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Ugyan április el -
se je minden esz -
ten dőben a vicces
tréfálkozás napja,
most mégis egy
másik, kevésbé is-
mert, de sokkal

fon tosabb eseményre utalnék, mely szin-
tén e naphoz kötődik. Évről évre e naptól
kezdődően működik a Balaton partjára
telepített vihar-előrejelző rendszer. A 31
stabil, valamit 16 mobil fényjelzőből álló
lámpaegység egészen október 31-ig van
éles üzemben, a rendszert pedig a OMSZ
Siófoki Viharelőrejelző Obszervatóri-
umából vezérlik. A rendszer működteté -
sének célja, hogy a tó minden pontjáról
látható fényjelzések által figyelmezte -
téseket közvetítsenek, és így a tavon
közlekedő hajók, illetve a fürdőzők is
elkerülhessék a viharok okozta tragé -
diákat. A láthatóság és gondos kezelés el-
lenére, szinte nincs olyan esztendő, ami -
kor ne hallanánk arról, hogy egyesek
ezeket a figyelmeztetéseket figyelmen
kívül hagyják, és ennek következtében

életüket vesztik. Olykor előfordul az is,
hogy a kárvallottak látták ugyan a jel -
zéseket, de nem értették, mert nem
tudták értelmezni azok üzenetét. Azon-
ban akár felelőtlen, akár tudatlan az
ember, ez már nem mentheti meg a halá-
los vihar idején.

A Biblia, amely Isten írott Kijelentése,
elénk tárja, hogy Isten is üzemeltet egy
előrejelző rendszert a világban, amivel
éppen az a célja, hogy minden embert
emlékeztessen a közelgő „ítélet-időre”.
Isten azért jelez, hogy az ember hozzá
térjen, azaz az ítélet-idő elől az egyetlen
biztonságot nyújtó fedezékbe mene kül -
jön. Ez a fedezék Jézus Krisztus, akinek
oltalmában a minden bizonnyal bekö -
vetkező és az egész világot elsöprő isteni
ítélet-idő átélhető. Aki azonban felelőt -
lenül, vagy akár tudatlanul figyelmen
kívül hagyja Isten előrejelzéseit, az min-
den bizonnyal áldozata lesz ítéletének.

A Biblia és Gyülekezet jelen szá má -
ban Isten előrejelző rendszerével fogunk
tehát foglalkozni.

Fontos, hogy ne csak lássunk, hanem
meg is értsük, és komolyan is vegyük a
felénk sugárzott jelekből mindazt, amit
azok által Urunk üzen nekünk.

Isten nem fényrendszerrel jelez, ha -
nem hangrendszerrel, méghozzá trom-

bitával. A trombitaszó figyelmeztető
hang a Bibliában. Amikor megszólal egy
trombita a láthatatlan világban, akkor
ahhoz kapcsolódik valamilyen esemény,
jelenség a látható világban, ami fi gyel -
meztető jellé válik az egész világ szá -
mára.

Jézus mennybemenetele óta folya -
matosan szólnak a trombiták, s ezek
hatására a földön történő események sora
intő, figyelmeztető és egyben felhívó is-
teni szó is minden generáció számára.

Tanulmányaink ebben a lapszámban 
a hét mennyei trombitaszóval és az azt
követő földi eseményekkel foglalkoznak,
amelyekről a Jelenések könyvén ke -
resztül beszél nekünk Isten. Láthatjuk és
tapasztalhatjuk is ezeket. Felhívhatjuk
egymás és mások figyelmét is ezekre.
Isten jelzéseinek célja ugyanis ma sem
kevesebb, minthogy az ember Jézushoz
meneküljön, hozzá térjen. 

Javaslom, hogy mielőtt a tanulmányok
olvasásába kezdünk, olvassuk el figyel -
mesen a Jelenések könyvének 8-9. fe-
jezetét, valamint a 11. fejezet 15-19. ver -
sekig terjedő szakaszát!

Urunk adja és áldja meg azt az időt
számunkra, amit Igéjére és annak ma -
gyarázatára figyelve töltünk!

Sipos Aba Álmos / Budapest

Szeretettel köszöntöm 
a Biblia és Gyülekezet

húsvéti számának Olvasóit!

„A jelek egyre
gyakoribbak.

Amikor halljuk 
a trombiták 

szavát, ismerjük
fel a hívó szót, 

és menjünk
Krisztushoz, Megváltónkhoz!”

„Jégeső és tűz támadt vérrel keverve
és a földre záporozott, és a föld harmada
megégett, és a fák harmada is megégett,
és minden zöldellő fű megégett.” (Jel 8,7)

A szorongattatás idejének végső jeleiről
olvasunk a Jelenések könyve 8. és 9.
részben. Láthatjuk azokat a jeleket, ami -
ket a végső időkben Isten fog tenni az 
ellene fellázadt emberekkel és kör nye -
zettel. A Biblia itt utoljára, mintegy
utolsó figyelmeztetésként beszél a végső
idők je lei ről. Ezért is fontos, hogy az

előjeleken elgondolkodjunk. A szoron-
gató dolgoknak természetesen a hívő em-
berek is részesei lesznek. Tapasztaljuk
itt-ott a hétközna pok ban, hogy ezekről 
a jelekről hajlamo sak vagyunk megfeled-
kezni. Sokszor a keresztyének is jelképes
értelmezést adnak a jeleknek, amelyek 
a történelemben a bűneset óta folyama -
tosan – egyes törté nelmi időszakokban
gyengébben, majd erősebben – jelent -
keznek. Harmonikusan megjavuló világ-
ban bízunk ahelyett, ami ről a Biblia
előrejelzést ad. Pedig a Jelenések köny -
ve, teljes összhangban a Biblia többi ige-
helyével, arról tanít, hogy Krisztus má-
sodik eljövetele előtt (már hosszú ideje
ebben a korban élünk), a végső időkben
szembe kell néznünk azok kal a jelekkel,
amelyekről mostani lapszámunkban
olvashatunk.

Az előzetes jelekről a Biblia történe -
tei ben több helyen is olvasunk. Ezért a

hallásban (megértésben) egyetlen fogód -
zónk maga a Szentírás legyen, hogy ne
kerül jünk messzire a kijelentéstől, és ne
veszítsük el a figyelmeztetés fonalát,
amelyen Isten vezeti az övéit, hogy meg -
értsünk valamit a Kijelentéséből. Amikor
ilyen kemény dolgokkal figyelmezteti
Isten az emberiséget, különösen fontos,
hogy lelki szemünket és fülünket felé
fordítsuk. Az is előfordulhat, hogy a vi -
lág ból sokan inkább e csapások meteo-
rológiai, társadalmi vagy politikai meg -
elő zésére gondolnak, és arra sarkallják a
tudósokat, hogy megtalálják a védekezés
kulcsát: jégeső oszlató rakéták, tűzvé -
delem, katasztrófavédelem, béke po li tika
stb. segítségével. Ezeknek a véde kezé -
seknek természeten valamiféle jelen tő -
séget szabad és kell tulajdonítatunk, de
itt elsősorban nem erről van szó. Fél-
revinnénk a gondolkodást, ha az inno-
vatív vé dekezési megoldásokra vagy az

JÉGESő ÉS TűZ
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előképek átértelmezésére tennénk a
hangsúlyt.

A jelek egyre gyakoribbak. Amikor
halljuk a trombiták szavát, ismerjük fel a
hívó szót, és menjünk Krisztushoz, Meg -
váltónkhoz! 

A továbbiakban megnézünk néhány
bibliai példát, hogy lássuk azokat, akik
haj lottak a hívó szóra.

JÉGESő
Ezzel a félelmetes jelenséggel – az

Isten büntető eszközével – gyakran ta -
lálkozunk a Bibliában. Az igehelyek 
túlnyomó többsége az Ószövetségben 
ta lálható (pl. 2Mózes 9-10-ben). Az Új -
szövetségben csak itt, a Jelenések köny -
vében, három igeversben találkozunk 
a jégeső emlí tésével. 

Valamennyien tapasztaltuk már, hogy
a jégeső igen jelentős károkat okoz az élő
és élettelen világban. Még kisfiú voltam,
amikor kertünkben az agávé erős leveleit
a jégeső rojtosra roncsolta a többi nö -
vénnyel együtt. Más alkalommal egy
lefedett veder tetejét minden akadály
nélkül átütötte a dió nagyságú jég. A gaz -
dálkodó emberek is a legnagyobb csa -
pásnak tartják, amikor egy nyári jégeső
rövid idő alatt elveri kukoricájukat vagy
aratás előtt álló búzájukat. 

EGYIpToMBAn
A jégeső első említése a Bibliában, az

egyik legismertebb bibliai történetben
(2Mózes 9,13-35) található, amikor Isten
ezzel a csapással sújtotta a fáraót és
Egyiptomot. Ez volt a hetedik csapás. Az
egyiptomi csapásban csakúgy, mint a Je-
lenések könyvében nem elsősorban me-
teorológiai jelenségről van szó, hanem az
Úr mondta Mózesnek, hogy nyújts ki
kezedet az égre és mennydörgés, jégeső
és tűz támad. A jégeső Isten akaratából,
egyik pillanatról a másikra támadt. 

Talán a legfontosabb tanulsága a tör -
ténetnek, hogy felfedezhetjük benne a hit
és a kegyelem ajándékát is. Aki hitt az Úr
szavának, és mentette szolgáit és jószá-
gait, az részben megmenekülhetett a
csapás elől, de aki nem hitt az Úr sza -
vának, azt nagyon elverte a jég: embert,
állatot és növényzetet egyaránt. A me -
nekülés kulcsa a hit volt. Volt, aki hitte,
és volt, aki nem hitte az Isten szavát. 
Aki nem hitt az Úr Mózesnek adott sza-
vának, az nagy árat fizetett hitetlen-

ségéért, de aki hitt az Úr szavának, az
megmenekült.

A TűZ
Tűz támadt, lehullott a földre, és a

perzselő tűz felégette a föld harmadát –
így olvassuk János látomását a Jele nések
könyvében. Megégtek a fák és a zöld fű
is, semmi sem maradt táp lálékul sem az
állatoknak, sem az embereknek. A tűzzel
kapcsolatban magam is félelemmel em-
lékezem arra, amikor apósom halála után
két héttel leégett a házuk is. Két hét alatt,
szinte minden földi érték összeomlott.
De a végidők tüzei ennél is súlyosabbak
lesznek. Az egyre gyakrabban jelentkező
előjelekben is látjuk ezt. A globális klí-
maváltozással foglalkozó kutatók is arra
hívják fel a figyelmet, hogy a szélsőséges
jelenségek egyre intenzívebben jelent -
keznek. Végül, ahol a tűz elvonul, min-
den felég. A borzalmas csapások köze -
pette mégis megmarad a harmadrész.
Ennek a harmadnak még akkor is „szól
a trombita”, és megtérésre hív.

A Bibliában a tűz első megjelenési for-
májában a megvilágítás eszköze, rávilá gít
az Isten jelenlétére (2Mózes 3. eleje).
Mózesből az égő csipkebokor – félel-
metes látványa ellenére – nem félelmet
váltott ki, mint ahogy bennünket szoron-
gat az égő természet látványa. Gondol -
junk csak a néhány hónappal korábbi
Sármellék közelében feltörő tűzre! Mó -
zes, a csipkebokor közepéből felszökő
tűzre másként reagált. Hívást hallott, és
ezt mondta: Odamegyek, hogy lássam a
nagy csodát, hogy miért nem ég el a csip-
kebokor? Megerősítő olvasni, különösen
Károli szavaival: „és látá az Úr, hogy
odaméne”. Milyen szép és biztonságot
adó az Úr gondoskodó figyelme: „látá,
hogy odaméne”. Mózes nem a saját ere -
jéből ment, hanem Isten óvó tekintete volt
rajta. Mózesen nem a pusztulás, hanem a
megvilágító fény vett erőt. Az Úr nem 
rettentette meg Mózes szívét, hanem
megszólította őt a tűzből: Mózes, Mózes!

A bűneset óta évezredek teltek el,
megkeményedtünk már a tűz kapcsán 
(a bűn a tűzzel kapcsolatban már nem a
megvilágítást jelenti számunkra, hanem
a félelmet fixálta bennünk), a félelem
fogja el szívünket. Már a „trombitaszó”
hallatán a félelem ragad el bennünket,
mert a tűz vérrel keverve záporozik a
földön. 

VÉrrEL KEVErVE
Élettani vizsgálatokból tudjuk, amikor

stresszekkel (jégeső, aszály, forróság,
tüzek…) szemben vizsgáljuk az élő
szer vezetek válaszát (mielőtt a stressz
legyő zi őket), a stressz(ek) hatása rend-
kívüli válaszokat vált ki (menekülés, a
megme nekülés válaszai). Egy növény
pl. keve sebb széndioxidot köt meg
stresszhatás alatt. Különböző stressz -
fehérjékkel kezd védekezni és legvégül
– ha nem szűnik a stressz –, szemmel
láthatóan elkezd sárgulni, hervadni... Ha
együttesen több stressz éri az élő szer -
vezetet, a válaszok még drámaiabbak
lesznek, és gyorsan összeomlik a szer -
vezet a kevert stresszek hatására. A vá -
lasztott igénkben is hason ló helyzetről
van szó: „jégeső és tűz támadt vérrel
keverve”. De itt egészen biztos, hogy
nem a stressz-élettan mély sé gébe akar
minket az Isten vezetni, figyelmeztetni.
A borzalom és az ítélet láttán, a vérrel
kevert rettegésben felsejlik előttünk
János látomása kapcsán a vér másik
üzenete. Még a csapások mélyén is fel-
rémlik a Jézus testéből kiontott vér, ami
ott a kereszten a tisztára mosó vér, ami
jel minden idők remegő szívű, de hozzá
futó emberének. Isten megtisztítja népét,
Fiát feláldozva. Zakariás (13,9) számára
is felsejlett ennek látása, amiről így
olvassuk: „a harmadrészt is tűzbe te -
szem, megtisztítom őket, ahogyan az
ezüstöt tisztítják, megpróbálom őket,
aho gyan az aranyat próbálják”. Hívjuk
segítségül a saját vérét értünk feláldozó
Urunkat, és legyen válaszunk ennek a
kilencedik versnek (Károli szerint) a két
utolsó szava: „Uram, Istenem!”.

Dr. Pauk János / Szeged

Füle Lajos
Nyitott sír nélkül
Nagypénteki tragédia
minden háború, minden sírhant,
minden meddő, veszendő élet.
Húsvét nélkül reménytelen
minden jövő, minden kilátás
ködbe vesz a nyitott sír nélkül.
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„Megszólal a
trombita szava,
és ez azt jelenti:
közel már az üd-
vösség. Amikor

látjuk, hogy 
recseg-ropog 

a világ gazdasága, akkor jusson 
eszünkbe: jön az Úr Jézus.”

„A második angyal is trombitált, és
mint egy tűzzel égő nagy hegy vetteték a
tengerbe; és a tengernek harmadrésze
vérré lőn; és meghala a tengerben lévő
teremtett állatoknak harmadrésze, ame-
lyekben élet vala, és a hajóknak harmad -
része elvesze.” (Jel 8,8–9).

Felharsan a második trombita. Isten
meg szakasztja az egeket, és leszáll, hogy
rettenetes dolgokat cselekedjen, amiket
nem vártunk (Ézs 64,1–2). Megrendül az
ég és a föld, hogy hirdesse: jön Krisztus,
a győztes, hatalmas Úr. A trombiták
szava elől senki nem rejtőzhet el: választ
kell adnod arra a kérdésre, hogy kinek 
a kezében van a hatalom. Isten olyan
figyelmeztető jeleket ad, amik minden
egyes emberhez eljutnak, és mindenkit
szembesítenek azzal, hogy az egész világ
az Úr Jézus Krisztus kezében van, és ő -
neki adatott minden hatalom mennyen és
földön.

A Krisztus uralmát hirdető második
trombitaszó – a többihez hasonlóan –
félelmetes események sorát nyitja meg.
Ismét megremeg az egész világ: mintha
valami égő hegy hullana a tengerbe, 
ami elpusztítja a víziállatok és a hajók
harmadrészét. Az égő hegy utalhat egy
vulkán kitörésére, még inkább egy hatal-
mas meteorra, de annyi bizonyos, hogy
az általunk többé-kevésbé megismert,
megszokott tengert teljesen felzúdítja. 
A Római Birodalomban a tenger kiemel -
kedő szerepet játszott az emberek életé -
ben. Itt halásztak, gyűjtötték a különféle
tengeri állatokat, itt úsztak a hajók, ame-
lyek az utazás és a kereskedés akkori
legfejlettebb eszközei voltak. A tenger
még ma is fontos számunkra, noha ezt
nem mindig érzékeljük. Nap mint nap
hatalmas konténerhajók ezrei szelik az

óceán habjait. A tenger gyümölcseit ma
is bőségesen fogyasztják az emberek,
sok helyen ez jelenti a fő élelemforrást.
Emellett az ember kihasználja a tenger-
ben rejlő különféle ásványkincseket is,
például a sót, vagy az óceánok alatt talál-
ható kőolajat.

János elpusztult tengeri élővilágról és
elveszett hajókról beszél. Isten ítéletet
bocsát a földre: nem lesz mit enni, és a
kereskedelem is akadozni fog. Amikor
egy éve egy nagy hajó eltorlaszolta a
Szuezi-csatornát, annak hatását Magyar -
országon is megéreztük az árak további
emelkedésében, és az akadozó kereske -
delemben. Az ember ma – éppúgy, mint
az Édenből való kiűzetés óta mindig – 
egy olyan világ felépítésén munkálkodik,
amelyből teljesen kizárja Istent. A világ-
nak nincs szüksége Jézus Krisztusra, sőt
sokan mindent megtesznek azért, hogy
nélküle éljék az életüket. A globalizáció
az egész világ összefonódása, ami az
országokat gazdasági értelemben egy más -
ra utalja, és megmutatja, hogy az embe -
riség mire képes, hogyha az egymással
való állandó hadakozás helyett összefog.
Olyanok vagyunk, mint az ószövetségi
Tírus, akiről így ír Ezékiel próféta: „Ki
lakol a tenger révhelyein, ki a népek
között kereskedik sok sziget felé… Oh,
Tírus, te ezt mondtad: Én tökéletes szép-
ségben vagyok… Tarsis hajói hordozták
áruidat, és megtelél, és felette igen hí ressé
levél a tengerek szívében” (Ez 27,3.26).

Eljön azonban az ítélet a hajók ellen.
Így szól az Úr: „Nagy vizekre vivének
téged a te evezőid, a keleti szél összetört
téged a tengerek szívében. Gazdagságod
és árúid, csereárúid, hajósaid, kormá -
nyosaid, hasadékaid javítgatói és csere -
áruid árusai és minden hadakozó fér -
fiaid, akik benned vannak, és minden
benned való sokaság, beleesnek a ten-
gerek szívébe zuhanásod napján… És
kezdenek fölötted fájdalmukban gyász -
éneket, és így énekelnek rólad: Ki volt
olyan, mint Tírus? mely most mint temető
a tenger közepette!… Rémségessé lettél,
s többé örökké nem leszel.” (Ez 27,26-
27.32.36) Tírus, a nagy kereskedőváros
elveszett. Nem Istenben bízott, hanem
saját hajóiban.

Isten megmutatja, hogy hová vezet az
a nagy teljesítmény, amelyet olyan dicső -
ségesnek tart az emberiség. Az elmúlt
néhány év során a világ gazdaságát újabb
és újabb események rendítették meg. 
A 2008-as válság megmutatta, hogy ko-
runk pénzügyi rendszere, amelyben az
emberek bíztak, nem állandó, hanem bár-
mikor összeomolhat. A koronavírus-jár -
vány 2020-as kitörése ismét megmutatta,
hogy mennyire sérülékeny az a rend-
szer, amit az emberek megalkottak.
Ugyan ezt a válságot tovább mélyíti a
február vége óta pusztító háború is. Szin -
tén visszafordíthatatlan problémákat
okoz a tengeren a környezetszennyezés,
a tengerbe ömlő olaj és műanyag tö -
mege, amely az élővilág jelentős részét
érinti, és számtalan állat és növény pusz-
tulását vonja maga után. A magában bízó
emberiség kudarcot vallott abban, hogy
megoldja a saját maga által okozott ba-
jokat.

Némelyek korunk válságait látva arra
hajlanak, hogy meg kellene változtatni
az uralkodó gazdasági rendszert: a kapi-
talizmust a szocializmusnak kell felvál-
tania. Mások szerint még jobban össze
kell fognia az embereknek, hogy még
több módon biztosítsuk a világbékét, és
a globális együttműködést. Azonban
soha, semmilyen istentelen gazdasági
rendszer nem hozhatja el az ember szá -
mára a végső megoldást. A probléma
ugyanis a szívünkben, Isten ellen való
lázadásunkban rejlik. Ezért éri el az em-
bereket Isten ítélete.

Bábel tornyát, ahol az ember nagy ne -
vet akart szerezni magának, soha nem
tudták befejezni. Isten ítélt – és az ember
dicsősége elveszett. Az Úr ma is jelzi
számunkra, hogy nélküle nem működhet
az életünk. A megoldást csak Jézus
Krisztus hozhatja el ma is, számodra is,
a népek számára is. Csak az juthat el a
valódi békére, az Isten békességére, aki
őbenne bízik. Aki nem így tesz, azt eléri
az ítélet.

A második trombitaszó intő jel. A
trom bitaszó által bejelentett események
a tengernek csak a harmadát érintik – 
a teljes ítélet még hátravan. Isten Lelke
figyelmeztet arra, hogy közeledik Isten

A VÉrrÉ LETT TEnGEr
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ítélete, és int, hogy ne érezzük magunkat
túlságosan otthon ebben a világban. 
A hajók el fognak veszni. A tengeri álla-
tok elpusztulnak. Isten ítélete eléri az
emberiséget – senki nem vonhatja ki
magát alóla. Ezt mutatja az is, hogy a
tenger vize vérré vált. Ez a furcsa, félel-
metes csoda mindig azt mutatta meg,
hogy az Úr kezében van a hatalom, és
közel van az ő ítélete. Amikor az egyip-
tomi fáraó nem akarta elengedni Isten
népét, akkor Egyiptom minden vize, fo -
lyója, csatornája, tava és vízgyűjtője
vérré vált – még az edényekben eltett víz

is, hogy megtudják: Isten az Úr még az
őt semmibe vevő Egyiptom földjén is
(2Móz 7). Ő eljön, hogy ítéletet gyako-
roljon népe ellenségei fölött.

Az ítélet szava mellett ugyanakkor
megjelenik Isten szabadítása, kegyelme is.
Közeleg az ítélet napja – de Isten nem
veszíti el az ő gyermekeit. Isten az Úr
Egyiptom földjén – ez az egyiptomiak
számára félelmetes volt, de a zsidók ör-
vendezhettek az Úr szabadításának. A má -
sodik trombitaszó éppen ezért nem két -
ségbeejtő számunkra, miközben félelmes
eseményeket jelent be. Megszólal a trom-

bita szava, és ez azt jelenti: közel már az
üdvösség. Amikor látjuk, hogy recseg-
ropog a világ gazdasága, akkor jusson 
eszünkbe: jön az Úr Jézus. A trombita az
ő közeledtét adja hírül. Ő eljön, megsza-
kasztja az egeket, és leszáll, rettenetes dol-
gokat cselekszik, amiket nem vártunk – de
mindezt azokért teszi, akik őt várják, akik
örvendenek őneki, és segítségül hívják az
ő nevét (Ézs 64,1–4). Szól a trombita, és
szava hallatán jusson eszünkbe az utolsó,
isteni harsonaszó, amely hírül adja: itt az
Úr Jézus, és eljött az ő népéért.

Dr. Vásárhelyi Bálint Márk / Pécel

„Számunkra a
leglényegesebb,

hogy az
Újszövetségben 
a víz jelképezi 

a keresztségben
azt az ígéretet,

hogy Jézus Krisztus vére elmossa 
a bűneinket, és megtisztulva 

járulhatunk Isten elé.”

„az égből egy nagy égő csillag hullott
le, mint egy lámpás, és ráesett a folyók
harmadára és a vizek forrásaira. A csil-
lag neve pedig Üröm, és ürömmé lett 
a vizek harmada, és sok ember meghalt
a vizektől, mert azok keserűvé váltak”
(Jel 8,10-11)

A víz Isten teremtett világában az egyik
legfontosabb anyag. A harmadik trom-
bitahangot követő ítélet a szárazföldi
vizekhez kötődik. Ennek során egy nagy
égő csillag, mint egy lámpás zuhan a
folyók harmadára és a vizek forrásaira.
A harmadik trombitahangot követő ítélet
a második után következik, aminél ko-
rábban egy hatalmas hegy csapódott be
a tengerekbe. 

A harmadik csapásnál az édesvizekre
ráeső csillag neve Üröm. Az üröm egy
keserű sivatagi növény. Ez a szó az Új -
szö vetségben csak itt fordul elő, viszont
az Ószövetségben többször is szerepel
(5Móz 29,18; Péld 5,4; Jer 9,15. 23,15;
JSir 3,15.19; Ám 5,7), és mindenhol bá-
natot, keserűséget, ítéletet jelent. A har-
madik csapás eredményeként a vizek ke -

serűvé és ihatatlanná válnak, és akik isz-
nak belőle, meghalnak. 

Ez teljesen ellentétes azzal, amikor
Isten a keserű vizet megédesíti és ihatóvá
teszi (2Móz 15,22-25). A pusztai vándor-
lás során ugyanis három napig hiába
keresett vizet a nép Súr pusztájában.
Ekkor jutottak el Márába, ahol nagyon
megörülhettek, mert végre vizet találtak.
Azonban kiderült, hogy az a víz ihatat-
lan, keserű volt. Csalódottságukban zú-
golódni kezdtek Mózes ellen, és neki
szegezték a kérdést, hogy mit igyanak.
Mózes Istenhez fordult, aki mutatott neki
egy fát, amit Mózes beledobott a vízbe,
és a víz édes lett, és ihatóvá vált. Nagyon
tanulságos Isten próbáival és áldásaival
kapcsolatban, hogy a nép következő ál-
lomáshelye Élimben volt, ahol már tizen -
két forrás biztosított számukra bőséges
ivóvizet.

A Jelenések könyvében leírt csapások
és más jövendölések értelmezése koránt -
sem egységes. Van, aki szó szerint értel -
mezi, és mint egy forgatókönyvnek te -
kinti arra nézve, hogy mi fog történni.
Mások inkább a tágabb és általános je-
lentést hangsúlyozzák. A harmadik trom-
bitahangnál persze lehet arra gondolni,
hogy pl. egy, a Földbe csapódó meteor
olyan porfelhőt kelt, ami kontinensnyi
távolságon szétterül a levegőben, és a
benne lévő apró szemcsék a levegőből
kiülepedve mérgezővé teszik a felszíni
vizeket. Mi inkább óva intünk az ilyen
spekulációtól, és a csapásnak az általános
lelki üzenetére helyezzük a hangsúlyt az
alábbiak szerint. 

A csapás egyik fő üzenete, hogy Isten
az ura az ivóvíznek, ami a legfontosabb
tápanyagunk, és így Isten ura a teljes lét-
fenntartásunknak. Élelem nélkül akár he -
tekig is életben lehet maradni, de ivóvíz
nélkül csak néhány napig. Az ivóvizet
tartják az előttünk álló idők legfontosabb
stratégiai nyersanyagának; fontosabb-
nak, mint amilyen most a kőolaj. A víz
nagyon nagy mennyiségben fordul elő a
Földön, de iható formában (szárazföldi
folyók, tavak, felszín alatt vízkészletek,
jégtakaró) ennek csak pár százaléka ta -
lál ható. Sajnos ma is százmilliók nélkü -
lözik a megfelelő, tiszta ivóvizet. Isten
arra rendelte az embert, hogy a teremtett
világot művelje és őrizze, és értelem -
szerűen ez a vizeket is magába foglalja.
Az Úrtól kapott kötelessége az emberi -
ségnek, hogy a vizek tisztaságát meg -
őrizze. Minden ember számára lenne
elegendő ivóvíz a Földön. A bűn követ -
kezménye, hogy ez mégsem jut el min-
denkihez, hanem sokan csak piszkos,
szennyezett vizet tudnak inni, vagy akár
egyáltalán nem jutnak elég vízhez. A tör -
ténelem különösen szomorú eseményei
azok, amikor háborúk során a kutakat,
vizeket szándékosan megmérgezik. 

A víz különleges fizikai és kémiai 
tulajdonságairól sokan halhattunk már. 
A víz sűrűsége +4 °C-on a legnagyobb,
és ennek köszönhető, hogy a kisebb
sűrűségű jég mindig a vizek tetején he -
lyezkedik el, megvédve az alatta lévő
vízi élővilágot. Az élő szervezetek nagy
része vízből áll. A víz a leguniverzálisabb
oldószer, és ez teszi lehetővé, hogy az

A nAGY ÉGő cSILLAG
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élőlények testében a különféle kémiai
reakciók (pl. tápanyag előállítás és le -
bontás, szállítás), és általában minden
életfunkció megfelelően lejátszódjon. 
A víz, bár csak egy oxigén és két hid -
rogén atomból áll, mégis bonyolult rend-
szereket képes létrehozni azáltal, hogy 
a vízmolekulák egymással és más mole -
kulákkal is ún. hidrogénkötéssel tudnak
kapcsolódni. A víz ennek is köszönheti a
szervetlen és szerves világban betöltött
kiemelkedő szerepét.

Mégis az a legfontosabb számunkra,
amit a Biblia tanít a vízről. A víz a leg -
első anyag, amit Isten teremtett. Az
1Móz 1,2-ben együtt szerepelnek a föld
és a vizek is, de a 2Pt 3,5-ben azt ol -
vassuk, hogy a „föld, mely vízből és víz
által állott elő az Isten szavára”. Egy
teremtéspárti keresztyén kutató (Russell
Humphreys: Starlight and time – Csil-
lagfény és idő c. könyv) egy modellt dol-
gozott ki a bolygók kialakulására a Bib-
lia alapján, és eszerint az égitesteket
vízgömbökből alakította át az Úr. Ezek-
ben a vízmolekulák mágneses momem-
tumai egy irányba álltak be, és amikor az
égitesteket utána átformálta Isten szilárd
anyagúvá, az eredeti mágnesesség gyor-
san csökkeni kezdett. A modell meg -
magyarázza a bolygók mágneses terének
megfigyelt folyamatos csökkenését, a
pólusváltásokat, amik viszont komoly ki-
hívást jelentenek az evolúcióelméletnek.
A modell előre jelezte az Uránusz és
Nep tunusz mágneses terét, ami több
nagy ságrenddel eltért az evolúciópárti

előrejelzéstől. A Voyager 2 űrszonda vé -
gül évekkel később (1986-1989) meg-
mérte ezeket, és a teremtéspárti előre -
jelzést hitelesítette. 

Az Úr egyszer víz által tartott ítéletet
a világ felett, amikor Noé idejében az

egész földet elpusztította minden szá -
razföldi élőlénnyel együtt, kivéve a bár -
ká ban lévőket. Isten megígérte, hogy
nem lesz több olyan özönvíz, ami az
egész világot elborítaná. Ennek jele lett
a szivárvány, amire felnézve az emberek
mindig Isten megtartó kegyelmére gon-
dolhatnak. Az Úr legközelebb tűz által
ítéli meg a világot. Noé idejéhez hason-
lóan, aki Jézus Krisztusban hisz, az nem
vész el, hanem beléphet Isten újjáte rem -
tett, bűntelen világába.

A víz lelki értelemben is fontos szá-
munkra, hiszen az Ószövetségben a
szent ség része volt a megfelelő tisztál -
kodás. Pl. a papok csak testileg megtisz-
tulva, kitisztított ruhákban léphettek be 
a Szent Sátorba, vagy a Templomba, és
érinthették az ott lévő szent tárgyakat.
Számunkra a leglényegesebb, hogy az
Újszövetségben a víz jelképezi a kereszt-
ségben azt az ígéretet, hogy Jézus Krisz-
tus vére elmossa a bűneinket, és megtisz-
tulva járulhatunk Isten elé. 

Összefoglalva: a bűn következményei
az éltető vizet (mint oly sok mást is)
képesek átokká, mérgezővé, halálossá
tenni, ahogyan a harmadik trombitaszót
követő csapásban látjuk. Ezt sajnos az
elmúlt évezredek során tapasztaltuk, és
ma is tapasztaljuk. Mi azonban első sor -
ban arra gondoljunk, hogy Isten csodá -
latos teremtett anyaga a víz, ami élteti a
testünket. Lelkileg pedig Isten meg sza -
badító kegyelmére utal mind az Ó-, mind
az Újszövetségben.

Dr. Szilágyi Imre Miklós / Budapest

Túrmezei Erzsébet
Közelebb az Úrhoz!
Bár tűnnek az évek,
percek elsuhannak,
aki Krisztus híve,
ó, milyen jó annak.
Minden óra múltán
egy az, amit érez:
Közelebb az Úrhoz!
Szerető szívéhez!
Mindenen keresztül:
napsütésen, vészen,
mígnem fénylő arca
felragyog egészen,
mígnem az utolsó
árny is semmivé lesz:
Közelebb az Úrhoz,
szerető szívéhez!
Őbenne nyugodva,
Őbenne pihenve,
mit árt, ha vihar zúg
bősz birokra kelve.
Kebelén a lélek
szent nyugalmat élvez.
Közelebb az Úrhoz!
Szerető szívéhez!

„Amit magunk
körül tapasz-

talunk, csupán
előjelei mind -

annak, amiről a
Jelenések könyve
beszél. Előjelek,

és így figyelmeztetések: nem jó úton
jár az emberiség.”

„A negyedik angyal is trombitált, és
csapás érte a nap harmadát, a hold har-
madát és a csillagok harmadát, hogy el-
sötétüljön azok egyharmada, és a nappal
egyharmada ne legyen világos, és az éj -
szaka is hasonlóképpen.” (Jel 8,12)

1. A TErEMTÉS nEGYEDIK nApJA
„Majd ezt mondta Isten: Legyenek vi -

lágítótestek az ég boltozatán, hogy el -
válasszák a nappalt az éjszakától, és
legyenek jelek és meghatározói az ün-
nepeknek, napoknak és esztendőknek, és
legyenek világosságul az ég boltozatán,
hogy világítsanak a földre. És úgy tör -
tént. Megteremtette tehát Isten a két nagy
világítótestet: a nagyobbik világítótestet,
hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik
világítótestet, hogy uralkodjék éjjel, és a
csillagokat. Az ég boltozatára helyezte
azokat Isten, hogy világítsanak a földre,
és uralkodjanak a nappalon és az éj -
szakán, és elválasszák a világosságot a

sötétségtől. És látta Isten, hogy ez jó. És
lett este, és lett reggel: negyedik nap.”
(1Móz 1,14-19)

A Szentírás bizonyságtétele szerint
tehát a nap, a hold és a csillagok az em-
berért teremtettek, hogy világítsanak, és
meghatározói legyenek az időszámí tás -
nak. Ebbe beleértendő mindaz, amit a tu-
domány is hozzátesz: az időszámítás a
földnek mind tengely körüli forgásán
(napok), mind nap körüli keringésén
(évek) alapul; a nap világít, de nemcsak
látható fényt bocsájt ki magából, hanem
alacsonyabb frekvenciájú sugárzást, hőt
is. Ez a sugárzás az alapja az élet létének,
a növények fotoszintézisétől kezdve a

A SÖTÉTSÉG
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megfelelő időjárás, az élethez szükséges
hőmérséklet biztosításáig. A hold nem -
csak, hogy visszatükrözi a nap fényét (és
ezáltal „világít”), hanem a földre ható
von zása által létrehozza az árapály jelen-
ségét, így akadályozva meg a tengervíz
megposhadását. Az égitestek egyúttal az
orientációnak is eszközei („legyenek
jelek”).

A Jelenések könyvében említett 4.
trom bita éppen ezeknek az állandóknak
hitt globális törvényszerűségeknek a
meg rendülését jelzi, Jézusnak az utolsó
időkről szóló tanítása párhuzamaképpen
(„És lesznek jelek a napban, holdban és
csillagokban, a földön pedig a népek
tanácstalanságukban kétségbeesnek [...].
Dermesztő félelem lesz úrrá az embere -
ken annak várása miatt, amik e földre
következnek, mert az egek erősségei meg -
rendülnek” – Lk 21,25-26.). Ami eddig
természetes volt, és változhatatlannak
tűnt, az egy pillanat alatt megváltozik és
a „feje tetejére áll”. (Hasonlóképpen,
mint ahogyan évekkel ezelőtt el sem
tudtuk volna képzelni az orosz–ukrán
háborút, annyira természetes volt a status
quo békéje.)

2. A SÖTÉTSÉG
A sötétség a Bibliában mindig az ítélet

és az Isten-nélküliség jele. Az egyiptomi
csapások közül a kilencedik a sötétség
volt, ami az elnyomó egyiptomiakat 
sújtotta, de Izráel fiai nem szenvedtek
tőle. Jézus példázatainak visszatérő for-
dulata a kárhozat leírására a sötétség
(„vessétek őt a külső sötétségre, ott 
lesz majd sírás és fogcsikorgatás”, Mt
22,13b; 25,30). De a legsűrűbb sötétség
Urunk keresztjét (és az egész földet)
akkor vette körül, amikor az Atya el-
hagyta őt („Hat órától pedig kilenc óráig
sötétség lett az egész földön. Kilenc óra
tájban Jézus hangosan így kiáltott fel:
’Elói, elói, lámá sabaktáni!’ Azaz: ’Én Is-
tenem, én Istenem, miért hagytál el en-
gemet?’”, Mt 27,45-46). Vagy ahogyan
az apostoli hitvallás szavaival valljuk:
alászállt a poklokra. Sokan úgy gondol -
ják, hogy az Úr Jézus csak úgy érezte,
mintha az Atya elhagyta volna őt, de ez a
valóságban nem következett be. A sötét-
ség a bizonyíték arra, hogy mégiscsak
bekövetkezett, hiszen az az Isten-nélküli -
séget jelezte, és Jézusnak át kellett élnie
– miattunk, helyettünk és érettünk – 

a kárhozatot. Helytelen tehát (egyébként
kedvelt) énekünk megfogalmazása: „A
természet velünk zokogja / Halálodért
fájdalmait, / Elbújt a nap, gyászukba 
rogyva / Siratnak választottaid.” (343.
di cséret).

3. prófÉcIÁK A nAppAL, HoLDDAL ÉS
cSILLAGoKKAL KApcSoLATBAn

Az Ószövetség tele van az Úr napjáról,
a végső időkről, a nagy nyomorúságról
szóló próféciákkal, amelyek megelő le -
gezik Jézus tanítását és a Jelenések köny -
vé nek párhuzamos gondolatait („Íme, az
Úr napja jön […] Az ég csillagai és csil-
lagzatai nem ragyogtatják fényüket, a
nap sötét lesz, amikor fölkel, és a hold
fénye nem tündököl.” – Ézs 13,9a.10; 
„A nap sötétté válik, a hold pedig vérré,
mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes
napja. […] Mert közel van az Úr napja
az ítélet völgyében! A nap és a hold el-
sötétedik, a csillagok elvesztik fényüket.”
– Jóel 2,31; 3,14b-15; „Azon a napon 
– ezt mondja az én Istenem, az Úr –
lenyugtatom a napot délben, és besötétí -
tem a földet fényes nappal” – Ám 8,9;
„Közel van az Úr nagy napja […] Harag
napja az a nap, szorongattatás és nyo -
morúság napja, pusztítás és pusztulás
napja, sötétség és homály napja, felhő és
ború napja” – Zof 1,14a.15). És így
lehetne tovább folytatni a sort: az ítélet
leírásához (legyen az egy aktuális ítélet
vagy az utolsó idők ítélete) mindig hoz-
zátartozik a nap, a hold és a csillagok el-
sötétedése.

4. A nEGYEDIK TroMBITASZó
Mennyiben különbözik a Jelenések

pró féciája a 4. trombitaszót követő ter-
mészeti csapások leírásában az ószövet-
ségi próféciáktól? Itt a napnak, a holdnak
és a csillagoknak csak egyharmada esik
az ítélet áldozatául, hasonlóan az első
három trombita által jelzett csapásokhoz
(a föld harmada megégett; a tenger har-
mada vérré vált; a folyók harmada üröm -
mé változott). És ez azt jelenti, hogy bár
az ítélet megkezdődött, mégis – egyelőre
még – tart a kegyelmi idő. Ez a sötétség
figyelmeztetés, hogy akinek van szeme,
lássa, akinek van füle, hallja meg: „A tu-
datlanság idejét azért elnézte Isten, de
most azt parancsolja az embereknek,
mindenkinek mindenütt, hogy megtérje -
nek. Mert rendelt egy napot, amelyen

megítéli majd a föld kerekségét igazsá-
gosan egy férfi által, akit arra rendelt.”
(ApCsel 17,30-31a). „Siessetek, hamar
lejár! / Kegyelme már régóta vár. / Ma
még lehet, ma még szabad, / Borulj le a
kereszt alatt.” (Füle Lajos)

5. A nEGYEDIK TroMBITASZó AZ AKTu Á -
LIS ESEMÉnYEK TÜKrÉBEn

A hívő nép állandó kísértése a bibliai
próféciák túlzott aktualizálása. Pár évvel
ezelőtt sok keresztyén folyóirat és könyv
Szaddám Husszein iraki diktátort tekin-
tette az Antikrisztus megjelenésének – de
hol van már Szaddám Husszein? Mind -
azt, amit a napfolttevékenység és az
időjárás anomáliáiban, az ózonpajzs el -
véko nyo dásában, a szupernóvák felvil-
lanásában, majd kihunyásában, vagy a
klí maváltozásban tapasztalunk, nem lehet
erőltetetten a 4. trombitaszó felhangzását
követő eseményeknek tekinteni. Amit
ma gunk körül tapasztalunk, csupán elő -
je lei mindannak, amiről a Jelenések
köny ve beszél. Előjelek, és így figyel -
mez tetések: nem jó úton jár az embe -
riség. Ugyanakkor vigyáznunk kell arra
is, hogy a nyilvánvaló jelek felbukka -
násakor ne dugjuk fejünket a homokba:
Jézusnak az Emberfia eljöveteléről és az
ítéletről szóló tanítása, Pál apostol eliga -
zítása az utolsó időkről, valamint a Je-
lenések könyve azért foglalkozik ezekkel
a jelekkel és eseményekkel, hogy „ami -
kor hirtelen megérkezik, nehogy alva
találjon titeket! Amit azért nektek mon-
dok, mindenkinek mondom: Vigyáz za -
tok!” (Mk 13,36-37).

Loránt Gábor / Budapest

Siklós József
Hét pecsét
És felnyílnak pecsétei a Könyvnek.
Ítéletek sora a földre zúdul.
Háború, ínség, járvány, füst és kénkő
– egy égő csillag pusztítva aláhull.
Fehérruhás sereg
Megtisztultak a Bárány vérében.
Nem éheznek, nem szomjaznak többé.
Isten kegyelme: nem fogyó, friss forrás.
Nincs többé könny – csak öröm –, örökké!



XXXIV. évf. 1. szám 9Biblia és Gyülekezet

„Mi, Krisztus
népe, már nem

vagyunk az ítélet
alatt, mert 

kijöttünk Isten
haragja alól.

Jézus engesztelő
áldozata megbékéltette Istent.”

„Az ötödik angyal trombitált… és meg-
nyitotta a mélység kútját” (Jel 9,1.2)

A MÉLYSÉG
Több helyen olvasunk a Bibliában a

mélységről. Lukács evangéliuma 8,31-
ben arra kérik a démonok Jézust, ne
küldje őket vissza a mélységbe. Olyan
rossz hely ez számukra? Még a disz nó -
nyáj is jobb nekik (Lk 8,32)? Ezek sze -
rint a föld alatti világban nagyon rossz
lenni. Ők ezt nagyon jól tudják, hiszen
onnan jöttek ki. Van tehát egy hely, ahol
szállásuk van, és ez nem a föld. Lakó -
helyük a mélység, és annak is a kútja.
Mivel tudták mi van ott, ezért nem akar-
tak oda visszatérni. – Még a víz nélküli
helyeken is jobb nekik, mint a mély -
ségben (ott nyugalmat keresnek Máté
12,43). Hol van a legjobb hely számuk -
ra? Az emberi szívben, mivel ezt mondja
a helyet kereső démon – visszatérek oda,
heted magammal (Mt 12,45). A bukott
emberi szív oázis a démonoknak, ott még
található valami a hitetleneknek adott ál-
talános kegyelemből (Mt 5,45). A mély -
ségben semmi jó nem található, nincs
harmónia, megnyugvás. Csak széthúzás,
meghasonlás és örök veszedelem (Mt
12,25; Lk 11,18). A Sátán neve is görö -
gül össze-vissza dobálást jelent. A bukott
emberi szívben sikerélményük is volt: ott
megvalósították magukat, elértek vala -
mi féle gonosz eredményt. (Emlékezzünk
a kövér ördög és a sovány ördög mesé -
jére! Amikor a bűnöket elköveti az em -
ber, a benne levő ördög szépen hízik.) 
A szívben jobb lenni. De a mélységben?
Oda visszamenni? Inkább nem! – Azért
sem, mert ott rossz a főnök. Nevének 
jelentése – mivel mindig, mindent és
mindenkit elveszít – Abaddon héberül,
Apollion görögül, magyarul pedig Vesz -
tő (Jel 9,11).

BEMEnnEK ÉS KIJÖnnEK
Gyakran feltárul a mélység, és a szo -

morú sorsúak bemennek. Így Kóré, Dá -
tán és Abirám (4Móz 16,33). A gazdag is
odakerült Jézus példázata szerint (Lk
16,22kk). A bukott angyalok oda szám -
űzettek (2Pt 2,4). Ott van már – Dante
szerint – 1303-óta (ez halálának éve és
ott tartózkodásának kezdete) VIII. Boni -
fácius is, a rosszhírű pápa. Aki oda kerül,
onnan már nem jön ki. Jézus ezt mondta:
– ki nem jössz onnan, amíg meg nem
fizeted adósságodat. Vagyis soha nem
jössz ki, mert azt nem vagy képes meg-
fizetni (Mt 18,34; 5,26). A mélység az
emberek számára nem átmeneti hely. Ott
vannak, akik szeretik és szólják a hazug -
ságot (Jel 22,14). Férgük meg nem hal,
tüzük el nem aluszik (Mk 9,44-48), tüzes
tó lesz ott (Jel 21,8). Gyermekek vá-
dolják az apákat, hogy miért nem tanítot-
ták meg őket a hitre. Feleségek hibáz-
tatják férjüket, mert nem engedték őket
a hívők közé menni. Gyülekezeti tagok 
a lelkészeket illetik állandó szemre-
hányással, mert nem az üdvösség útjáról
beszéltek a szószéken. Sírás és fogcsi -
kor gatás lesz ott (Mt 13,42), az ítéletnek
rettenetes várása (Zsid 10,26).  A lelkiis-
meret felébredése, megkésett tenni aka -
rás (Lk 16,27-28). Onnan már soha nem
lehet kijönni. Sorsukat nem lehet meg -
vál toztatni: „ahova dől a fa, ott marad”
írja Salamon (Préd 11,3). Az öreg pietista
Bengel  ezt mondta: „Micsoda iszap lesz
ott, minden gonosz és gonoszság egy
halomban!”

A démonok azonban kijöhetnek egy
feladat elvégzésére, s vissza is mehetnek.
Mint láttuk, az utóbbit nem szívesen
teszik. Most azt olvassuk, hogy kijönnek.
Az ötödik angyal kezében van a kulcs,
amivel a poklokat felnyitja. Isten meg -
engedi a démonoknak, hogy kijöjjenek.
Ahogyan Jézusnak volt hatalma arra,
hogy a mélységbe küldje őket, hatalmá-
val ki is engedheti, és rábocsáthatja őket
az emberiségre, büntető osztagként.
Ilyen ről már korábban is hallottunk: pl.
Sault Istentől küldött gonosz lélek gyö -
törte (1Sám 18,10), a tévelygés lelkét
adta Isten Sedékiásba és a hamis prófé -
tákba (1Kir 23). Ne gondold, hogy nem

hívogatta volna őket korábban, hogy
nem intette őket százszor! Mielőtt a Fá -
raó szívét megkeményítette, figyelmez -
tette. Mielőtt Sault végleg elvetette, Lel -
kével hívogatta. Júdást még asztalához is
engedte, mielőtt átadta neki az árulót
jelző falatot (Jn 13,26-27). Vagyis az
ember felelőssége mindig ki volt élezve.
Senki sem mondhatja: nem tudtam, nem
hallottam. 

A SÁSKÁK
Sáskák áramlanak ki a feltárt kútfőn.

Olyan képet használ a Biblia, ami isme -
rős az emberiség számára. A keleti népek
különösképpen ismerték a sáskajárást. 
A földművesek rémálma volt a követ -
kező jelenet, ami a valóságban sokszor
megtörtént: A földműves a földjén dol-
gozott, elégedetten nézte az érett kalá -
szo kat, kifente a kaszáját, és már éppen
hozzá akart kezdeni az aratáshoz, amikor
elsötétült a feje fölött az ég. Különös
han got hallott, szapora rágcsálást, félel -
me tes ropogást. Nem volt számára kér -
dés, hogy mi az a sötét felhő: a vándor -
sáskák milliónyi serege! Kétségbeesetten
csapkodott, őrültként vagdosta a levegőt,
de minden hiába! Rágás és rágás, míg
végül semmi nem maradt. Az ember a
földre, a lerágott tarlóra borult és zoko-
gott. Semmi nem maradt a drága ve -
tésből.
– Először füst jelenik meg. Ez a becsa -

pás és megtévesztés, a bűn és szomo -
rúság, az erkölcsi sötétség és romlás
füstje, ami folyamatosan ömlik a po -
kolból. 

– A mélyből jönnek a sáskák (Jel 9,3). 
A fenti leírás alapján van némi fogal-
munk a Sátán mélységeiről (Jel 2,24).

– A formájuk leírása félelmetes képet tár
elénk a 9,7-10. versek szerint kínzók,
marnak, rémisztő külsejűek: rettenetes
haj és fog, mellvért, szárny, farok, ful-
lánk a fegyverük. Mintha jelképes 
le írá sa lenne egy gyilkos arzenálnak, 
a ki védhetetlen csodafegyverek nek,
amik kel a sötétség lényei rendel keznek.
Kétszázmillióan vannak (16. vers). 

– Hatalmuk van arra, hogy az embereket
megmarják, mint a skorpiók. Figyeld
meg: már nem a teremtett világot, ha -

AZ ALVILÁG MÉLYSÉGE
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nem azon belül az embereket támad-
ják. – Az eddigi csapások (az első négy
angyal) a természetnek ártottak. A ter-
mészet szenved, a teremtett világ nyög
a csapások alatt (Róm 8,22; Jel 9,4-5).
A környezetvédők hiába tilta koznának.
A büntetés bekövetkezik. Most pedig a
környezetvédők követ keznek, de nem
csak a zöldek, hanem mindenki, aki -
nek nincs homlokán Isten pecsétje.

– A Jelenések e része is jelképekkel ér -
tendő. A démonok elsőképpen szel le -
mi lények, így az emberek lelki életét,
szellemi mivoltát támadják. Akik pe -
dig ma mozgatják ezt a világot és egy
új világrendet alkotnak, ebből a forrás-
ból táplálkoznak „…az ördögi lelkek
azok, akik jeleket tesznek; akik elmen-
nek a földnek és az egész világnak
királyaihoz…” (Jel 16,14).

LELKI ÜZEnET
Ezeket a beszámolókat hogyan néz -

hetnénk felszabadult, keresztyén szem-
mel? Pozitív gondolatokat keresünk. Mik
a bíztató üzenetek e rettenetes apokalip-
tikus leírásokban?
1. Nem Maurice Andre fújja a trombitát,

nem is a szilveszteri bolondos gyerek,

hanem az Úr angyala. Az angyalok
Isten akaratának teljesítői (Zsid 1,14).
Az ötödik trombitaszó angyala Isten
igazságos büntetését hajtja végre. Övé
az ítélet, és van hatalma azt véghez
vinni.
Mi, Krisztus népe, már nem vagyunk
az ítélet alatt, mert kijöttünk Isten
haragja alól. Jézus engesztelő áldozata
megbékéltette Istent. Békességünk
van Istennel. Családjához tartozunk,
Istent Atyánknak mondhatjuk. Jézus
mondta: „Ha valaki szeret engem,
megtartja az én beszédemet: és az én
Atyám szereti azt, és ahhoz megyünk
és annál lakozunk” (Jn 14,23).

2. Ezek az események nem a gyülekezet
ellen, hanem a gyülekezetért vannak.
Isten a gyülekezetének ellenségeit
bün teti meg, övéit pedig megtartja az
örök életre.

3. Szét fog válni, hogy ki az Úré, és ki
nem az. Ott van-e a homlokunkon
Isten pe csétje? Jaj azoknak, akiknek 
a homlokán a fenevad bélyege és
száma van, a 666. A Jelenések könyve
szerint két részre oszlik az emberiség.
A fenevad bélyegét hordozót a Vesztő
elveszti, a Szentlélek által elpecsétel-

teket pedig megtartja, hogy el ne vesz-
szenek (Ef 1,13).

4. Ennek az ítéletnek még időben vége
van, nem örök. Öt hónapig tart (Jel
9,10). Nyilvánvaló, ez is jelképes szám.
De mégis mutatja, hogy az öt hó nap
után az ember még megtérhet. Oda -
menekülhetnek az Úrhoz – szabadí -
tásért. Isten felkínálja nekik a meg térést,
de sajnos nem élnek vele (Jel 9,21).

TÉrJETEK MEG!
Az ítéletek közötti időkben (mint pél -

dául most a Covid, vagy a közelünkben
dúló orosz–ukrán háború), Isten lehető -
séget ad a megtérésre. Bizonyára vannak,
akik magukba szállnak, és Istenhez me -
nekülnek. Egy-egy esetben megtör ténik,
hogy az ördögnek el kell engednie a fog -
lyait, akkor, ha az erősebb fegyveres
Jézus beleszól egy ember életébe (Lk
11,21). Imádságom, hogy aki ezeket a
sorokat olvassa, az észre térjen, válassza
az üdvösség útját úgy, hogy Isten ad neki
megtérést és új életet! Mert az idő rö -
vidre van szabva, és közeledik az újabb,
a következő csapás.

Alföldy-Boruss Dezső / 
Szigetszentmiklós

„A démoni hatás
alatt a hitetlen

tömegek örülnek
a háborúnak,

kívánják és ün -
nep lik a háborút,
abban lelkesen

részt vesznek. Készek a háborút
követelni, „Éljen a háború!” táblák

alatt felvonulni.”

Olvasásra: Jelenések könyve 9,13-21

Amikor ezek a sorok születnek, a há -
bo rú nem sok évtizedes történelmi em -
lék, tan könyvek lapjainak vizsga anyaga,
hanem mindennapjaink halálos pusztí -
tása, em be ri sorsunk tragédiája. A háború
éle tükért menekülő embereket, egykor
vi rág zó, elevenen lüktető városok romja -
it villantja elénk. A front mindkét oldalán
ugyanolyan emberek harcolnak és vesz -
nek oda, vagy éppen menekülnek, mint

magunk. Isten Szentlelke János apostol
soraival nem távoli és elvont teológiai
konstrukcióról, vagy elméleti etikai kér -
dé sekről szól, hanem húsba vágó, éppen
a mi létünket és életünket alapjaiban
érintő témát állítanak reflektorfénybe.

A hatodik trombitaszó hallatán, és a
háború démoni mészárlása láttán sem fe -
ledhetjük, hogy Isten a Jelenések köny vé -
ben Krisztus földön élő egyházait, a helyi
egyházak hívő tagjait bátorítja. A Jelené -
sek könyve, annak ítéletes láto másai is
buzdítások számunkra, akik a világra zú-
duló ítéleteket látjuk, tapasztaljuk és
átéljük. A fő kérdésünk: hogyan és mire
buzdít és bátorít Isten, amikor háborúk
hírét halljuk, vagy háború éri el életünket.

A Jelenések mennyei látomása bemu-
tatja a sokkoló tapasztalatok mennyei
hátterét, a háború démoni jellegét, a
pusztulás, a démoni erő nagyságát és sor-
sunk végső, mindent eldöntő nagy kér -
dését, a megtérés sürgető fontosságát.

Istennek a jelenvaló világrend feletti
ítéletét hirdeti a háború – a hatodik trom-
bitaszóval. A hetedik pecsét felbontásá-
val (Jel 8,1-5) kezdődően, az ítélet trom-
bitájának hétszeres felharsanásával (Jel
8,6-11,19) hozza el Isten a harag hét po-
harát (Jel 16. fejezet). A hatodik trom-
bitaszó a történelem minden háborúját
leírja. A háború minden emberi, törté -
nelmi okon és szándékon túl Isten ítélete,
büntetése és figyelmeztetése a bűnös
számára. A háború idején is Istennel, a
világtörténelem urával van dolgunk, aki
a hatodik trombita hangjával megmoz -
dítja a mennyet, és Isten ítélete lezúdul 
a földön élőkre, reánk!

SZABADJÁrA EnGEDETT DÉMonoK
Isten ítéletének eszköze egy démoni

támadás, amely a háború idején az em-
berek lelkét uralma alá hajtja, így az
ember egy hatalmas pusztító gépezet ré -
szévé válik. Gépiesen vagy belső fe szült -

A DÉMonI MÉSZÁrLÁS, A HÁBorú

folytatás a Melléklet után
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ségekkel, de egy gyilkos gépezet része -
ként teszi a dolgát, hiszen a paran csot
megtagadnia nem szabad.

Igénk szerint a háború az Eufrátesznél
megkötött négy angyal borzalmas mé -
szár lása. Négy angyal szabadul el, és hoz
hatalmas háborús pusztulást az embervi -
lágra. Ezek az angyalok démoni lelkek,
hiszen Isten szent angyalai sohasem je-
lennek meg megkötözött, féken tartott
lényekként. Az Eufrátesz az ősi Mezopo -
támia egyik nagy folyója, a Kaukázustól
2800 km hosszan vezet a Perzsa-öbölig.
Az Eufrátesz vidéke a bibliai időkben
Isten népe ellenségeinek, Asszíria, Ba-
bilon és a méd-perzsa birodalom a köz -
pontja. De milyen angyalok kötődnek az
Eufráteszhez? Ők „a négy angyal”, hatá -
rozott névelővel, mintegy csoportot ké -
pezve. Ezen a ponton Dániel könyve
lehet segítségünkre. Dániel 10. fejezete
betekintést enged a földi események
mennyei hátterébe, amikor Dánielnek
meg jelent az Úr szent angyala, és ezt
mondta: „Persiának fejedelme ellenem
állott huszonegy napig, és ímé Mihály,
egyike az előkelő fejedelmeknek, eljöve
segítségemre,…” (Dán 10,13) A 20. vers
hozzáfűzi: „És monda: Tudod-é, miért
jöttem hozzád? És most visszatérek,
hogy küzdjek a persa fejedelem ellen; és
ha én kimegyek, ímé Görögország feje -
delme jő elő!” Az itt szereplő fejedel -
mek, akik Isten szent angyalának ellene
állottak, ugyanígy Mihály fejedelem is,
az angyalvilág személyei. Persia fejedel -
me, és Görögország fejedelme is Isten
angyalaival küzdő szellemi lények, dé -
mo nok, akik egyik vagy másik földi
birodalom politikai hatalmának szellemi-
lelki hátterét és talapzatát adják. A le -
vegő beli hatalmasság fejedelméről, és 
magasságban lévő fejedelemségekről,
ha tal masságokról, az élet sötétségének
világbíróiról és a gonoszság lelkeiről
olvasunk az Efezusi levélben is (2,2;
6,12) A Jelenések négy megkötött an -
gyala is ilyen démonok csoportja, akik
számára élvezet, amikor birodalmi esz -
mékkel, ideológiai alapon háborúba ta -
szítják az embereket. A démoni hatás
alatt a hitetlen tömegek örülnek a hábo -
rúnak, kívánják és ünneplik a háborút,
abban lelkesen részt vesznek. Készek a
háborút követelni, „Éljen a háború!” táb -
lák alatt felvonulni. Minden háborúban
ez a teljesen irracionális lelkesedés, a

pusztítás és a pusztulás utáni vágy, az
önnön és mások sorsának és életének
megrontása lép működésbe. A háborúban
az ember nem a fegyverek, hanem a
fegy vereket kínáló és használó démoni
hatalmak áldozata és rabszolgája.

A pusztító démonok és emberi eszkö -
zeik azonban semmit sem tehetnek kor-
látlanul. Igénk szerint a démoni hatalom
háborújának idejét Isten megszabta:
„órá ra és napra és hónapra és esz ten -
dőre,…” (Jel 9,15). Ugyanígy meghatá -
rozott, és nem korlátlan a démoni
mészárlás mértéke: „megölje az emberek
harmadrészét” (Jel 9,15). Amint a Sátán
Jóbbal, úgy démonai az embervilággal
sem tehetnek bármit korlátlanul, Isten
akarata nélkül.

A háború ezért nem azt jelenti, hogy a
világtörténelem kormánykereke kicsú -
szott volna Krisztus kezéből, vagy még -
sem övé lenne minden hatalom mennyen
és földön. Végképp nem lehetséges,
hogy ördögi erők megakadályozzák és
ellehetetlenítsék Isten üdvözítő művét.
Semmilyen háború sem gátolhatja a vá -
lasztottak egybegyűjtését, az evangélium
hirdetését és hitét, a Krisztus és egyháza
iránti szeretetet és szolgálatot. Bátorod-
jon csak a szívünk, amint Luther Már-
toné: „miénk a menny örökre!”

A HADSErEG A cSATAMEZőn
A 16. verstől a mennyei világról a földi

eseményekre fordul tekintetünk: hatal-
mas, félelmetes hadseregek, lovak és lo-
vasok jelennek meg. A szimbolikus szám
a sereg megszámlálhatatlan soka ságáról
beszél: kétszázmilliós sereg. A lovak és
lovasok is szimbolikus lé nyek, akiknek
célja a pusztítás, eszkö zeik pedig azo -
nosak: tűz, füst és kénkő. Az egyik ma -
gyarázat János jövőbeni látomását a
későbbi korok hadigépe ze teivel, fegy -
vereivel azonosítja. Egy másik magya -
rázati lehetőség a látomás lovasait és 
lovait a démoni pusztító erő képi bemu-
tatásának tekinti. János apostol szim-
bólumokkal tele látomását nem könnyű
konkretizálni, de egyet félreért hetetlenül
szemléltet: a lovasok és a lovak pusztító
erejét. Ezt a félelmetes erőt minden kor -
szak minden háború jában mind a mai
napig tapasztaljuk. A háború elpusztítja az
emberek harmadrészét. A démonok mé -
szárlása, a ha lál aratása ijesztő méretű, a
pusztító vérszomj olthatatlan.

A TúLÉLőK nEM TÉrnEK MEG
Isten ítélete jel, figyelmeztetés, de a

túlélők nem tértek meg. Isten ítélete le -
súlyt, az ember jajong, a csapás (Jel 9,20)
óriási, de az ember mégsem tér meg, nem
hagy fel gonosz útjával. Jóllehet, hangzik
a mennyei tanúbizonyság, (Jel 11. feje -
zet), az égi angyal hirdeti az örökkévaló
evangéliumot (Jel 14,6-7), Krisztus egy-
háza fáradozik, hogy tanítvánnyá tegyen
minden népeket (Mt 28,18-20), viszont 
a világ fiai nem értik a jelet, nem veszik
szívük re a figyelmeztetést, nem térnek
meg a csapások hatására sem.

Miből kellett volna megtérni? Mit kel-
lett volna elvetni? Mitől kellett volna el -
fordulni? Mire figyelmeztet az ítélet? 
A túlélők nem fordultak el a hamis val-
lástól (Jel 9,20) és az istentelen élet vi -
teltől (Jel 9,21), pedig az ítélet figyel -
meztet. Nem kerülhető el Isten haragja
ellenünk a hamis vallás és a romlott
életvitelünk miatt, amikor a trombita fel-
harsan, és a démonok elszabadulnak.

Az Ószövetségtől az ember ke zeinek
csinálmánya a magunk alkotta, úgyne -
vezett isteneket, és azok vallásos tiszte -
letét, a hamis vallást jelenti. A jelenvaló
világ Isten nyilvánvaló ítélete ellenére is
ragaszkodik a magaválasztotta istentisz -
telethez, és nem akar megtérni a bálvá -
nyoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz
Istennek szolgáljon (1Thessz 1,9). A vi -
lág vallási berendezkedése, bálványimá -
dása a háborúk hatására sem válik ke -
 resz tyénné.

Az Isten evangéliumát megvető ember
vallása szükségszerűen démoni, ördögi
vallássá lesz. Imádják a gonosz lelkeket
(Jel 9,20) mert „amit a pogányok áldoz-
nak, ördögöknek áldozzák és nem Isten-
nek; nem akarom pedig, hogy ti az ördö -
gökkel legyetek közösségben” (1Kor
10,20). A hamis vallásból sem hiányzik
a túlvilági hatás, de az nem mennyei,
hanem démoni eredetű. A hamis vallás
élményei mögött, a szobrok, az emberi
fantázia szüleményeinek tiszteletében is
át lehet élni mély vallásos megtapasz-
talásokat, amelyek azonban nem Krisz-
tustól, hanem démonoktól erednek, és
megtévesztik, rabul ejtik az embert, hogy
ne térjen meg.

A démoni vallás mellett a megtéretlen
ember ragaszkodik gonosz életviteléhez
is. A felsorolás: gyilkosság, ördöngösség,
paráznaság (porneia) és lopás mind az
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Isten törvényének megszegése, az Úr el-
leni lázadás. Igénk szerint ezek a bűnök
az övéik: az ő gyilkosságaik, az ő paráz-
naságaik és lopásaik. Ezen bűnök jel -
lemzik életüket, ezekkel azonosulnak,
ezeket szeretik.

Krisztus egyházának hívő tagjai ilyen
megátalkodott démoni vallás és erkölcsi
romlottság közegében élnek Krisztus
hitében, szeretetében és reménységében.
Amikor háborúk hírét halljuk – és most
éppen ilyen időt élünk – nem kell
elveszítsük szívünk reménységét. A há -
ború – minden démoni tombolása és a
fékevesztett pusztítás ellenére is – Is-
tenünk hatalmában van. Urunk nem
vesztette el a kontrollt, nem dobta el a
gyeplőt.

Mivel a háborúk mögött látjuk azok
démoni hátterét és pusztító hatását, ezért
nem leszünk a háború emberei. „Boldo-
gok a békességre igyekvők…” (Mt 5,9),
ezért mi a békesség, a kapcsolatok ren-
dezésének emberei akarunk maradni há -
borúk idején is. Most is imádkozunk,
mert csak Isten vethet gátat a démoni
tombolásnak. Ugyanakkor mentjük akit
és amit csak lehet. 

A háború Isten figyelmeztetése, mert
eljön az óra, amikor már nemcsak az em-
berek egyharmada, de mindenki az ő íté -
lete alá esik. A háború figyelmeztet: Isten
nem hagyja a hamis vallást és az erkölcsi
romlást ítélet nélkül. A választottak szá -
mára a háború a legkomolyabb figyel -
meztetés és sürgetés a megtérésre: „Ké -

szülj Istened elé!” (Ám 4,12), és ne fuss
a pogányság kicsapongásának ugyan -
abban az áradatában, szitkozódva (1Pt
4,4)! Amikor pedig a háborúk miatt féle -
lem, elkeseredés és bánat lenne úrrá szí -
vünkön, emlékezzünk Urunk szavaira,
mert a háborúk hírei azt jelzik, hogy
közel van Krisztusunk érkezése: nagy
hatalommal és dicsőséggel. Akkor is szól
majd a mennyei trombita, amikor az ő
angyalait küldi „nagy trombitaszóval, és
egybegyűjtik az ő választottait a négy
szelek felől, az ég egyik végétől a másik
végéig” (Mt 24,31). A háború jele hir de -
ti: közel a pillanat, amikor meglátjuk őt.
Közel van Krisztus, aki „szerette az egy-
házat, és önmagát adta azért” (Ef, 5,25).

Dr. Cs. Nagy János / Pécel

JÉZuSÉ A VILÁG fELETTI 
KIrÁLYI urALoM 

„Amikor így szól-
nak a mennyben:
‘haragra lobban-
tak a népek…’,
ezzel leleplezik a
mennyeiek azt is,

hogy minden
Isten elleni lázadás meg akarja akadá-
lyozni a mennyei királyság földi elterje -
dését, megjelenését, megvalósulását.”

Olvasásra: Jelenések könyve 11,15-19

Narratívák háborúja folyik világunk -
ban. A narratíva alatt olyan magyarázati
sablont, elbeszélést értsünk, amely bizo -
nyos értelemmel ruházza fel a történé -
seket, és ok-okozati kapcsolatokat meg -
nevezve mutatja be az emberiség vagy
egy egyén tapasztalatait. Korábban soha
nem látott mennyiségű narratíva keletke -
zik és kerül a köztudatba az esemé nyek -
kel kap csolatban. Talán mi magunk is
gyártunk ilyeneket. A narratívagyártás
sajnos magával hozza azt a jelenséget,
hogy korunk tömegei az eseményeket
nem tudják he lyesen megítélni, mert
nem a valós tör ténésekről értesülnek, ha -
nem a média tartalmakat gyártó háttér -
intézmé nyek, érdekkörök saját ideoló -
giái és ér dekei sze rint legyártott kész
magyarázatokat kapják tényként tálalva.
Könnyen bizonyítható, hogy a világtár-

sadalom több ségének gondolatait, érték -
rendjét a sajtón, médián, filmiparon,
zene iparon, közösségi oldala kon ke -
resztül kapott kész, ideológusok által
meg alkotott narra tívák, elbeszélések,
érték íté letek határozzák meg. Ahány 
nar ra tíva gyártó, annyi narratíva. Ezért,
ami kor valami történik világunkban,
attól füg gő en, hogy a töme gek melyik
ma gya rá  zatot hallják és fogadják el, azt
képviselik, és aszerint is állnak be az
értelmezési harcokba. Ezért állíthatjuk,
hogy a narratívák háborúja zajlik.

Ma szinte minden eseményről készen,
mások által tálalva és magyarázatokkal
ellátva érkezik hozzánk információ, leg -
többször olyan összefüggésbe helyezve,
ahogy a hírgyártó érdeke azt megkívánja.
Ezért ez a helyzet azt kívánja tőlünk,
hogy a lehető legszélesebb körben tájé -
kozódjunk a tényekről, mielőtt véle -
ményt alkotnánk; több forrásból is ku-
takodjunk, ha véleményezni, értékelni
kívánunk vala mit. Nagy csapda, ha va -
laki egy narra tíva készítő kör áldozatává
lesz, és csak úgy látja, értelmezi, értékeli
az eseménye ket, ahogy azt neki a saját
narratíva készítője tálalja. Úgy mondják,
hogy ilyenkor véle ménybuborékba kerül
va la ki, és ez meg akadályozza a helyes
érték ítéletben és cselekvésben, mert csak
azt látja, ami a véleménybuborékon belül
van. 

Ebben az összefüggésben mondhat -
juk, hogy Isten népének nagy kiváltsága,
hogy a Szentírásban a világ eseményei -
nek, a történelemnek isteni narratíváját
tarthatja kezében. Azt a narratívát, ame-
lyet maga Isten készített és hirdettet
velünk, hívőkkel. Erre utal a hetedik
trom bitaszó megszólalása. Ehhez a nar-
ratívához kell újra és újra visszatérnünk,
és ennek fényében kell értelmeznünk ko-
runk minden történését, és ez alapján kell
mérlegelnünk, felülvizsgálnunk a ne -
künk készen tálalt értelmezéseket, és az
általunk tapasztalt eseményeket is, mert
Isten narratívája az egyetlen olyan értel -
mezési keret, amely megadja nekünk az
igazi válaszokat és magyarázatokat.  

A hetedik trombitaszó arra utal, hogy
Isten az ő népét újra és újra, generációról
generációra mennyei perspektívába
emeli a helyes látás és világértelmezés
érde kében. Mennyei himnuszokról ol -
vas ha tunk szakaszunkban, amelyek tájé -
koz tatnak a teremtett világ történéseinek
örök koordinátarendszeréről és értel me -
zési keretéről. Jó és fontos ezekre ne -
künk is emlékezni újra és újra. 

Mik azok a tények, amiket mindig
számításba kell venni világunknak, és
benne nekünk, hívőknek? 

1. Jézus Krisztus örök fennhatósággal
rendelkezik a világ valamennyi uralko -
dója és birodalma felett. Ezt az uralmat
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Jézus Istentől kapta meg, és nem a Sátán-
tól (Mt 4,8). Ő ebben a tisztségében ak-
tívan cselekszik is, hiszen ő irányítja a
világmindenséget, a történelmet, annak
minden részletében. Ezért magasztalják
így: „nagy hatalmadat kezedbe vetted, és
uralkodsz”. Kereszten aratott győzelmé -
vel hozzálátott tehát Urunk a dicsőséges
uralma napvilágra hozatalához, és ezt az
egész emberi történelemben folyama -
tosan teszi is, ami a gonoszság erőinek
folyamatos rombolásához és végső soron
a Sátán birodalmának megsemmisíté -
séhez vezet, másrészt az ő dicsőséges
megjelenésével éri el majd földi célját,
ami kor is minden szem meglátja őt győ -
ze del mes dicsőségében. 

Az a huszonnégy vén, aki az ószövet-
ségi és újszövetségi egyházat képviseli 
a mennyben, megadja a világtörténelem
ese ményeinek megértéséhez a megoldó
kulcsot, amikor kijelenti, hogy Jézus
ural kodik, és hogy ennek a mennyei va -
lóságnak földi megvalósulása a világ tör -
ténelem eseményeinek igazi oka. Ami kor
korunk talán sokakat megrendítő jelen-
ségeit észleljük, ezt jól tartsuk ész ben!

2. Amikor így szólnak a mennyben:
„haragra lobbantak a népek…”, ezzel
leleplezik a mennyeiek azt is, hogy min-
den Isten elleni lázadás meg akarja aka -
dályozni a mennyei királyság földi el -
terjedését, megjelenését, megvalósulását.
A lázadás mögött pedig maga a Sátán áll.
Legyen az a támadás tudományos, er -
kölcsi, ideológiai, vallási, fizikai jellegű,

és szóljon bár Jézus, a Biblia, az egyház,
a hívők, az isteni erkölcsi és teremtési
rend ellen. A Sátán cselekvőképessége
ugyan korlátozott, de minden közre mű -
ködőjével azon igyekszik, hogy mind -
azokat támadja, elhallgattassa és meg -
semmisítse, akik Isten feltárt titkát, az
evangélium igazságát, Jézus mindenek-
felettiségét a mindennapok embereinek
hirdetik és képviselik. Ennek lehetünk
korunkban is átélői, amikor újabban a
nyílt társadalom képviselői arrogáns ci -
niz mussal, vakmerő módon hergelik
aber rációikkal a Szentet, kigúnyolják a
teremtési rendet, az ige hűséges kép -
viselőit és hirdetőit pedig bíróság elé 
hurcolják. A mennyeiek, a mi vigaszta -
lásunkra hozzáteszik, hogy Jézus el pusz -
títja azokat, akik ilyen módon „pusztítják
a földet”. Okuljanak korunk progresszív-
jei az igéből: Jézus megsemmisíti azokat
az erőket, amelyek bibliaellenesek, isten -
ellenesek, emberellenesek és a termé -
szet nek és az egyháznak pusztítói és
rombolói! Jobb nem ezek közé kevered -
ni, hanem megtérni az ilyen szel lemi 
társaságból Istenhez, aki kegyelmes
szere tetével kész bocsánattal magához
fogadni az ő ellenségeit is. 

3. A mennyiek ezen túl biztatják az Úr
„szolgáit”, a „prófétákat”, a „szenteket”,
és azokat, akik félik az ő nevét, akár ki -
csik, akár nagyok, hogy jutalmat fognak
kapni helytállásukért és hűségükért. És
mivel az Úr az oltalmuk, segítőjük és tá-
mogatójuk, ezért szabadon, félelmek nél -

kül és tiszta lelkiismerettel hirdethetik az
evangéliumot, mert Uruk védelme alatt
állnak. Akármelyik társadalmi körbe is
tartozik valaki az övéi közül, senki nem
esik az ő figyelmén kívül. Biztasson ez
minden hívőt az evangélium és a bibliás
erkölcs bátor és megalkuvás nélküli
képviseletére: a hűségesek jutalmat kap-
nak! Ahogy Pál is mondja: „Aki ültet, és
aki öntöz: egyek, és mindegyik a maga
jutalmát kapja majd fáradozásához mél -
tóan” (1Kor 3,9).

A hetedik trombitaszó felemeli a min-
dennapok küzdelmeiből Isten választott
népét, hogy valós perspektívából mutassa
meg a történéseket, mutasson rá az ok-
okozati kapcsolatokra, adjon igazi nar-
ratívát az eseményekkel kapcsolatban,
azért, hogy ne féljünk, hanem mindig
örömmel és bátran szolgáljuk Urunkat. 

Az egyház, minden romlása ellenére,
2000 éve hirdeti a világnak ezt az üzene -
tet. Mi is hirdessük és képviseljük ezt az
örökké érvényes narratívát: „a világ fe -
lett a királyi uralom a mi Urunké és az 
ő Krisztusáé lett, és ő uralkodni fog
örökkön-örökké”!

Azért történnek úgy a dolgok, ahogy,
mert Isten így akarja. Igazodjunk hozzá,
mert ő képes és kész elpusztítani azokat,
akik megrontják a földet tetteikkel, gon-
dolataikkal. Viszont megjutalmazza övé -
it, és könyörülettel van szolgái, a pró -
féták, a szentek és azok iránt, akik félik
az ő nevét.

Sipos Ajtony Levente / Soltvadkert

Dr. Brian Boyd,
az észak-írországi
Kells Presbyteri -
an Church lelki -
pász tora 2022. 

ja nu ár 9-én 
elhangzott ige-

hirdetésének magyar fordítását adjuk
közre, ami Jézus Krisztus kereszt jének és
az úrvacsorának fontos szempontjaira

irányítja figyelmünket.

Első hallásra talán meglepő, amikor
azt olvassuk, hogy a Biblia Istene átkot
mond emberek fejére. Pedig ő nem csu -
pán a sze retet Istene, hanem a harag és

az igazság Istene is. Ilyen kijelentések
hallatán sokan elborzadnak. Úgy érzik,
lehetetlen, hogy Is ten ilyen lenne. 

Pál apostol azonban jól tudta, hogy ez
igaz kijelentés. Elmondom, miért. Nem
utolsó sorban azért, mert nem kevesebb-
szer, mint öt alkalommal volt része letar -
tóztatásban és büntetésben amiatt, hogy
Jézus Krisztust prédikálta. Ez a büntetés
rendre egy híján negyven botütésből állt.
Vagyis öt alkalommal mértek rá 39 bot -
ütést azért, mert Jézus Krisztust hirdette.
Abban az időben a büntetés végrehaj -
tásának menetéhez tartozott, hogy köz -
ben nyil vánosan felolvasták Mózes 5.
könyvé nek 27. fejezetét. Isten átkait

fenn hangon olvasták, miközben a bot -
ütések suhogtak.

Az 5Mózes 27. fejezete Istennek a né -
péhez intézett utasításait tartalmazza arra
az időre, amikor belépnek az ígéret föld-
jére, amint ezeket Mózes lejegyezte.
Ezeket az utasításokat az egész népet
egybegyűjtve, nyilvánosan olvasták fel.
Hat törzsnek a Garizim hegy lábánál
állva kellett azokat az áldásokat kihir -
detnie, amelyeket Isten saját népének
szánt.

A másik hat törzsnek az Ebal hegynél
kellett állnia, az ő feladatuk az volt, hogy
Isten átkait nyilatkoztassák ki, amelyeket
a törvényszegőknek szánt. Pálnak ezeket

A KErESZT ÁTKA
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kellett hallania, miközben a rá kirótt bün-
tetést megkapta. Az átkok ismerősen
csenghettek a fülében. Amikor az utolsó,
a 39. botütést mérték rá, a 27. fejezet 26.
verse hangzott fel. Ez az a vers, amit Pál
apostol a Galata levél 3,10-ben idéz: „…
meg van írva: Átkozott mindenki, aki
nem marad meg mindazokban, amik meg
vannak írva a törvény könyvében, hogy
azokat cselekedje.”

Ezzel a háttérrel, ebben a számára na -
gyon is ismerős kontextusban látjuk Pált,
amint levelének minden egyes olvasóját
nehéz és félelmetes választás elé állítja.

nEHÉZ ÉS fÉLELMETES DÖnTÉS
A galáciabeli keresztyéneknek és ne -

künk, mai keresztyéneknek is lénye gé -
ben ezt üzeni Pál: Amikor ahhoz a fontos
kérdéshez érkezünk, hogy miként élhe -
tünk Isten tetszésére, és hogyan válha -
tunk igazzá az ő szemében, választanunk
kell! Ez pedig igen súlyos döntés. Olyan,
aminek örök sorsunkra nézve meghatá -
rozó jelentősége lesz.

MIK KÖZÜL VÁLASZTHATSZ?
Egyfelől támaszkodhatsz arra, hogy a

törvényt megtartó életfolytatással válsz
kedvessé Isten előtt – másfelől választha-
tod a hit általi életet.

A TÖrVÉnYT MEGTArTó ÉLET
Amikor Pál apostol a törvényről szól,

akkor Isten erkölcsi törvényének egé szé re
utal, nemcsak azokra a ceremoniális cse-
lekedetekre, amiket a judaizmus elő térbe
helyezett. Az 5Mózes 27. végig erkölcsi
törvényekről szól, nem pedig olyan ritu -
álékról, mint pl. a körülmetél kedés.

Egyúttal arra hívja fel a figyelmet Pál,
hogy amikor azt választod, hogy azzal
próbálod elnyerni Isten jótetszését, hogy
megtartod a törvényt, akkor bajban vagy,
még pedig nagy bajban!

„Mert a törvény cselekedeteiben bízók
átok alatt vannak, amint meg van írva:
Átkozott mindenki, aki nem marad meg
mindazokban, amik meg vannak írva a
törvény könyvében, hogy azokat csele -
kedje.” (Gal 3,10)

Láthatjuk, hogy a törvény valójában
minden egyes embert átok alá helyez.

Mind az 5Mózes 27,26-ból, mind a
Galata 3,10-ből kellően kiviláglik, hogy
ahhoz, hogy a törvény megtartásával
váljunk kedvessé Isten előtt, a törvényt

teljes egészében, maradéktalanul meg
kell tartani, és pedig kivétel nélkül, min -
dig. Folyamatosan és kivétel nélkül, min-
dent meg kell tartani azokból, amelyek 
a törvényben megírattak.

Ha nem teszed, átkozott vagy, Isten
ítélete és haragja alatt állsz. Ez a törvény
átka. Ez a teher minden ember vállát má -
zsás súllyal terheli: ha nem teszel meg
mindent, ami írva van a törvényben, Is -
ten haragja és ítélete alatt vagy.

Erre vonatkozik a Westminsteri Kis -
káté 84. kérdés/felelete:

Kérdés: Mit érdemel minden bűn?
Felelet: Noha némely bűn súlyosabban

büntettetik, mint a többi, mégis minden
bűn Isten haragját és átkát érdemli, mind
ebben az életben, mind az eljö vendőben.

Persze nem volna olyan rossz a hely -
zet, ha képes lennél a bűn elkerülésére. Ha
erőfeszítéseid és akaraterőd eredmé nye -
ként meg tudnád tartani a tör vény nek
minden egyes betűjét, akkor volna re -
mény. Az igazság azonban az, hogy erre
senki nem képes. „Mindnyájan vét  kez -
tek…” írja Pál apostol a Róma 3,23-ban. 

Erre világít rá a westminsteri Kiskáté
82. kérdés/felelete:

Kérdés: Képes-e bárki tökéletesen
megtartani Isten parancsolatait?

Felelet: A bűnbeesés óta egyetlen em -
ber sem képes ebben az életben tökéle -
tesen megtartani Isten parancsolatait,
ehelyett naponta megszegi azokat gondo-
latban, szavakban és tettekben. 

Ez vagy te – ez vagyok én és mindenki
más a föld színén. Mindenki, aki az em-
beri létezés bármely korszakában élt.

Ryken, a tudós kommentárszerző mind -
ezt nagyon világosan fejezi ki: „A tör -
vénnyel nem a törvény miatt van prob-
lémánk. A probléma a bűnünk. Miután
képtelenek vagyunk megtartani a törvényt,
a törvény képtelen megáldani bennünket.
Csak annyit tehet, hogy átok alá von, a
harag ítélete alá helyez bennünket.”

Nem csoda hát, hogy Pál óva inti ol -
vasóit attól a merő ostobaságtól, hogy
Isten jótetszését jócselekedetek és a
törvény megtartása révén igyekezzenek
kiérdemelni.

A Galata 3,11-12-ben ezt olvassuk:
„Az pedig, hogy a törvény által senki

sem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló,
mert az igaz ember hitből él. A törvény
pedig nincs hitből, hanem aki cselekszi
azokat, élni fog általa.”

A törvény szerinti élet követelménye
az, hogy a törvény valamennyi követel -
ményének eleget tegyünk, erre pedig
sem mi, de semmi esélyünk nincs, egy -
szerűen lehetetlen ez számunkra!

LÉTEZIK EGY ALTErnATíVA
A másik megoldás a hit általi élet. Ez az,

ami elnyeri Isten áldását. Ez, és csak is ez
lehet az az irány, amit választanod kell.

Látnunk kell, hogy a hit, ill. a csele ke -
detek teljesen különböző elvek alapján
működnek. Két, merőben eltérő életmó-
dot jelentenek: hinni vagy tenni – hit
által, vagy cselekedetek által – és fontos
megjegyezni, hogy nem lehet egyszerre
mindkettőt választani! A hit útján való
megigazulás és a cselekedetekre alapozó
élet kölcsönösen kizárják egymást. Nincs
lehetőség arra, hogy a kettő keverékét
válasszuk. Vagy megbízol Istenben, aki
a hit útján fog téged igazzá nyilvánítani
– vagy cselekedeteidre alapozva próbál -
kozol önmagad megigazításával.

Ryken ezt az igazságot egy nagyszerű
illusztrációval érzékelteti. Azt mondja,
ha mindkettőre szeretnénk alapozni,
akkor úgy járnánk, mint aki egyik lábá-
val már a hajóra lépett, de a másik lába
még a parton van. Mihelyt a hajó elindul,
és azon eről ködünk, hogy mindkét
lábunk a helyén maradjon, biztosan a
vízben fogunk kiköt ni. Amint a hajó
távolodni kezd a parttól, döntésre kell
jutnunk. Vagy mindkét lábbal beszállunk
– vagy maradunk a parton. Kép telenség,
hogy egyszerre legyünk mind két helyen.
Vagy a csónak, vagy a kikötő.

Ezt a hasonlatot tovább gondolva hoz-
zátenném, hogy a hit a csónak, ami a di -
csőségbe fog kormányozni téged. A ki kö -
tő a cselekedetek talaja, és ha a ki kötő ben
maradsz, biztosan elszalasztod a dicső -
ségbe érkezést. Ott maradsz a parton a
törvény átka alatt, Isten haragja alatt.

Ez komoly és kikerülhetetlen döntés.
Isten igéje mindannyiunkat ez elé a
választás elé állít.

HoGYAn VÁLHATunK EGYEDÜL HIT ÁL -
TAL IGAZZÁ ISTEn ELőTT?

Ha valamennyien Isten haragjának
átka alatti bűnösök vagyunk, hogyan 
nyilvánít bennünket igazzá – pusztán
hitünk alapján?

Nem lehetséges az, hogy egyszerűen
nem vesz tudomást bűneinkről?
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Természetesen nem, hiszen ő az igaz -
ság Istene, aki nem tehet úgy, mintha mi
nem volnánk bűnösök. Ezért az átokkal
kell valamit tennie, és a fejünk felett le -
begő haragot kell elhárítania. Igen, ezek -
kel kell, hogy valami történjék, és Pál
apostol a 13. versben erre ad választ:
„Krisztus váltott meg minket a törvény
átkától úgy, hogy átokká lett értünk – mert
meg van írva: Átkozott, aki fán függ …”

A megváltás fogalma a rabszolga -
kereskedelem egyik szakkifejezése. Az
ókorban a rabszolgákat gazdájuktól 
vissza lehetett vásárolni, és fel lehetett
őket szabadítani. Csak arra volt szükség,
hogy egy barát vagy nagylelkű pártfogó
kifizesse a tulajdonosnak a megszabott
árat, ami mindig magas árat jelentett.

Ugyanígy, ahhoz, hogy kiszabadítson
bennünket az átok alól, Megváltónk,
Jézus Krisztus is hatalmas árat volt
kénytelen fizetni. Olyan árat, aminél
hatalmasabbat elképzelni sem lehetne.
Az ár nem kevesebb volt, mint átvállalni
mindazt az átkot és haragot, amit mi
gyűjtöttünk saját fejünkre. 

Az 5Mózes 21,22-23 egyértelműen tu-
datja, hogy ha valaki halálbüntetést ér -
demlő bűnt követett el, akkor testét egy
fára kellett függeszteni. Így tették vétkét
közszemlére, őt magát pedig, mint aki
rettenetes vétkével Isten átkát vonta
magára, közmegbotránkozás tárgyává.
Így érthető a 23. vers záró szavaiban
olvasható idézet: „átkozott mindenki, aki
fán függ.”  

A zsidó nép tagjai számára nem lé -
tezett mélyebb megaláztatás, nagyobb
gyalázat, mint fára függesztve bevégezni
az életet. Ez volt a gödör legalja, ez volt
az, amit mindenáron el kellett kerülniük,
aminél borzalmasabb vég nem létezett.

És mégis, nem pontosan ez történt Jé -
zus Krisztussal a keresztfán? A ke resztfa
az átkok átkának szimbólumává lett.

Természetesen Jézus nem valamilyen
saját bűne miatt került oda, mivel bűn -
telen volt, semmilyen vétket nem köve -
tett el. Nem, hanem azért, mert Jézus
Krisztus valamennyi bűnömet, bűnünket
önmagára vállalta. Isten haragját a mi
vétkeink, az én vétkem miatt kellett el-
szenvednie. Engem helyettesítve halt
meg a keresztfán. A megvettetés és a
gyalázat, amit el kellett hordoznia, en -
gem illetne. Azon a kereszten az én
bűnöm büntetése sújtotta Jézust. Annyira
szeretett, hogy miattam vállalta, hogy
átkozottá váljon azért, hogy rólam leke -
rüljön az átok, és a belé helyezett hit által
örök életet kaphassak. 

Drága Barátaim! Erre emlékezünk,
ami kor az úrvacsorával élünk. Amikor
vesszük a kis darab kenyeret, arra em-
lékezünk, hogy Jézus Krisztus engedte
testét megtöretni azért, hogy kiszabadít-
son az átok alól. Amikor megisszuk a
korty bort, arra emlékezünk, hogy kifolyt
vérével fizetett bűneinkért azért, hogy
megszabadítson az eljövendő harag min-
den fenyegetésétől.

Ezt ünnepeljük – és örvendezünk Meg -
váltónknak, aki a létező legmaga sabb
váltságdíjat fizette ki azért, hogy a benne
hívőket Isten igaznak nyilvánít hassa. Az
úrvacsora nem egy halott messiás teme -
tési szertartása. Sokkal inkább a feltá-
madott Úrnak való örvendezés. Van benne
szomorúság is, amikor arra gondolunk,
hogy mi történt a keresztfán, hogy mi -
csoda árat kellett fizetnie Jézusnak! De
örömmel és hálaadással tölt el bennünket,
ha arra gondolunk, hogy ez a fizetség mit
eredményezett. Visszavásá rolt bennünket

a bűn hatalmából! Kisza badított a törvény
átka alól, és örök élettel ajándékozott meg
bennünket. Ezt végezte el mindazok
számára, akik hittel térnek hozzá.

Mindezt azért, hogy megkaphassuk
azt az áldást, amit Pál apostol a Gal 3,14.
versben így ír le: „…azért, hogy Ábra -
hám áldása Krisztus Jézusban a pogá -
nyoké legyen, hogy a Lélek ígéretét hit
által megkapjuk.”

Mi is az Ábrahám áldása? Az, hogy
Isten megigazította őt, és pedig egyedül
hit által.

Luther Márton gondolatival zárom,
annak a szerzetesnek a szavaival, aki 
annyira igyekezett, hogy cselekedeteivel
elnyerje Isten jótetszését. Ám minden
erőfeszítése, önsanyargatása dacára is
csak abban volt bizonyossága, hogy soha
nem lesz képes Isten tetszésére élni. Vé -
gül azonban eljutott arra a hatalmas fel -
ismerésre, hogy „az igaz az ő hite által
él” (Róma 1,17). 

Akik hisznek Krisztusban, azok Isten
szemében igaznak számítanak.

Luther ezekkel a szavakkal magyaráz -
za meg – Isten szemszögéből –, hogy
Isten miként igazítja meg a bűnösöket:
„Ha meg akarsz békíteni, ne ajánld fel
nekem cselekedeteidet és érdemeidet.
Mindezek helyett higgy Jézus Krisztus-
ban, egyetlen Fiamban, aki született,
szenvedett, megfeszíttetett és meghalt a te
bűneidért. Akkor majd elfogadlak téged,
és az igazak közé foglak számlálni.”

Dr. Brian Boyd / Kells – Észak-
Írország – angol nyelvről fordította 

Mikoliczné Virág

(Az igehirdetés eredetiben hallgat ható
itt: Sunday 9th January 2022 – Morning

Worship – Live Stream – YouTube)

EVAnGÉLIuMI KErESZTYÉnEK
uKrAJnÁBAn

A háború ret-
tenetes dolog. Ép -
pen ezért a ke -
resztyén emberek
sem vágy nak a há -
bo rúra. Isten azon-
ban megengedi,

hogy olykor ember-ember ellen, ország-
ország ellen támadjon. Salamon király 

szerint „Ideje van a szeretésnek és ideje a
gyűlölésnek; ideje a hadakozásnak és
ideje a békességnek” (Préd 3,8). Vannak
hódító háborúk és igazságosabb háborúk,
de egy valami közös bennük: ezek min dig
a bűn következményei (vö. Rm 3,10-18). 

A háború kérdése élénken foglalkoz-
tatja mostanában a közvéleményt, mind
hazánkban, mind az egész világon. A dél-

szláv polgárháború lezárása óta viszony-
lag béke honolt Európában. Most azon-
ban közvetlenül a szomszédunkban el-
dördültek a fegyverek, és amikor e sorok
íródnak, még nem tudjuk, mikor fognak
elhallgatni. A lerombolt városok látvá nya,
a halottak és a menekülni kény szerülők
megszámlálhatatlan sokasága azonban
még sokáig ott marad emlékezetünkben.
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Ukrajnáról nekünk, magyaroknak leg -
inkább Kárpátalja, az ott élő honfitár-
saink jutnak eszünkbe. Az ott élők há -
nyattatásai, az őket ért hátratételek már
hosszabb ideje állandó témát szolgáltat-
nak a honi médiának. Ezúttal azonban az
ország egészének nyomoráról van szó.

Ukrajna kelet-európai állam, Orosz -
ország, Fehéroroszország, Lengyel or -
szág, Szlovákia, Magyarország, Romá-
nia és Moldávia szomszédságában.
Euró pa egyik legnépesebb, de leg sze -
gényebb országa. Az ókorban önálló
királyság, később Bizánc, majd a Kazár
Kaganátus része. Később itt jött létre a
Kijevi Nagyfejedelemség, annak széthul-
lása után pedig a Litván Nagyfejedelem-
ség, a Lengyel Királyság és a Moszkvai
Nagyfejedelemség osztozkodott rajta.
Bizonyos részei egy ideig a Mongol
Birodalomhoz, majd az Oszmán Biro-
dalomhoz tartoztak. A 18. században
Galícia a Habsburg Monarchiához, az
ország többi része a cári Oroszországhoz
került. 1917 után a Szovjetunió egyik
tagköztársasága, 1991-ben kikiáltotta
füg getlenségét. Egy vitatott, regionális
népszavazás után Oroszország 2014-ben
annektálta az Ukrajnához tartozó Krím
félszigetet, majd 2022-ben hivatalosan is
elismerte a kelet-ukrajnai szakadár do -
nyecki és luhanszki „népköztársaságo -
kat”. A területükre „békefenntartónak”
nevezett csapatokat küldött, amivel kez -
detét vette egy szörnyű háború.

A harcok során – mint ahogyan az ál-
talában lenni szokott – legtöbbet a civil
lakosság szenved. Az áldozatok száma
napról napra nő, ezzel párhuzamosan a
menekülteké is. Számunkra különösen
szomorú a helyzet, hiszen Kárpátalján a
harcok kitörése előtt mintegy 150.000
magyar élt, de emellett nagyon sok pro -
testáns közösség található. Ukrajna a
közelmúltig az evangéliumi mozgalmak
fellegvára volt Kelet-Európában, ahon-
nan sok misszionárius indult el, hogy
más népek felé is közvetítse Krisztus
örömüzenetét.

Egy 2018. évi felmérés szerint a lakos -
ság 71,7% -a vallotta magát keresztyén-
nek, ezek nagy többsége ortodox vallású.
Jelentős számban élnek még görögkato-
likusok, míg a római katolikusok száma
elenyésző. A protestánsok aránya 2,2%,
ami kelet-európai viszonylatban kiemel -
kedőnek mondható. 

Ukrajna egyes vidékeire már a közép-
korban eljutott a keresztyénség. A bogu-
milok és a husziták mellett az anabap-
tisták igen tevékenyen voltak jelen, de a
lutheri és kálvini reformáció is elég
erősen éreztette hatását. Az ortodox 
egyház sokáig ellenségesen viszonyult 
minden evangéliumi kezdeményezéssel
szem ben, a szovjet korszakban pedig a
kommunista hatalom üldözte őket. En -
nek ellenére számos közösség fennma -
radt. Az ország függetlenedését követően
erőteljes misszió indult el, főként a bap-
tisták, a presbiteriánusok és a különböző
karizmatikus csoportok tevékenysége
volt számottevő. 

Reformátusok zömmel az ország nyu-
gati részében, Kárpátalja magyarlakta
vidékein élnek. A Tiszáninneni Reformá-
tus Egyházkerülettől 1921-ben elcsatolt
csaknem 80 gyülekezetben mintegy
65.000 hívő élt. Számuk jelentősen meg -
csappant, de még mindig élénk egyházi
és gyülekezeti életet élnek. Három gim-
náziumot és több iskolát, óvodát működ -
tetnek. A háború kitörése előtt a kárpát -
aljai lakosságnak mintegy 65%-a volt
re formátus. Sajnos a jelenlegi helyzet
sokakat távozásra kényszerített, így nem
tudni, hogy a háború lezárást követően
milyen jövőjük lesz az ott maradottak-
nak.

Az ukrán nyelvterületen legnépeseb -
bek a baptista hátterű közösségek. Az
első baptisták már a XIX-XX. századfor-
duló után megjelentek, ám a későbbi
üldözések jelentősen megtizedelték a
frissen alakított gyülekezeteiket. 1991
után a missziói munka újra életre kelt.
Óriási lendületet adott munkájuknak
Franklin Graham 2007. évi nagy evangé -
lizációja. Hatalmas ébredés indult el,
aminek köszönhetően mára mintegy
150.000 tagot számlálnak. Mintegy 2800
gyülekezetük van, a legnagyobbak Ki-
jevben, Lvovban, Vinnicjában, Dnyepro -
petrovszkban és Ivano-Frankovszkban
találhatók, de szép számmal akadnak
baptisták a Krím félszigeten is. Működik
egy koreai ajkú baptista gyülekezet is.
Három teológiai szemináriumot és két
főiskolát működtetnek, emellett tizenöt
bibliaiskolájuk van. Megszervezték a
könyvkiadást, több folyóiratot jelentet-
nek meg és kiterjedt iratterjesztői háló -
za tuk van. A konzervatív teológiai
gondol kodás hívei, életvitelükben a tra -

di cio nális értékeket képviselik. Miután
sokan kivándoroltak az Egyesült Álla -
mok ba, népes gyülekezeteik vannak Sac -
ra mentóban, Philadelphiában és Pennsyl-
vaniában.

A baptisták mellett szép számmal
találhatók evangélikusok is. A lutheri re-
formáció vívmányait sajnos az ellenre-
formáció elsöpörte, de az újabb missziói
törekvések eredményeként 1926-ban
létre jött az Ukrán Ágostai Hitvallású
Evan gélikus Egyház. Jelenleg huszonöt
gyülekezetük és tizenegy missziói ál-
lomásuk van, több mint 2500 egyháztag-
gal. Nagyobb gyülekezetek Kijevben,
Ter nopolban, Kremenecen, Zaporozsjé -
ban és Szevasztopolban találhatók. Tőlük
függetlenül – odesszai székhellyel – mű -
ködik a Német Evangélikus-Lutheránus
Egyház.

Komoly tömegbázisuk van a presbi-
teriánusoknak. A két világháború között
kanadai presbiteriánusok végeztek itt
önálló missziót, aminek következtében
harmincöt gyülekezetet alapítottak mint-
egy 3000 taggal. Sajnos a szovjet dikta -
túra erősen megtépázta őket. A kilencve -
nes években holland misszionáriusok
érkeztek, és az ő munkálkodásuk révén
egy nagyobb ébredés indult el Odessza,
Harkov, Kijev, Herszon és Nikolajev
városokban. Ami külön érdekesség, hogy
szép számban vannak követőik a do -
nyecki és luhanszki régióban is. Kijev -
ben Evangéliumi Református Szeminári-
umot működtetnek (hosszú éveken át
volt igazgató-dékánja a Magyarországon
sokak által ismert Jos Colijn holland egy-
háztörténész, jelenleg kampeni teológiai
professzor). Kárpátalján is működik né -
hány magyarajkú presbiteriánus gyüle -
kezet. Ők egyrészt a miskolci székhelyű
Közép-Kelet Európai Presbiteriánus
Egy ház missziója révén alakultak, más-
részt az ottani református egyházból sza-
kadtak ki.

Igen sok még a pünkösdi is, valamint
más, független karizmatikus közösség.
Az előző századforduló után elindult
pünkösdi misszió által létrehozott gyüle -
kezetek a szovjet érában megsemmi -
sültek. Közülük néhány 1991 után újra
indult, különösen Odesszában, Mariupol -
ban, Rovnóban és Luckban. Több teoló-
giai szemináriumot, bibliaiskolát mű -
ködtetnek, Örömmondó címmel pedig
folyóiratot jelentetnek meg. Mellettük
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néhány neoprotestáns karizmatikus 
kö zösség működik, legismertebb a kijevi
Hit Szava Bibliai Gyülekezet, aminek
vezetője a nigériai Sunday Adleaya. Mint
általában lenni szokott, az ún. pünkösdi-
karizmatikus berkekben való mozgást
nehéz követni, így számukat sem lehet
bizonyossággal megállapítani. Némely
források szerint közel 70.000 követőjük
van.

A fentieken kívül találhatók még ad-
ventisták is, főleg Kijev, Lvov, illetve
Poltava és Kolev környékén. Nikola-

jevben kórházat működtetnek és erőteljes
szeretetszolgálati munkát végeznek.
Szét tagoltságuk miatt (három részre sza-
kadtak) nem tudnak hatékonyan jelen
lenni a társadalomban. Működik egy
kisebb mennonita csoport, amelyik a va -
la mikori mennonita misszió romjain
épült újjá. Számbelileg nincsenek sokan,
viszont igen sok tudós, üzletember és
különböző szakterület prominens tagja
tartozik közéjük.

Amikor ebben a szomorú helyzetben
kárpátaljai testvéreinkért és a menekü -

lőkért imádkozunk, gondoljunk azokra
is, akiket Isten elhívott Ukrajnában az
evangéliumi szolgálatára. Könyörögjünk
azért, hogy az Úr oltalmazza őket, épüle -
teiket a harcok alatt, de azért is, hogy az
ország romjain valami új sarjadjon. Egy
olyan lelki ébredés, amelyik áthatja nem-
csak az ország népét, hanem a környező
országokban is megtermi a gyümölcsét.

Margit István / Pécel
*

Megjegyzés: A Christianity Today és a Ra -
zumkov Központ adatainak felhasználásával

Hosszú vándorlás után azzal bíztattak
minket, hogy pihenés következik majd.
Egy faluban óriási lenszárító pajtához
értünk, ahová betereltek minket. Érdekes
módon a pajtában háromemeletes priccsek
álltak; ezen kellett feküdnünk. Egy köteg
len volt a derékaljuk, egy pedig a takarónk.
Másnap azonban kiderült, hogy nagyon
sanyarú sors vár ránk. Reggel mindenki
kapott a csajkájába egy kanál meleg levet
és egy tenyérnyi nagyságú szelet kenyeret.
Ez volt a napi ennivalónk. A következő
napokon is ugyanennyit kaptunk.  

A csapat ez idő alatt elerőtlenedett és
vérhas-járvány tört ki. Rettenetes jelene teket
láttunk, az emberek sorra haltak meg.
Reggeli ellenőrzéskor az őrök bejöttek a
csűrbe. Megmozgatták a fogoly lábát, és 
ha nem mozdult, akkor csak lerántották a
priccsről. Naponta szekérszámra vitték el 
a halottakat, feltehetően közös sírba tették
őket. Ekkor értették meg az oroszok, hogy
baj van. Orvosokat hívtak, akik rögtön elren-
delték a jobb kosztot, így valamennyire
megerősödhettünk. Tovább kísértek bennün-
ket, amíg végül vonattal Prsemislibe értünk.
Ott jobb kosztot kaptunk és pihenhettünk.
Körülbelül egy hónap után Lembergbe
(Ukrajna területén most Lviv) érkez tünk.

Ott több, kisebb-nagyobb fogolytábor
volt. Időnként átraktak minket egyikből a
másikba. Munkára fogtak bennünket. Mi -
vel könnyen tanultuk az orosz nyelvet, így
a német foglyoknak is tudtunk segíteni. Én
is többször tolmácsoltam a parancsnok és
a német foglyok között. Volt, amikor tiszta
ma gyar táborban laktunk, de többnyire ve-
gyesen a németekkel. Hosszú ideig dolgoz -
tam egy bútorgyárban, de jelentkeztem más

munkákra is. Akkoriban az volt a megbíza-
tásunk, hogy a gatter (fűrészgép) alá hord-
juk a farönköket. A bútorgyár igazgatója
naponta mondta meg, hogy milyen fajta fát
vigyünk a gatterhez. 

Egyszer egy fiatal nőt hozott magával,
akire a jövőbeni irányításunkat bízta. El
voltunk képedve, mert a nő elmagyarázta,
hogy ő nyolc hónappal korábban még sem
írni, sem olvasni nem tudott, de mostanra
faipari mérnök lett belőle. A gyárigazgató 
– mint máskor is szokta – kiadta a paran csot,
hogy milyen fajta rönköket kell a fűrész -
géphez vinni. De, amikor elment az igaz-
gató, az új parancsnokunk egészen másfajta
rönkről beszélt, mint amit az igazgató mon-
dott. Mivel mi már ismertük a rönkök fajtáit
magyarul, oroszul és néme tül, ezért nagy
veszekedés támadt. Eközben én elsurrantam
megkeresni a gyár igazgatóját, és elmond-
tam neki, hogy az új ve zetőnk az igazgató-
val ellentétes parancso kat ad. Ő azonnal a
helyszínre sietett, és levizsgáztatta az új
faipari mérnököt. Ami kor kiderült, hogy
nem ismeri fel a rönkö ket, azonnal elzavarta
őt, és ezután a korábbiaknak megfelelően
kellett végeznünk a munkánkat. 

A bútorgyárban nappal foglyok dolgoz-
tak, éjszaka pedig civilek, főleg lengyelek.
Nem egyszer előfordult, hogy a civil mun -
kások tőlünk kértek kenyeret. 

Sokszor végeztünk földmunkát is. Ilyen -
kor és egyéb helyzetekben, a hadifoglyok
kitanulták, hogyan lehet a munkát színlelni.
Minél kevesebb erő kifejtésével keveset
végezni. Általában idős őreink voltak, akik
mosolyogva nézték a munkavégzésünket. 

Eleinte nehezebb körülményeink voltak,
amikor a barakk még nem volt priccsekkel

beépítve. Így a padlón aludtunk. Minden
reggel, amikor kimentünk munkára, a ba -
rakk padlóját klórmeszes vízzel öntötték fel
fertőtlenítésként, majd a felesleges folya -
dékot kiseperték az ajtón. Ez persze azt je-
lentette, hogy amikor hazaérkeztünk – eset -
leg elázva –, akkor is a nedves padlón
kellett aludni. Ez különösen télen volt kel -
le metlen.  

Egyszer egy kisebb méretű táborba ke -
rültünk, ahol egy nagy emeletes épület állt.
Néhány száz magyar fogoly volt ott együtt.
Az egész épület tele volt poloskával. Ezek
estére felmásztak a plafonra, majd éjjel a
meleg emberi testre vetették magukat. Raj -
tam csak átmásztak, és nem csíptek össze.
A mellettem alvó fiú azonban véresre va -
karta magát. Az orosz táborparancsnok
megszánta a foglyokat. Mivel akkoriban a
vasútra jártunk dolgozni, elrendelete, hogy
a vasúttól kénport kell lopni. Óriási fém
lapokból pedig a lakatosok fémtálcákat
készítettek. Minden ablakot, minden rést
lezártak. Mi kint aludtunk a szabadban. 
A ként pedig meggyújtották odabent, és a
poloskák így pusztultak el.

Akkoriban történt, hogy egy bizonyos
határidőre az oroszoknak ki kellett ürí teniük
a NDK területét. Ez azt jelentette, hogy a
legértékesebb gyárakat leszerelték, és az
aránylag modern gépeket elszállították
Oroszországba. Lemberg egy ilyen gyűj tő -
hely volt. Az oroszok építettek egy 3 méter
magas töltést, annak a tetejére vas úti sínt
fektettek. Ide tolták be a gépekkel meg -
rakott szerelvényeket. A vasúti kocsi kon
lévő gépeket a németek rendkívüli gondos -
sággal lezsírozták és becsomagol ták. Az
oroszok kivezényeltek bennünket egy ilyen

nYoMorúSÁGoK úTJÁn (4.)
(AZ ÉBrEDÉSTÖrTÉnETI SoroZAT BEfEJEZÉSE)
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szerelvényhez, annak kirakodá sára. Mi je -
leztük, hogy ehhez a munkához az emberi
erő kevés, azt csak rakodó darukkal lehet
megcsinálni. Erre az oro szok megparan -
csolták, hogy egyszerűen lökjük le a gépe -
ket az oldalfal nélküli vasúti kocsiról. Ami -
kor ezt fájó szívvel megtettük, a gép
legurult a 3 méteres töltés oldalán, és lent
állt meg. A következő sze relvényeket is ha-
sonló módon kellett kirakodni. Így a követ -
kező alkalommal az újabb gép rágurult az
előzőre, és recsegve-ropogva tört össze
minden. Végül annyi géproncs gyűlt össze,
hogy nem lehetett több gépet kirakni. Ekkor
óriási traktorokat hoztak, és beleakasztották
a karvastagságú drótkötelet a legalsó gépbe,
amit valószínű leg az öntődébe szállítottak.

A táborban kevés és gyenge volt az
élelem. Időnként orvosi vizsgálatot tar -
tottak, amikor meztelenre vetkőzve kellett
elvonulnunk az orvosok sorfala között.
Néha a csípőnk táján belecsíptek a bő -
rünkbe. Az erőnlétünket annak alapján ál-
lapították meg, hogy kinek milyen gyorsan
húzódott vissza a bőre a csípést követően.
Aki gyengének találtatott, azt néhány
napra visszatartották a táborban, ahol pi-
henhetett. Én többször voltam így pihenőn.
Egyszer a javító lágerbe osztottak be. Egy
régi épü letben volt a munkahelyem, azon-
ban olyan erőtlen voltam, hogy az első
emeletre is csak úgy tudtam felmenni,
hogy minden harmadik-negyedik lépcső -
fokon leültem erőt gyűjteni. Amikor végre
felértem, ott várt a legnehezebb próba.
Létrán fel kellett mászni a priccs második
emeletére. Ebben a táborban talán két
hétig voltam. A koszt alig volt jobb, de
legalább pihenni hagytak.

Tábori életemet külön nehezítette, hogy
az 1944 nyarán fogorvos által rendbesze -
dett fogaim sorra begyulladtak. Úgy látszik
a gyökérkezelés nem volt tökéletes. Hol az
egyik, hol a másik oldal dagadt fel és na -
gyon fájt. Egyszer az egyik metszőfogam
gyulladt be. Egy óriási fájdalmas daganat
keletkezett az orrom alatt, szinte alig tud -
tam lélegezni. Orvosi segítség pedig nem
volt. Így a fogolytársaimat kérdeztem,
hogy mit lehet tenni. Egyikőjük azt mond -
ta, hogy ő már látott foghúzást, így meg-
próbálja kihúzni a fájós fogamat. Kerítettek
egy hatalmas fogót, azt szappanos vízzel
lemosták, majd nekiálltak a foghúzásnak.
Ketten a fejemet fogták, az önként jelent -
kező pedig sikeresen kihúzta a fogamat,
egy nagy gennyzacskóval együtt.

A fogság kezdeti idején nagyon elsza-
porodtak rajtunk a ruhatetvek. Egy idő után
szinte hemzsegtek minden ruhadara bun -
kon. Ez ellen eleinte nem tudtunk véde -
kezni, de később fogva tartóink gondos -
kodtak a fertőtlenítésről. Egy teremben
levetkőztünk, és ruháinkat egy fogasra
akasztottuk. A ruhákat betolták egy szo -
bába, ahol 120 fokos meleg volt. Amíg a
ruháinkat kezelték az élősködők ellen,
addig mi langyos vízzel zuhanyozhattunk.
Még egy darab szappant is kaptunk a tisz -
tálkodáshoz. 

Ennek a napnak számomra mégis volt
egy kellemetlen része. Otthon, Nagyma -
mám tól egy köves gyűrűt kaptam, amit a
fogságban gondosan rejtegettem. Ennek
legegyszerűbb módja az volt, hogy az ék -
szert egy zsinórra kötve a nadrágom belse-
jében rejtettem el. Ám a gyűrűt nem akartam
kitenni a ruhánkat érő forróságnak, ezért
amikor éppen ezzel bajlódtam, egy orosz
észrevette és azonnal elkobozta a gyűrűt.

Sajnos meg kellett állapítani, hogy a
magyar ember tud a legcifrábban károm -
kodni. A rabok között reggeltől estig hall-
gatni kellett a folytonos káromkodást, ami
nagyon kellemetlen volt.

Amikor a napi munkát követően vissza-
tértünk a táborba, ott valóságos kereskedés
zajlott. Soknak volt eladnivalója, mások
meg venni akartak valamit. A vastelepről,
ahová a Németországból elrabolt dolgokat
hordták, rengeteg szerszám is előkerült.
Ezeket az oroszok is, de a foglyok is elkap -
kodták. Gyártási láz tört ki a foglyok kö -
zött, akik főként gyűrűket akartak készíteni
réz anyacsavarból. A csavar megszerzé sé -
hez olykor nagy gépeket kellett szétszedni.
Egy ilyen gyűrűt én is készítettem magam-
nak. Az egyik társunk roppant ügyességgel
reszelt egy réz pecsétgyűrűt, amit aztán
addig polírozott, amíg aranygyűrűként adta
el. Két kenyeret kapott érte. 

Minden holminkra nagyon kellett vi-
gyázni. Éjszakára úgy össze kellett cso-
magolni mindent, hogy ne tudjanak lopni
belőle. Rendszerint úgy aludtunk, hogy a
ruhánkat magunk alá terítettük, a cipőnk
pedig párnaként szolgált, összekötözve a
fejünk alatt. Katonaköpennyel takaródz-
tunk. A foglyok között általában jellemző
volt a goromba hangvétel. Így az embernek
az volt a vágya, hogy csend legyen. Le -
fekvéskor erre a csendre vágytunk. Haza -
gondoltunk, és lassan elaludtunk.
– Vége – (V) Asztalos Zoltán 

Asztalos Zoltán
Dicső jövendő
Dicső jövendő –
ebben reménykedem.
Erre vár a szívem,
ezt énekelhetem!
Áldott Uram, Jézus,
Tiéd a hatalom,
Mennyen és a földön
Te vagy az oltalom.
Hozzád menekülök
bűneim terhével,
aki a Golgotán
értem vérezél el. 
Vérével törölte
bűneim sokságát,
s adott új életet:
élete példáját.
Várom szent szavadat,
amikor hazahívsz!
Erre a hangra vár 
e reménykedő szív.
Fogy a vándorutam,
az erőm kevesebb.
Ott, majd Te előtted,
új erőt nyerhetek.
Ott, Nálad, végtelen
öröm és béke vár,
beragyogja lényem
az örök napsugár.
Fényedben élhetek
mennyei szépségben,
örökké dicsérlek:
üdvözült seregben.

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. 



Halottaink: V Buzás János (1933) Fót,
V cséplő Józsefné (1937) Dunakeszi,
V füle Istvánné (1932) Maklár,
V Juhász Attiláné dr. (1930) Debrecen,
V Tóth Bertalanné (1930) Mátészalka.

Kedves és hűséges szolgáló egyesületi tagoktól, testvérektől vettünk
búcsút az elmúlt időszakban. Nincs lehetőségünk számba venni
mindazt a szolgálatot és feladatot, amit a mögöttes évtizedekben
közöttünk végeztek. Köszönjük az Úrnak elköltözött testvéreink
hűségét, szolgálatát és szeretetét, amivel építették közösségünket.
Legyen emlékük áldott a Biblia Szövetségben is!

fiataloknak szervezett tavaszi csendesnap, a kép jobb szélén az előadó, Szabó László lelkipásztor

cSALÁDI nAp pÉcELEn
(Kálvin tér 2/B)

2022. június 4-én, 10 órától
A délelőtt folyamán a felnőttek előadást hallgathatnak

megbeszéléssel: Megrázkódtatások fészekhagyás idején,
előadó: dr. Tolnay Lajos és felesége, Márta –, 

a gyerekeknek-fiataloknak korosztályonként szer vezett
programot biztosítunk. A közös ebédet követően közös

játékra és kötetlen időtöltésre lesz lehetőség. 
Kérjük, hogy június 1-je, szerdáig jelezzétek 
jöveteleteket, ezzel segítsétek a szervezést!

A részvétel ingyenes, adományt köszönettel elfogadunk.

nYÉKLÁDHÁZI cSEnDESnAp
Szeretettel hívjuk a Biblia Szövetség tagjait és az

érdeklődőket a Biblia Szövetség körzeti csendesnapjára,
nYÉKLÁDHÁZÁrA, a nyéki református templomba.

A csendesnap 2022. június 25-én 10 órakor kezdődik,
ebédszünetben minden résztvevőt vendégül látnak.

A BIBLIA SZÖVETSÉG ELÉrHETőSÉGEI
2119 Pécel, Kálvin tér 2/B, www.bibliaszov.hu, 

bsz@bibliaszov.hu, 06-28/452-334, adószám: 19171982-1-13,
bankszámla: 11742331-20002279.

A BSz elérhetőségein az Országos Bibliaiskola Alapítvány és
az Ébredés Alapítvány is kereshető.

A BSz felügyelő bizottsága a gazdálkodást
ellenőrzi (2022. március 11.)

Szeretettel hívjuk a Biblia Szövetség
június–július–augusztusi

programjaira:

w június 4. – családi nap 
(Pécel, 10 óra)

w június 25. – „cseresznyés“ csendesnap
(Nyékládháza, 10 óra)

w június 27-30. – lelkész-konferencia
(Pécel)

w július 4-8. – állami otthonos lányok
tábora (Pécel)

w július 18-23. – pedagógus és világnézeti
konferencia (Kismaros)

w július 25-29. – lelki konferencia 
(Pécel)

w júl. 31-aug. 6. – kerékpáros lánytábor 
16 éves kortól

w augusztus 17-21. – hitben járó fiatalok tábora/
képzése (Sopron)

w augusztus 21. – csendesnap
(Nyíregyháza, 10 óra)

A programokra jelentkezni a BSz elérhetőségein
lehet.



A Biblia és Gyülekezet című folyóiratra a 11742331-20003610 számlaszámon vagy postai utalványon lehet előfizetni 
Előfizetési díj 2022-ben: belföldre: 3.000,- Ft/év; (10 pld. felett 2.500,- Ft/pld.); külföldre: – európai országokba 5.500,- Ft/év;  

– egyéb országokba 6.700,- Ft/év. Az előfizetés nélküli árus példány ára 400,- Ft. A folyóirat megjelenik negyedévenként. 
A Biblia és Gyülekezet szerkesztősége és kiadóhivatala a Biblia Szövetség Egyesület címén 

Kiadja a Biblia Szövetség Egyesület megbízásából az Ébredés Alapítvány, felelős kiadó: Szabó László 
* * * 

Biblia Szövetség Egyesület címe: H-2119 Pécel, Kálvin tér 2/B  Telefon/fax: 06 (28) 452-334  Internet: www.bibliaszov.hu  E-mail: bsz@bibliaszov.hu
felelős szerkesztő: Sipos Ajtony Levente; szerkesztő: dr. Mikolicz Gyula;  szerkesztőbizottság: Alföldy-Boruss Dezső, dr. Cs. Nagy János, Margit István, 

dr. Mikolicz Gyula, Sipos Ajtony Levente, Sipos Ete Zoltán;  tördelés: Horváth Mária
Címlap fotó: Készült a BSz igéslap pályázathoz (Földesiné Kertész Ilona)

Fotók: M. Gy., Váraljai János 
–  Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza!  – 

Nyomtatás: Prime Rate Kft. 1044 Bp., Megyeri út 53.  –  HU-ISSN 0866-2932 (nyomtatott) – ISSN 2064-0269 (online)

BIBLIAISKoLAI TAnfoLYAM A 2022/2023. TAnÉVBEn
A Biblia Szövetség Egyesület (BSz) bibliaiskolai tanfolyamot indít a 2022-2023. tanévben is 

azoknak a 18. életévet betöltött, közoktatási tankötelezettségének eleget tett (nyolc osztályt befejezett), 
keresztyén életben elindult férfiaknak és nőknek, 

akik szeretnék a Jézus Krisztus iránti elkötelezettségüket biblikus ismerettel és életvitelben megerősíteni.

Helyszíne: a BSz oktatási központja (2119 Pécel, Kálvin tér 2/b).
A részvétel költsége: 20.000,- ft/tanév.

A jelentkezés határideje: 2022. június 30.
Képzési cél: A bibliaiskolai oktatás célja a Kol 2,2-3. verseinek figyelembevételével is:

– A keresztyén életben elindultak számára egyszerű, alapfokú ismeretet nyújtani az Ó- és Újszövetség könyveinek
tartalmáról, továbbá a Szentírást átfogó legfőbb tanításokból (biblia-teológia).

– A hallgatókkal megismertetni a Szentírás magyarázatának azokat az egyszerű, de nélkülözhetetlen szabályait,
amiket minden hívő embernek ismernie kell ahhoz, hogy jól értse a Biblia üzenetét (írásmagyarázat).

– A Bibliát olvasó embereket segíteni a Jézus Krisztusba vetett hitben való meggyökerezésben és növekedésben
(hitvallás- és etikai alapismeretek).

– A tanfolyamon résztvevőket segíteni a gyülekezeti közösségbe történő bekapcsolódásban és aktívabb részvételben
(egyháztörténeti és egyházismereti alapismeretek).

– A hallgatók között olyan kapcsolatokat, közösséget kialakítani, ami kivételes lehetőséget teremt majd a szolgálat-
ban, az egyéni életben és gyülekezeti munkában.

Tanfolyamok:
1. BSz bibliaiskola 2/1. tanfolyam. Kétéves tanfolyam első tanéve, tanfolyami tanóraszám: 56. Tantárgyak: ószövet-

ségi bibliaismeret, hitvallásismeret, egyházismeret, etika.
2. BSz bibliaiskola 2/2. tanfolyam. Kétéves tanfolyam második tanéve, a 2/1. tanfolyamot sikeresen abszolvált hall-

gatók részére. Tanfolyami tanóraszám: 56. Tantárgyak: újszövetségi bibliaismeret, Szentírás értelmezése, egy-
háztörténet, missziológia.

A bibliaiskola sikeres elvégzéséről a Biblia Szövetség Egyesület bizonyítványt állít ki.
A tanév kezdete: 2022. szeptember 17., ezen a napon az oktatás a tanévnyitó ünnepség után megkezdődik.
oktatási napok: 2022-ben még október 08-án, november 12-én és december 03-án, januárban nincs tanítás, 
február, március, április, május hónapban várhatóan a harmadik szombaton, évzáró májusban.

Részletesebb információt a www.bibliaszov.hu honlapcímen talál, vagy munkaidőben érdeklődhet 
a 06 28 452334-es telefonszámon.

Szeretettel fogadjuk a jelentkezéseket a bsz@bibliaszov.hu elektronikus címen vagy a Biblia Szövetség Egyesület,
2119 Pécel, Kálvin tér 2/B postacímen. A jelentkezésnél meg kell adni a nevet, lakóhelyet, születési helyet és 

dátumot, tel. és/vagy internetes elérhetőséget, egy rövid bemutatkozó életrajzot, amiben indokolni kell, 
miért szeretné elvégezni a bibliaiskolát. Kérjük, jelentkezéséhez csatolja gyülekezet vezetőjének ajánló sorait is! 

Az ajánló hiánya nem zárja ki a bekapcsolódást az oktatásba, 
de ehhez a jelentkezőt előtte személyes ismerkedésre behívjuk.

A jelentkezés érvényes, ha június 30-ig a 20.000.- Ft-os részvételi díjat is befizeti 
a Biblia Szövetség folyószámlájára (OTP 11742331-20002279) vagy a BSz házipénztárába. 

A felvételről minden jelentkezőt kiértesítünk. (A BSz fenntartja a jogot a tanfolyam szükséges vagy indokolt változtatásához.)

(A jelentkezéskori személyes adatainak közlésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a BSz az adatait kezelje, az egyesületi adatkezelési 
szabályzatot a www.bibliaszov.hu honlapon megismerheti. Adatainak törlését a szabályzatban rögzítettek szerint bármikor kérheti.)


