Úr po gány királyok szívét haj -
lította meg, hogy népének kedvezzen,
hogy védelmet nyúj tson a templom és
Jeruzsálem falainak meg épí tésében. Isten
különös gondviselése nyilvánult meg ab -
ban is, hogy a fogságban levőknek Jere-
miás prófétán keresztül üzent a majdani
sza badulásukról, sőt arról is, hogy az ő né -
péből érkezik majd a Megváltó, a Dávid
sarjadéka, aki jogot és igazságot szerez
ezen a földön (Jer 33,15-16).

Ezsdrás pap, aki még a fogságban szü -
letett, Kr. e. 457-ben érkezhetett Jeruzsá -
lembe, a hazatérő zsidók második hul-
lámában. Ezsdrás alázatos szívű, az Isten
törvénye iránt szilárdan elkötelezett férfi
volt, aki mély bánatot érzett népének
bűnei felett. Határozottan és bátran
felolvasta, majd magyarázta, hirdette 
a hazatérőknek a mózesi törvényeket.
Bűnbánatra, megtérésre hívta az embe -
reket. Így történt akkor is, amikor fülébe
jutott, hogy Izrael népe, papjai és lévitái
idegen nőket vettek el házastársul, amit
a törvény tiltott számukra (5Móz 7,1-6).

Három területen is tetten érhető Ezsd -
rás könyvében, illetve a 10. fejezetben
Isten megújító munkája, amit választott
népe életében végbevitt. 

1. Az Úr fontossá tette szívükben saját
törvényét: az írott Igét. Ez minden bi -
zonnyal a megújulás következménye egy
közösség vagy az egyes ember életében.
Fontos számunkra, fontos számomra,
hogy mit mond az Írás. Mi az Isten kije-
lentett és megváltoztathatatlan akarata ve -
lünk, velem kapcsolatban. Amikor Ezsd -
rás egy délelőttön keresztül olvasta a
mó zesi törvényeket a piacon (Nehé miás
8.), az emberek végig felállva hallgatták,
majd arcra borultak az Ige Ura előtt. Mély

tisztelet és hódolat ébredt szívükben az élő
Isten iránt, akinek a törvényeit hallgatták.
Jó lenne, ha a mai emberek is ilyen tisz -
telettel és alázattal hallgatnák Isten beszé -
dét temploma ink ban – mert fontos szá-
mukra, amit az Úr mond! –, ha ilyen szent
áhítat járná át szívünket, amikor otthoni
csendessé günk ben olvassuk Bibliánkat. 
A nagy ébredési prédikátor, George Whi -
te field (1714-1770) írja naplójában, hogy
miután világosságot kapott az Úrtól, fél-
retett minden más könyvet, és elkezdte 
a Szentírás minden szavát és sorát térden
állva imádkozva olvasni. Fontossá vált
életében az Úr szava. 

2. Az Istentől való megújulás második
jele, hogy nem maradt következmények
nélkül a hirdetett Ige a hallgatóságban,

hiszen az emberek bűnánatra jutottak. Fáj-
dalmat okozott számukra, hogy semmibe
vették az Úr szavát, amikor az izraelita fér-
fiak pogány nőket vettek feleségül (Ezsd
10). Valójában szavának megve té sével
nem egyebet tettek, minthogy magát, az
Urat vettették meg. Akik reszketve gon -
dol tak Istenük paran cso latára, azok meg -
látták vétkeiket, és bánkódtak azok miatt
(Ezsd 10,3). Az igaz bűnbánat mindig
Isten Lelkének az ajándéka. A bűnbánat
lényege, hogy a bűn bűn volta miatt sír az
ember. Amiatt, hogy fájdalmat és szomo -
rúságot okozott annak a Krisztusnak, aki
élete árán sze rette a bűnöst. 

3. Az isteni megújulás harmadik jele,
hogy a felismert és megbánt bűnnel sza-
kítottak. Megvallották Isten előtt, és 
ké szek voltak feladni azokat, hogy ezt
köve tő en az Úr törvényei szerint cse-
lekedjenek. A férfiak elbocsátották po -
gány házastársaikat és gyermekeiket.
Roppant fájdalmas lehetett ez, mégis
meg tették, mert megértették, az Úr áldá -
sa akkor marad velük, ha megtartják az
Úrral való szövetséget.

Isten megújította népét lelkileg és fi -
zikailag is. Hazavezette őket, megtérést,
szent életben való járást adott számukra,
ugyanakkor megépült a templom, a vá ros -
fal és Jeruzsálem is. Újra élettel telt meg a
halott ország. Isten megdicsőítette önma -
gát népe közt. A lelki megújulásnak éppen
ez a lényege ma is: Isten meg dicsőíti az ő
Fiát, Jézus Krisztust lelkileg halott em-
berek szívében. Ilyenkor az emberek 
fel ismerik Jézus Krisztus kivá lóságát,
dicsőséges voltát. Ámulnak az ő bölcses -
sége és jósága láttán, gyönyör ködnek
páratlan szépségében és ha talmában.
Egyszóval: viszont szeretik Krisz tust. Egy
neves teológus a méz szánkba vételéhez
hasonlította Krisztus dicsőséges voltának
a felismerését. Aki megeszi a mézet, az
tudja, hogy édes érzés lesz úrrá szájában.
Ha megkérdezik az illetőt, hogy miért édes
a méz, nem fogja racionálisan elmagya -
rázni, hogy azért, mert különféle cukrok,
vitaminok vannak benne. Egyszerűen azt
fogja mondani, hogy édes. Kóstold meg te
is! Krisztus dicsőségéhez sem racionális
úton jut el az ember, hanem közvetlenül a
Lélek által. Krisztus dicsőséges és kiválló.
Látod? Nem látod? Ha nem látod, ele -
venítsen meg az Úr, Kedves Olvasó, hogy
meglásd! 

Péterffy György / Budapest

Lukátsi Vilma
Ismétlődések
Nagy ismétlődések szent játéka:
jövőt látó emlékezet!
– Meg kell próbálnunk hegyet mászni,
hogy láthassuk a Kezdetet!
… alig írott történelemből
az egykori Egyiptomot,
a bárányvérrel pirosra festett
szemöldökfát, ajtótokot,
a tizedik csapást, az angyalt,
ahogyan háztól-házig ér…
– a festett ajtókat nem érinti:
ott életet mentett a vér!
… Jerikó felől robajt hallunk:
leomlanak a kőfalak,
de – vörös fonál egy ablakban:
és Ráháb életeben maradt!
Nagy ismétlődések szent játéka:
jövőt látó emlékezet
odavezet a Golgotához,
hogy lássuk: Isten szeretet,
Aki az ember vétke miatt
a saját szívét tépte szét:
üdvtervét írta csillagokba,
az égre, földre, szerteszét…
hogy megmentsen az ítélettől,
arra Jézus vére elég!
Ó, szemöldökfák bárányvére
és Ráháb vörös fonala
megannyi jel. De égig ér fel 
Isten szívéig: Golgota!
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Új KEZDET jÉZUS MENNYBE-
MENETELÉT KövETőEN

„Szabad hin-
nünk, hogy ezek
a bibliai változá-
sok, amelyeknek
a cselekvő alanya

a tanítványok
szolgálata által

maga Jézus Krisztus, ma is szüksége-
sek, kívánatosak, hasznosak, és 

a Lélek gyümölcseként megjelenhetnek 
a 21. századi társadalomban is.”

Mostani lapszámunk Isten népének 
a helyi és globális krízisek utáni állapo -
táról, megváltozott helyzetéről, működé -
séről szól. Ezeknek az újrakezdéseknek 
a sorában az Úr Jézus Krisztus feltá-
madása utáni eseményekbe, vagy inkább
jelenségekbe pillantsunk bele.

A leglátványosabb talán ebben az
újrakezdésben a missziói parancs szem -
határt kitágító ereje. Isten üdvözítő akara -
táról, annak útjáról-módjáról hosszú
évszá zadokon át a zsidó népnek állt ren-
delkezésére megbízható, mennyei eredetű
információ. Isten prófétái egy jól beha -
tárolható területen élő, egynyelvű, egy
vallást követő (illetve egyazon vallástól
különböző bálványhitekhez pártoló, majd
ideig-óráig visszatérő) nép egymást kö -
vető nemzedékének hirdették azt, ami
rájuk volt bízva.

S bár bizonyos történeti helyzetekben
több pogány nép neve, sorsa is belekerült
a prófétai igehirdetések szövetébe, sőt, az
„Isten nem gyönyörködik a bűnös halálá -
ban, hanem azt akarja, hogy megtérjen és
éljen” gondolata is hordozza magában az
egyetemességet, mégis, tágabb ölelést,
nagyobb lélegzetű-távlatú tervet akkor
kap kézhez és szívhez a kis tanítványi
csapat, amikor a „minden népeket” kije-
lentés is elhangzik. 

Aligha van olyan élő hitű keresztyén
ember, aki ne olvasná gyönyörködve,
aho gyan a törvény betűjével (5 Móz 23,3)
a kultuszi közösségből kirekesztett Moáb
leányát, Ruthot beemeli az Úr a messiási
családfába (Mt 1,5), vagy a pogány szír
hadvezér, Naamán – a testin túl – a lelki,
hitbeli egészségére is kiáradó isteni ke -
gye lem részese lesz (2Kir 5,17b-19), de

akár a sareptai özvegy házánál Illés által
dicsőségesen munkálkodó Mindenható
tetteit (1Kir 17) is említhetnénk.

Nagyszerű, biztató előjelek látszanak
az evangéliumi történetekben, a kananeus
asszony kitartó, alázatos és célt ért kö -
nyör gésének olvasatán, a kapernaumi szá -
zados szolgájának meggyógyulásakor, de
a nagy fordulópont Krisztus feltámadá -
sakor érkezik el – nem véletlenül fogal-
maz úgy Péter apostol, hogy az áldott
Isten bennünket az Úr Jézus halálból való
feltámadása által szült újonnan, élő re -
ménységre (1Pt1,3).

A puszta tény, hogy nem a halálé a
végső szó, mert feltámadásával Jézus
győ zelmet aratott felette, önmagában is
dinamizáló hatással bír a tanítványokra,
hiszen a bezárkózva rettegő kis csapat a
húsvéti események után örülni tud, be -
szélni képes. De maga az Úr tudta pon-
tosan, hogy ennek az első lelkesedésnek 
a lángját milyen könnyen lelohasztaná
bármely fenyegetés vagy kísértés. A kor -
szakváltó missziói lendületvételhez nem
egy pszichikus változás, nem egy felfelé
ívelő hangulati görbe, nem az öröm
átmeneti érzete ad biztos alapot, hanem
az, ha a küldő Úr szavára, ígéreteire és
parancsaira tekintő kis csapat mennyei
erő vel felruházva teszi meg már az első
lépéseket is. Ilyen értelemben nem vá -
laszt ható el ez az új kezdet a Szent Lélek
ígéret szerinti eljövetelétől.

Utóbbiban rácsodálkozunk az ember -
öltőkön át is lenyűgöző változásra, amit 
a korábban semmit sem kockáztató tanít -
ványokban végzett el. A Cselekedetek
könyve ennek a változásnak a gyökeresen
mély voltát szemlélteti, ahogyan Isten
dicsősége felragyog a Krisztusért való
szenvedést kitüntetésként megélő apos-
tolok alakján (Csel 5,41). Egyben arra is
rámutat – két fejezettel később – István
dia kónus bevádolása, kihallgatása és
meg lincselése kapcsán, hogy a tökéletes
Megváltó tökéletes váltságművén állókat
a mennyei hazáig vezető út szenvedé -
sekkel is kikövezve várja. Ennek a hatá-
lyát olyasvalaki fogalmazta meg az Úr
Jézus visszajöveteléig tartó üdvtörténeti
korszakra, aki maga is állt korábban az

üldözők oldalán. Pál apostol írja: de mind -
azokat, akik kegyesen akarnak élni Krisz-
tus Jézusban, üldözni fogják (2Tim 3,12).

A borús időket is megelőlegező távla-
tokon felül emelve tekintetünket, vessünk
egy pillantást arra, hogy mi minden válto -
zott meg azáltal, hogy egyes emberek,
családok, nagyobb közösségek a feltáma -
dott Krisztusba vetett hittel, Isten Lelkével
megajándékozottan kezdtek élni. Szabad
hinnünk, hogy ezek a bibliai változások,
amelyeknek a cselekvő alanya a tanít vá -
nyok szolgálata által maga Jézus Krisztus,
ma is szükségesek, kívánatosak, hasz no -
sak, és a Lélek gyümölcseként meg jelen -
hetnek a 21. századi társadalomban is.

Biblián kívüli, korabeli beszámolók
sze rint is feltűnt az embereknek az a je-
lenség, ami a keresztyén gyülekezetben
öltött testet. A görög-római vallási és
egyéb közösségektől szembe tűnően eltért
az, amit példának okáért egy, ma gyakran
használt kifejezéssel élve, multikulturális
arculatú városban, Antiókhiában éltek
meg a Krisztus-követők. Egy merőben új
társadalmi rend tűnt fel közöttük, általuk,
és mivel erről nemcsak beszéltek, hanem
élték is azt, ez a kívülállók figyelmét fel -
keltette. Számos különbség volt észre -
vehető, ami a környezetüktől elválasztotta
őket, egyfajta szent mássággal kilógtak a
sorból, nem hasonultak – és feltehetően
nem is akartak hasonulni – a környeze -
tükhöz. 

Nagyon látványos különbséget jelen-
tett, hogy – bár a görög-római világ vallási
kérdésekben elvileg toleránsnak mutatko-
zott – bárki olyan istenben hitt, amilyen
jólesett neki, mégis, ez a vallási türelem
nem eredményezett túl jó társadalmi
klímát. A fennkölt eszmék a gyakorlatban
oly csekély mértékben valósultak meg,
hogy a hétköznapi életre túlzás nélkül
használhatjuk a kegyetlen jelzőt. Vagyoni,
szociális szakadékok tátongtak a mó -
dosabbak és a szegények közt, utóbbiakat
sújtotta az a megvetés is, amit a művelt és
toleráns, hellenisztikus műveltségű gaz -
dagok rájuk és a rabszolgákra, meg a bar-
bárokra irányoztak. A képmutatóan tole -
ráns görög a zsidókra utálattal tekintett.  
A nőjogi kérdések modernkori élharcosai
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elborzadnának attól a lenézéstől, ahogyan
a toleráns görög-római viszonyult a nők -
höz. A férfiakéhoz viszonyítva kifejezet -
ten erősen hátrányos anyagi helyzetben
voltak, és eshettek áldozatául kényszer-
házasságnak, vagy előfordult akár a lány-
gyerek megölése is. A felvilágosultságba
nem igazán fért bele a betegekkel, nyo -
morultakkal való törődés, de még a meg -
holtaknak nyújtandó végtisztességet is
ímmel-ámmal gyakorolták. Kiáltó az el-
lentét a platonizáló sztoikusnak nevezett
Marcus Aurelius császár közzétett fenn -
költ gondolatai, és az ugyancsak tőle szár-
mazó felszólítások között, amelyekben a
keresztyének halálra kínzására buzdított.
A szomorú az, hogy ezeknek lett is foga -
natja a válogatott kegyetlenkedések for-
májában.   

Ezt, a felszínen kulturált, a mélyben dur -
va, kegyetlen világot ellenpontozta az a

viszonyrendszer, amiben a keresztyének
élete folyt. Korántsem voltak a szó világi
értelmében toleránsak vallásilag, hiszen
hitet tettek a megváltó Jézus Krisztus és az
egy igaz Isten kizárólagossága mellett.
Mégis, a hétköznapokban a nőket védték,
a házasságnak becsülete volt, és a gyer-
mekvállalásban is a zsoltáros bizonyság -
tétele szerint gondolkodtak és csele kedtek:
az Úr ajándékaként, az anyaméh drá ga
gyü mölcseként fogadták a megfogant éle -
teket. Adakoztak a rabszolgáknak, szegé -
nyeknek, tényleges, gyakorlati befogadás-
sal, segítséggel fordultak a barbárok felé.
Önfeláldozó szeretettel nyújtottak segít-
séget az éhező-szenvedő testvérnek, a zsi -
dóból, illetve pogányból lett hívek köl -
csönösen szolgáltak egymás felé a testi és
lelki javaikkal. Nem utolsósorban tisz tes -
séggel eltemették halottaikat. A keresztyén
közösségekben teljes természetes séggel jól

megfértek egymás mellett az eltérő rassz -
ból származó, más és más társadalmi osz -
tályhoz tartozó testvérek, akik képesek és
hajlandók voltak örömmel, sza badon meg-
nyitni egymás előtt házai kat, otthonaikat.

Hiszem és vallom, hogy ugyanezekkel
az életjelenségekkel a harmadik évezred
elején is kitűnhetünk kortársaink sorából
– és bátorítást veszek az Igéből: Tűnjünk
is ki! De nem azért, hogy öncélúan non -
konform embereknek, magamutogató lá -
za dóknak tűnjünk, hanem azért, hogy az
utolsó nagy és új kezdetig, az ítélettételre
visszaérkező Úr Jézus Krisztus eljöve te -
lé ig így is arra emlékeztessünk, amire
imádságos, szóbeli bizonyságtéte leink -
kel is: nem mindegy, hogy a dicsőségben
meg jelenő Úr jobbján, vagy balján áll
va laki, nem mindegy, hogy az új kezdet
kit hol talál.

Kovács-Hajdu Albert / Budapest

A vÉGSő GrEAT rESET
„A földi Para di -
csom megvalósí -
tásának ígérete 
emberi szájból
származó, az 

emberek vágyait
kihasználó sátá -

ni félrevezetés. Földi Paradicsom nem
lesz, mert Isten mennyeit akar.”

Olvasásra: Jelenések könyve 21-22.
Isten választott népe minden törté nel -

mi korszakban sóvárogva várta a Jelené -
sek könyvében megígért Great Reset-re
(újrakezdésre) vonatkozó isteni ígéret
beteljesedését. Hogyan és miként is tör -
ténik majd az, amit így olvasunk: „Íme,
újjáteremtek mindent” (21,5). Arról csak
halvány elképzeléseink vannak, hogy ez
milyen radikális változás lesz. Érdemes
azért ezzel kapcsolatban – hitünk erő -
sítésére – néhány dolgot kiemelni.

A vILáG vÉGSő KríZISÉNEK foLYA MAT -
IráNYíTáSA ÉS foLYAMATELLENőrZÉSE

Mindenekelőtt jegyezzük meg, hogy
amikor bárhol olvasunk a Szentírásban
erről a nagy újrakezdésről, megnyugta -
tóan tudatosíthatjuk, hogy világunkat
Isten bölcs és állandóan aktív világkor-
mányzó akarata és gondviselése vezeti el
a „végéhez”, nem pedig tragikus vélet le -

nek szerencsétlen egybeesése során sod -
ródik bajba, és semmisül meg végül. A te -
remtettség végső nagy krízise is – mint
minden mostani és korábbi világkrízis –
Istentől „menedzselt”, vagyis minden
rész letében irányított és teljesen kontrol-
lált esemény! Emberi logikánkkal világ -
élelmezési, epidemiológiai, demográfiai,
sok területet érintő ökológiai, háborús,
gazdasági, pénzügyi kríziseseményeket
diagnosztizálunk, illetve okkult szellemi,
ideológiai elsötétedést nevezünk meg ki -
váltó okként, vagy azt, hogy ezek együtte -
sének eszkalálódását követően ér kezik el
a „világ vége”, de keresztyénként lássunk
mi tovább ezeknél! Az esemé nyek mögött
ismerjük fel Isten angyalait, akik paran -
csot hajtanak végre! Isten parancsolja
min den történelmi korszakban, majd a
világ végén is, hogy „öntsétek ki Isten
haragjának hét poharát” (16,1). Isten
rom bolja tehát le, és teszi „antikká” ezt 
a világot, hogy eljöhessen az „új világ”.
Bátorító tudni azt, hogy Isten a nagy vál-
tozások közben és a végítéletben is védel-
met és állandó jelenlétet ígér övéinek.
Reménységünket erősítse ez!

vAN-E ÉrTELME A vILáG KArBANTAr -
TáSáNAK?

A végső krízisről való híradás átgon-
dolásra kell, hogy késztessen minket az

emberi „világmegmentő” tervekkel kap -
cso latban. A hívő keresztyének közül
sokan kettősségben vívódnak. Azzal a
gondolattal küzdenek, hogy van-e ér tel -
me hadakozni a végső katasztrófákhoz
vezető folyamatok ellen, ha Isten eldön-
tötte a világ végét, és arrafelé vezeti az
eseményeket? A válasz az, hogy igen,
van értelme. Istennek úgy tetszett, hogy
a hívők által képviselt bibliai intellek-
tuális és erkölcsi normalitás által befo -
lyásolja és alakítsa világunk eseményeit,
és ezek képviseletére parancsot is adott
a keresztyéneknek. Az egyház egyik
küldetése: Isten létének, akaratának a
kép viselete mindenféle körülmények
között. Ugyanolyan ez, minthogy tudjuk,
hogy mindenkinek meg kell halnia, még -
sem öljük meg magunkat. Ugyan így, bár
tudunk arról, hogy a világnak vége lesz,
mégsem robbantjuk fel, nem mondha -
tunk le róla, sőt minden jót, amit Isten
parancsol, azt képviseljük, és ahol csak
tudjuk, javát előmozdítjuk. A jó cselek -
vésben élen kell járnunk (Titusz 3,8). Az
egykor majd antikká váló világ karban-
tartása, az abban uralkodó erkölcsi, tár-
sadalmi, gazdasági viszonyok befolyá-
solása, a rend fenntartása Istentől kapott
feladatunk is. A hívő emberek eszközök
Isten kezében az ő világkormányzá sá -
ban. Mi nem a világot akarjuk meg-
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menteni Isten eljövendő haragjának csa -
pásaitól, hanem Isten iránti hálánkat a jó
cselekedettekkel tudjuk kifejezésre jut-
tatni. Így például, ha ő a felebarátunk
sze retetére biztat, akkor mi nem lehetünk
közömbösek a politika, a társadalmi
rend, a gazdaság, a kultúra vagy a szo-
ciális kérdéseket iránt.  

Jézus már földi pályája kezdetén elu-
tasította az utópisztikus álmodozást és 
a megvalósíthatatlan álmokat kergető
politikai törekvéseket, amik szerint a föl -
dön megvalósul majd a Kánaán. Világo -
san tanította az eljövendő új világról,
hogy az a „mennyből fog alászállni”
(21,2), vagyis nem emberi erőfeszítések
során alakul ki a vágyott világbéke és
jólét, hanem azt Isten hozza létre. Ezt
azért fontos hangsúlyoznunk, mert min -
dig áldozatul esnek a társadalmak a földi
„Paradicsomot” ígérők ámításainak. Kü -
lön böző rendszerek politikusai sokszor
nyertek már választást az elveszett Para -
dicsom helyreállításának ígéretével, mi -
szerint, ha rájuk szavazunk, ők meg-
valósítják a Kánaán. A rájuk leadott
rengeteg szavazatból arra következtet -
hetünk, hogy nagyon sokan szeretnék, ha
emberi cselekedet következtében való -
ban megérkezne a Kánaán. De nem fog.
Az ember ezt képtelen megvalósítani. Az
új világ csak Istentől jöhet. 

A földi Paradicsom megvalósításának
ígérete emberi szájból származó, az em-
berek vágyait kihasználó sátáni félre -
vezetés. Földi Paradicsom nem lesz,
mert Isten mennyeit akar. Akár milyen
magas életszínvonalú életet is képes
felépíteni magának az emberiség, az
soha nem lesz paradicsomi állapot, ezért
a keresztyének politikai eszménye nem
is lehet ez. Ha ezt a világot kicsit jobb
hellyé tehetjük korunk és a jövő generá-
ció számára, elégedjünk meg ezzel.
Azoknak pedig végképpen ne higgyünk,
akik a földi Paradicsomot erőszakkal,
hazugságokkal, a Tízparancsolat alap ve -
tő követelményeit áthágva akarják meg-
valósítani. 

AZ Új vILáGhoZ AZ ANTIK vILáG pUSZ-
TULáSáN áT vEZET AZ ÚT

Mindezeket nem feledve tudatosítsuk
magunkban, hogy a jelenlegit felváltó,
eljövendő új világ megérkezését nagy
pusztulás előzi meg (2Pt 3,10). Új ég és
új föld áll elő, és az első ég és az első

föld elmúlnak. Hogy ez a kataklizma mit
is jelent majd az első teremtettségre néz -
ve, azt elképzelni sem lehet. Persze meg-
próbálhatjuk leírni mindenféle módon,
hiszen lesz ennek fizikai, biológiai, er -
köl csi vonzata, de itt nem segítenek 
a szavak. A Biblia úgy tanít erről, hogy 
a tudomány által eddig megismert 
tör vény szerűségek mind megszűnnek.
De, hogy pontosan milyen katasztrófa-
jelenet ez, nehéz megfogalmazni, erre
János apostol ezekkel a megrendítő
szavakkal utal: „láttam egy nagy fehér
trónt és a rajta ülőt: színe elől elfutott 
a föld és az ég, és nem maradt számukra
hely” (20,11). Ami ehhez szorosan kap -
csolódik, az erkölcsi ítélethirdetés lesz,
ami már elképzelhetőbb számunkra. 

A végső krízist tehát Isten okozza, 
a régi világot ő teszi semmivé, az újat is
ő teremti meg, és a nagy felfordulás
közben az övéiről is ő gondoskodik
majd. De ez a pusztulás elkerülhetetlen,
amibe belegondolni is rossz. De mi kö -
vetkezik ezután a megváltottak számára? 

AZ Új vILáG, MINT EGY IDEáLIS vároS
TárSADALMA

A Jelenések könyve keletkezési kor -
szakában is vitatkoztak a filozófusok
arról, hogy milyen az ideális város, tár-
sadalom, vagyis a legjobb, legboldogabb
együttélési forma az emberek számára?
Az ideális város mítosza, ami a hellén
világot foglalkoztatta, szinte minden ko-
rábbi kultúrában is beszédtéma volt,
más kor pedig politikai program kapcso -
lódott hozzá. Különösen a babiloni kul -
túrában virágzott az a gondolat, hogy 
a földön meg kell valósítani azt a várost,
ami visszatükrözi a világmindenségben
látható rendet. Szép városok és épületek
hordozzák magukon ennek kultúrem-
lékét. Az égi világ, a kozmosz állandó
rendje tükröződjön egy földi épületen
vagy városban és annak társadalmában.
Jézus – talán erre való tekintettel is – úgy
beszélt a mennyről, hogy az első század-
ban élt hallgatók is megértették, hogy
ami után az emberiség vágyakozik a föl -
dön, az az új világgal érkezik meg. 

Talán csatornát javítottak.
Tán repedt csövet forrasztottak össze.
A város földalatti erei
Megpattantak valahol, – azt keresték.
Dolgoztak napestig térdig lucsokban.
Azután hazamentek.
Utánuk tátva maradt egy veremszáj.
Fáklyát tűztek a verem szája mellé,
Lobog.
Hányszor láttam így éjjel útközépen
Fáklyát verem előtt!
Mért nem tudok most nyugton 

továbbmenni?
Sötét lelkemből sötét éji pillék
Kirajzanak.
Kergetőznek a piros jel körül.
Lobog!
Lobog!
A vízióim körüludvarolják.
Micsoda jel!
Hány verem tátong most a nagyvilágon?
Farkasverem,
Halálverem,
Pokolverem,
Gondosan előkészített verem.
Csak fáklya nem ég a verem előtt.
Voltam-e én, vagytok-e ti,

Lesznek-e ők
Ilyen magányos éji lobogás,
Vigyázz-kiáltás tévelygő felé:
Fáklya verem előtt?
Közülünk ki fogja megérdemelni
A sírfeliratot: „Másnak világolt,
Amíg önmagát emésztette meg?”
Fáklya verem előtt.
Lobog!
Lobog!
A vízióim körüludvarolják.
És felrémlik egy másik fáklya-kép.
Fáklyát tűz ki a győztes hadvezér
Ős hadi-jog szerint
A meghódított város piacán.
Éj van, itt-ott még zajlik a tusa.
Lappang a gyilkos kétségbeesés.
A fáklya ég.
Amíg a fáklya ég,
Hajnalig talán – várja irgalom
Azt, aki elhajítja fegyverét.
Ilyen fáklyát tűzött az Isten is
A farkasvermes világ közepébe,
A fáklya ég.
Ki tudja meddig még?
Boldog, ki elhajítja fegyverét,
S rábízza magát győzelmes kezére.

Reményik Sándor: Fáklya verem előtt
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A filozófusok városa, az imago mundi,
az a kozmosz kicsiben. Akkoriban fel is
sorolták az ideális világ idealizált fel -
tételeit: 

1. Az emberek békében éljenek egy -
mással: az ideális helyzet az, ha a legkü -
lönbözőbb etnikumú, szociális hátterű, bi -
o lógiai nemű embercsoportok békében
él nek egymással. Amikor a különböző ere -
detű népek közös öntudattal bírnak, nem
ti és mi, vagy ők, hanem csak mi van. Az
ideális város ezért vonzó, nyitott, bárki
megszerezheti a polgárságot benne, aki
egyetért vele. A különböző szárma zá sú és
rangú emberek egymással ke veredve lak -
ják azt békében. (Úgy látszik, nincs új a
nap alatt. Bár a Biblia tanítja, hogy az ilyen
jellegű ideális társadalmat Isten hozza el,
ma a Nyílt társadalom eszméjének képvi -
selői mégis ezt akarják emberi erővel meg-
valósítani, ha kell, erőszakkal is.) 

2. A városban rend legyen: a város
utcái, körzetei szögletes, egymást keresz -
tező, szabályos rendet mutassanak; ren-
det és rendezettséget sugalljanak, mert az
ember a rendben érzi jól magát. 

3. A városban demokrácia legyen:
önkormányzás és másoktól való függet -
lenség valósuljon meg, a vezetés és a nép
között teljes összhang legyen. 

4. A város szekularizált legyen: elté rő en
a legtöbb hellén várostól, ahol a szent hely,
a templom a város főterén állt. A filozófu-
sok szerint az ideális kép az, ha a profán
ural mindent, és nincs külön álló szent és
különálló profán tér, vagyis például nincs
templom. A vallás magánügy lenne. 

5. A város lakossága összhangban él
a természettel: fény, levegő, parkok, ker -
tek, víz.

Mindezek ismeretében az a mennyei
város, amiről a Jelenések könyvében ol -
vasunk (21,9-22,5), válasz arra az utó -
pisz tikus törekvésre, ami a hellén világ-
ban megvolt és ma is, közöttünk is jelen
van, ha más formában is. A Biblia üze -
nete tehát ez: Jézus megváltott népe!
Isten készíti számotokra az ideális létfor-
mát, ami csak a mennyei világ eljöve -
telével valósul majd meg.

Létrejöttének lényegi eleme, hogy min -
dennek középpontjában a Szenthá rom ság
Isten áll. Isten nélkül az ideális társadalom
csak álom. Ezt már itt, a föl dön is tapasz-
talhatjuk. Ha viszont ő jelen van emberi
kapcsolatainkban, akkor ott minden meg -

változik. Az új világ leglé nye gesebb
jellemzője az, hogy abban újra egyesül az
ég a földdel, Isten életkö zösséget vállal az
emberrel (21,3). Az egész Biblián végig
húzódik annak té nye, hogy ami az Éden
kertjében együtt volt: az ég a földdel, az
majd egyszer újra létrejön. A bűnbeesést
követően a Szent Isten nem maradt a
bűnbe esett emberrel. Azóta egyszer ért
ismét össze a két világ: amikor Jézus eljött
közénk. Jézus Krisztusnak köszönhetjük,
hogy a jövendő új világban Isten ismét
közvetlen közösségben lesz velünk, ami
az ember legna gyobb boldogsága. Mert az
ember szá mára a boldogság hiányát az
Isten nélküliség okozza. Isten a közvetlen
kapcsolatot helyre fogja állítani, és közös -
sége lesz majd velünk. Erősítse ez is
reménységünket!

Amikor János apostol láthatta a meny-
nyei társadalmat, a látványt beszédes
képekkel írta le. Mondataiból egy ideális,
mindenben tökéletes város és társadalom
képe ismer hető meg, aminek középpont -
jában Isten és a Bárány található. Az új
világ minden részében teocentrikus.

Új Jeruzsálemnek (21,2) nevezte Já nos
apostol, ami a Jelenések könyve szó -
használatában az egyházat jelenti. Konti -
nuitás lesz a földi egyház és a mennyei
egyház hitelvei és tagsága között. Észre
kell vennünk, hogy nem vegyes, több nevű
városról kapja a mennyei világ a ne vét,
nem mennyei Mekkáról, nem a sze ku láris
világ valamelyik szimbolikus nagyváro -
sáról, vagy a világvallások ne ve zetes
városairól, még csak nem is Rómáról,
hanem a bibliai alapú egyház ról, aminek
– a Jelenések könyvében – Jeruzsálem 
a szimbóluma. Az antik világ igaz egy-
háza és az új világ egyháza ugyanaz
marad, azok lesznek ott is, akik nek neve
be van írva az élet könyvébe. Ezt jelzi az
is, hogy a város tizenkét kapuján Izrael ti-
zenkét törzsének neve (21,12), a város ti-
zenkét alapkövén pedig a Bárány tizenkét
apostolának neve ol vasható (21,14). Tehát
a mennyei egyház alapja az ószövetségi
és újszövetségi egyház tanítása, és annak
tagsága a két szövetség kiválasztottjai és
megváltottjai lesznek.  

A város tizenkét kapuja a négy világ -
tájra néz (21,13), és azok mindig nyitva
vannak, vagyis a világ minden tájáról be-
juthatnak oda a hívők, és a kapukat nem
kell bezárni, mert nincs külső fenye -
getettség. 

Azok a kincsek, amiért az antik világ-
ban ölnek, ott csupán építőanyagok: az
aranyat lábbal tiporják (21,21), és nem
nézik semmibe, a drágakövek pedig
csupán építőelemek, mert ennél értéke-
sebb dolgok találhatók az új világban.  

Ott az emberek békében élnek egy -
mással: mindenféle nép együtt lakik, har-
monikus egységben a világ minden faj -
tájú embere – rendre, rangra, bőrszínre
vagy nemre tekintet nélkül.

Mit mond a szekularizációról? A vá -
ros ban nincs templom (21,22), mert a
bárány Jézus és Isten ott lesznek, mintha
maga a szentek szentje lenne az a hely. 
A hellén szekularizációnak itt pont a
fordítottja valósul meg: a profán tűnik el,
és csak a szent tölt be mindent. 

A város mérete (21,15-16) a könyv ke -
letkezésének korában ismert földi terü let
nagyságát foglalta magába. Ekkora volt az
akkor ismert és lakott és ismert föld, mint-
egy 5 millió négyzetkilométer. Az az üze -
nete ennek, hogy ott nem csak egy város,
hanem az egész lakott föld Isten megvál-
tott gyermekeié lesz, mindenféle ökoló-
giai és demográfiai gondok nélkül.

A rendről is tudósít a Jelenések köny -
ve: a szögletesség, a szabályos méretek,
a négyzet, a kockaforma (21,15-16),
mint a tökéletesség hellén szimbóluma
ott megvalósul. A rendet Isten adja és az
ural mindent.

Lesz-e demokrácia? A Király a népe
között lakik, közösségben a néppel, fo -
lyamatosan gondoskodik róluk, ami népe
számára ennél boldogabb létformát nem
is jelenthetne. Ott már nem lesz mindaz
jelen, ami most fájdalmat és betegséget
okoz, vagy könnyeket fakaszt (21,3-4). 

A BIG rESET UTáNI vILáG, AZ ÉDEN
KErT jÉNEK MáSA

Az eljövendő új világról olvasva haj -
lunk arra, hogy azt új édeni állapotnak
nevezzük. Isten ugyanis olyan élethely -
zetbe juttatja Jézus által a megváltotta -
kat, amilyenben valamikor az első em-
berpár élt a földön. A világ, az ember
teremtését sokan eredetmítosznak, kita -
lált mesének tartják, pedig amit Mózes
leírt az Éden kertről az valóság volt. És 
a Szentírás utolsó lapjain Isten visszautal
a kezdetekre, hiszen ő az alfa és az
ómega. Ezért – János apostolnak adott
kijelentéseit olvasva – megerősödik hi -
tünk a „kezdetek”, az emberiség őstör -
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A háború egyre erősebb fenyegetést
jelentett a mindennapokban. A rádióban
egyre gyakrabban lehetett hallani a légi
veszély bejelentését, ami azt jelezte,
hogy valahol bombázni fognak. 

1944. június 2-án érkezett el Debrecen
gyásznapja. Két repülő-csapat bombá-
zott. Az első a vagongyárat és környékét,
a második néhány perc múlva a Nagy -
állomást és környékét pusztította. Mivel
mi az állomáshoz közel laktunk – a
Vörösmarty utcában –, a környékünkön
nagyon sok bomba robbant. Nem volt
más menedékünk, csak a lakás pincéje.
Szüleim egy sarokba, én pedig a var-
rógép alá húzódtam be. A lehulló bom-
bák hatására azt éreztük, hogy a föld
valósággal hullámzik alattunk, mintha
viharzó tengeren lennénk. Egyszer egy
óriás robbanást hallottunk, a pince ab -
lakai betörtek és a levegő fekete füsttel
telt meg. Később láttuk, hogy a telek ud-
varán lévő magas tűzfal, ami a műhely
védelmét szolgálta, leomlott. A bomba 
a tűzfal túlsó oldalán esett le, és robbant
fel. Olyan mély volt a bombatölcsér,
hogy a talajvíz is feltört benne. Mivel 
a bombatölcsér környékén egy váltó-
talpfa-rakás lehetett, így megdöbbenve
láttuk, hogy a robbanás következtében 
a házunk tetőzetéből, mint fogpiszkálók,
úgy álltak ki a talpfák. 

Azonnal a sebesültek segítségére siet-
tünk. Főleg a sűrűn lakott Késes utca
lakói voltak nagy bajban, ahol egymást
érték a bombatölcsérek. Egy helyen
gyer meksírást hallottunk, és amikor kiás-
tuk, megdöbbenve láttuk, hogy a bölcső -
ben lévő síró gyermeket az édesanyja a
testével védte, és úgy halt meg. 

Az Ispotály téri templomot két találat
is érte. Az egyik a tornyot repesztette

ketté, a másik a templomhajót találta el.
Az volt a legrettenetesebb, hogy amikor
megtörtént az első támadás a Vagongyár -
nál, nagyon sokat azt hitték, hogy vége 
a bombázásnak, csak még nem fújták le
a riadót. Sokan kimerészkedtek az ut -
cára, és ott érte őket az újabb támadás.
Ilyen módon több százan vesztették éle -
tüket azon a napon.

Ettől kezdve, ha légi veszélyt emleget-
tek a rádióban, akkor a Szent Anna utcán
közlekedő villamoshoz szaladtunk, és ki-
mentünk vele a Vágóhídhoz, a végállo -
másra. Nagyapám szőlőskertje egy szűk
kilométerre volt onnan. Mivel nagyapa
korábban lovat is tartott, ezért a ház mel-
lett lóistálló állt, ahol a magunk barká -
csol ta fekvőhelyeken töltöttük az éjsza-
kát. 

Időközben megtudtuk, hogy az orosz
csapatok a déli Kárpátokon keresztül
betörtek Erdélybe. Mindinkább köze led -
tek Debrecen felé. Egyre erősebben le -
hetett hallani az ágyúdörgést.

Ezért úgy döntött a család, hogy el-
hagyjuk Debrecent, s körülményes mó -
don, de eljutottunk Budapestre, illetve
Nagytéténybe, ahol szállást kaptunk.

Amikor a nyilasok elrendelték az ál-
talános mozgósítást, minden 16 és 60 év
közötti férfinak be kellett vonulnia.
Édes apám helyett is én indultam el.
Először Zala megyébe, onnan Ausztrián,
Csehországon keresztül Felső-Sziléziába
szállítottak minket azzal, hogy majd ott
kapunk katonai kiképzést. Egy óriási ka-
tonai kiképző táborban találtuk magun -
kat. Ott töltöttük a karácsonyt is. Ez a
tábor tele volt magyar fiúkkal. Mivel
sokan voltunk, innen a csoport egy részét
elszállították Lengyelország közepébe;
engem is oda vittek.

Amikor az oroszok megindultak Var -
só felé, minket gyalog elindítottak Nyu-
gatnak. 

Különböző helyeken – csűrökben
vagy üres lakásban – szállásoltak el
minket. Egyik este egy szalmakazalba
kellett befúrni magunkat. Igyekeztünk
minél mé lyebbre jutni, hogy meleg
hely re kerüljünk. De arra nem figyel -
tünk, hogy a lábunk nincs jól betakarva.
Reggelre úgy megdermedt a lábunk,
hogy alig tudtunk talpra állni. Tüzet 
kellett rakni, hogy átmelegítsük a lá -
bunkat. 

Menet közben néptelen falvakon ha -
ladtunk át, ahol üresen hagyott új há -
zakat láttunk, amiből német tulajdo -
nosaik Nyugat felé menekültek. (Ezt 
a helyzetet csak évtizedek múlva értet-
tük meg, amikor megismerkedtünk egy
Zittau-beli (NDK-s) családdal. A férj
elmesélte, hogy ők annak idején a folyó
túlsó ol dalán építkeztek. Mivel ő katona
volt, a családjának menekülnie kellett.
Ezért a teljesen felszerelt vadonatúj há -
zukat a felesége egy gyermekkel és
annyi hol mival hagyta el, ami egy ba ba -
kocsira ráfért. Így menekült át a folyó
túlsó ol dalára. A férj is innen figyelte 
a saját házát egy távcsővel. Időnként
felment egy dombra, ahonnan belátott 
a vá ros kába. Huszonöt év után tudott át-
menni a folyón, hogy megnézze a házát.
Döb benettel látta, hogy az időközben
be költözött lengyelek mindent elha -
nyagoltak. Amikor megkérdezte, hogy
miért nem javítják ki a károkat, azt 
a választ kapta, hogy attól félnek, hogy
a németek visszajönnek, és elzavarják
őket onnan.) 
(folytatás következik)

(V) Asztalos Zoltán 

NYoMorÚSáGoK ÚTjáN (2.)

ténetében. Ennek befogadása nélkül meg
sem értjük az örök életről szóló ígé -
reteket. 

A hasonlóság tagadhatatlan, hiszen az
új Édenben is jelképesen ott lesz az élet
fája (22,2), nem is egy, hanem számtalan,
és igen bő terméssel, hiszen tizen kétszer
érik be gyümölcsük, azaz mindenki
számára jut belőle; a levelei is áldásul
lesznek, mert gyógyító erővel bírnak. 

Az utcákon folyik az élet vizének
folyója (22,1), azaz Isten és Jézus szün-
telen és zavartalanul, közvetlen kap -
csolatban lesz velünk, és az emberek
békes ségben és szeretetben fognak élni.
Nem lesz többet átok azon világon, és
ott az ember betöltheti eredeti külde-
tését, hogy Isten küldötteként bölcsen
uralkodjék Krisztussal. Vagyis az új
Édenben visszaáll a régi (teremtési)

rend. Igaz lesz, hogy Isten mindent 
újjá tesz.

A nagy krízis időszaka, ami megelőzi az
új világ eljövetelét, még előttünk van, de
bízzunk a krízis urában, mert Isten akkor
is velünk lesz, és olyan életet ké szített szá-
munkra a krízist követő új világban: „amit
szem nem látott, fül nem hallott, és ember
szíve meg sem sejtett…” (1Kor 2,9)!

Sipos Ajtony Levente / Soltvadkert
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Halottaink: V Bákonyi Lajosné (1956) Karcag,
V Elek István (1937) Fót.

Kedves és hűséges szolgáló tagjainkra emlékezünk.
Köszönjük Jézus Krisztusnak, hogy szeretetével egybeszer kesz tette
megváltott népét, és közösen szolgálhattuk dicsőségét.
Legyen emlékük áldott a Biblia Szövetségben, volt gyülekezetük-
ben, és adjon vigasztalást Isten mindazok számára, akik megszo -
morodva emlékeznek testvéreinkre!

foNToS KÉrDÉSEK
A következő rendezvény programja:

– november 14.: „Vezess Jézusunk, véled indulunk!“ – 
Mit tanít a Biblia a lelki vezetésről?

előadó: Dr. Cs. Nagy János
Az előadás 17 órakor kezdődik a Budapest, 

Nagyvárad téri ref. templomban (VIII. ker. Üllői út 90.).
Az előadást követően lehetőség van 

a téma megbeszélésére.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

Az esemény az akkor érvényes járványügyi szabályok 
betartásával zajlik.

MEGhívó A BSZ őSZI
cSENDESNApjAIrA

2021. november 06. szombat 10.00 órára,
Miskolcra, a Református Egyházkerületi Székházba 

(Kossuth utca 17.)
és

2021. november 06. szombat 10.00 órára,
Budapestre, a Pasaréti Református Gyülekezetbe

(II. ker. Torockó tér 1.)
A csendesnapi lelki program mindkét helyen azonos, 

a szolgálók személyét az egyesületi honlapon megismerheti.

Napról napra
1) Naponkénti imádság (1Thessz 5,17)

2) Naponkénti igetanulmányozás (Csel 17,11)
3) Naponkénti kereszthordozás (Lk 9,23)

EBÉDSZÜNET
4) Naponkénti szolgálat (Csel 4,33)
5) Naponkénti közösség (Csel 4,32)

6) Naponkénti várakozás (Rm 13,12)

Az esemény az akkor érvényes járványügyi szabályok 
betartásával zajlik. Mai ismereteink szerint védettségi iga-
zolványhoz nem kötött, védőmaszk használata nem tiltott.

A meghirdetett rendezvényeken a Biblia Szövetség Egyesület 
hang- és képfelvételt is készíthet, amit saját célja 

megvalósításához felhasználhat. Ön a részvétellel ezt 
elfogadja, és ehhez beleegyezését adja.

A Biblia Szövetség Egyesület, az Ébredés Alapítvány és az
Országos Bibliaiskola Alapítvány tevékenységét a Miniszter -

elnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. is támogatta: 

A Biblia Szövetség Egyesület tevékenységét 
az Országos Bibliaiskola Alapítvány is támogatta. 

BErEKfÜrDőI BSZ 
LELKI KoNfErENcIA

*
Helyszíne: Megbékélés Háza

Időpontja: 2021. november 15-19. 
A program hétfőn ebéddel kezdődik és pénteken ebéddel
fejeződik be. A részletes programtervet a BSz honlapján

ismerhetik meg.
A jelentkezéseket várjuk a BSz elérhetőségein, 

elektronikusan: bsz@bibliaszov.hu; tel.: 28/452-334.
A részvétel feltétele a jelentkezés visszaigazolásakor

megadott folyószámlaszámra 5.000,- Ft előleg befizetése,
és Covid-19 fertőzés elleni védettségi igazolás.

*
Az esemény az akkor érvényes járványügyi szabályok 

betartásával zajlik.

* * *
A BIBLIA SZövETSÉG éves programja szerint tarthatta meg tervezett
rendezvényeit:
– Júliusban a 16-30 életév közötti fiatalok egy hetes kenus táborát 

a Rába folyóhoz kapcsolódóan szervezhettük meg.   
– A júliusi péceli öt napos lelki konferenciánk is „teltházas” lehetett,

számos áldással gazdagodtak a résztvevők.
– Az idei augusztusban is a beregi országrészbe (Tisza és Ukrán or -

szág határ között) szervezhettük a kerékpáros lánytábort, – részletes
beszámoló a BSz honlapján olvasható. 

– A hitben járó fiatalok táborát, képzését Nyíregyházára szerveztük, –
részletes beszámoló a BSz honlapján olvasható.

– A nyíregyházi református gyülekezet központi templomában kap-
tunk ebben az évben is csendesnapi lelki gazdagodásra lehetőséget.

– Szeptember első szombatján a másfélszáz résztvevő a péceli családi
napon találkozhatott és gazdagodhatott Isten áldásaival.

– A 2021-22. bibliaiskolai tanév szeptember 18-án évnyitóval indult,
azzal a reménységgel, hogy az előző két tanév járvány miatti korlá-
tozásait ebben a tanévben elkerülhetjük. 21 elsőéves és 9 másodéves
hallgató kezdte a tanévet. Isten áldja meg felkészülésüket!

– A szeptemberi Fontos kérdések előadása a félelem biblikus meg -
értését segítette.

– Az őszi mátraházi, szintén teltházas csendeshetet is Istentől gaz -
dagon terített asztal mellett tölthettük.

– A BSz Tanácsa szeptember utolsó szombatján ülésezett, meghallgatta
a titkári beszámolót az előző időszak eseményiről és az aktuális fela -
da tokról, majd részletesen tárgyalt a következő évi tisztségviselő vá -
lasztás előkészítésének feladatairól, illetve új egyesületi tagok fel vé te -
léről is határozott. A tanácsülésen részt vettek az elnökség tagjai is. n



A BSz bibliaiskola hallgatói és tanárai 
a 2021/22. tanév évnyitóját követően (1),

*
a BSz kerékpáros lánytáborának csapata 

a szatmárcsekei Kölcsey-síremlék előtt (2), 
*

az őszi, ifjúsági (30–) csendesnap 
jó hangulatú ebédszünetében (3-4-5)

1.

2.

3. 4.

5.
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