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„Íme, Én hamar eljövök…”

Küldetésünk, hogy Urunkat, Jézus Krisz tust dicsőítsük határtalan szere-
tete bizonyítékainak ismertetésével. Célunk az, hogy cik keink és híreink 
által olvasóink jobban megismerjék a Meg vál tót, és reménykedve várják 
közeli el jö ve telét.
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A világ történelme Ellen G. White csodálatos 
könyveiben a megváltás történeteként bontakozik 
ki előttünk. A nagy küzdelem c. könyvben nemcsak 
az Isten és Sátán közötti kozmikus konfliktus 
tárul fel előttünk (újra), hanem azok a lényeges 
részletek is, amelyek a jelen és a közeljövő „kulisz-
szatitkaiba” nyújtanak betekintést, eljutván 
a bűnös emberiség történetének befejezéséig, 
Jézus dicsőséges visszajöveteléig. A kelle mes 
olvasás és a jobb megértés érdekében ezúttal 
a könyv színes, képekkel gazdagon illusztrált 
kiadásával örvendeztetjük meg olvasóinkat.
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Üldözés az első századokban

Ezrek kerültek börtönbe, és ezrek áldozták fel életüket, de 
mások léptek a helyükbe. A keresztény hit mártírjainak, aki-
ket Krisztus győzőknek nevezett, az üdvösségük biztosítva 
van. A nemes harcot megharcolták, és Krisztus eljövetelekor 
megkapják a dicsőség koronáját. A szenvedés, amelyet el-
viseltek, a keresztényeket közelebb vitte egymáshoz és Meg-
váltójukhoz.

f e j e z e t

Amikor Jézus kinyilatkoztatta tanítványainak Jeruzsálem vég-
zetét és a második advent eseményeit, megjövendölte azt is, 
hogy Isten népének mi lesz a sorsa Urunk mennybemenetelé-

től kezdve egészen addig, amíg hatalommal és dicsőséggel visszatér, 
hogy megszabadítsa népét. A Megváltó az Olajfák hegyéről letekintve 
már látta az apostoli egyházra nemsokára rázúduló viharokat. Bepil-
lantva a távolabbi jövőbe, szeme elé tárultak azok a vad, pusztító vi-
harok, amelyek az üldözés sötét századaiban megtépázzák köve tőit. 
Néhány rövid, de súlyos kijelentéssel megjövendölte, hogy e világ 
urai milyen rettenetes sorsra ítélik Isten egyházát (Mt 24:9, 21–22). 
Krisztus követőinek ugyanazt a megalázó, meggyalázott, fájó utat 
kell taposniuk, amelyen Mesterük járt. A világ Megváltója elleni gyű-
lölet mindazok ellen fel fog lángolni, akik az Ő nevében hisznek.

Az őskeresztény egyház történelme tanúsítja a Megváltó szavai-
nak teljesedését. A föld és a pokol hatalmai Krisztus ellen sorakoztak 
fel akkor, amikor csatasorba álltak Krisztus követői ellen. A pogány 
világ tudta, hogy az evangélium diadala a pogány templomok és oltá-
rok elsöprését jelenti. Ezért összegyűjtötte erőit, hogy a keresztény-
séget megsemmisítse. Fellángolt az üldözés tüze. A keresztényeket 
megfosztották javaiktól, és kiűzték otthonukból. A keresztények „sok 
szenvedésteljes küzdelmet” álltak ki (Zsid 10:32). „Megcsúfoltatások 
és megostoroztatások próbáját állották ki, sőt még bilincseket és bör-
tönt is.” (Zsid 11:36) Sokan vérükkel pecsételték meg bizonyságtevé-
süket. Előkelőket és rabszolgákat, gazdagokat és szegényeket, művel-
teket és műveletleneket egyaránt irgalmatlanul lemészároltak.

Ezek az üldözések, amelyek Néró uralkodása alatt, Pál apostol 
vértanúhalála idején kezdődtek, kisebb vagy nagyobb hevességgel 
századokon át tartottak. A keresztényeket a legrettenetesebb bűn-
cselekményekkel vádolták – hamisan. Azt mondták, hogy miattuk 
vannak a csapások: az éhínség, a járvány, a földrengések. Közutálat 
és gyanakvás tárgyává lettek. A besúgók jutalom ellenében készek 
voltak elárulni az ártatlanokat, akiket aztán a birodalom elleni lá-
zadókként, a vallás ellenségeiként és a társadalom tehertételeiként 
elítéltek. Sokat közülük a vadállatok elé dobtak, vagy élve elégettek 
az am teátrumokban. Egyeseket keresztre feszítettek; másokat vad-
állatok bőrébe bújtattak, és az arénába dobva széttépettek a kutyák-
kal. Büntetésük sokszor nyilvános ünnepségek fő szórakozása volt. 
Hatalmas tömegek gyűltek össze, hogy élvezzék ezt a látványt. A hal-
doklók kínlódását kinevették és megtapsolták.

Krisztus menedéket kereső követőire úgy vadásztak, mint a vad-
állatokra. Kénytelenek voltak elhagyott, néptelen helyeken elrej tőzni. 

Az ókori római 
am teátrum, 
a Colosseum. 
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va alakítottuk ki a Szentírás bizonyság-
tevése alapján.” (I. m., 250–250. o.)

Azokat az intéseket, amelyeket Isten 
a különböző korokban szolgái által kül-
dött a világnak, hasonló kétkedéssel és 
hitetlenséggel fogadták. Mielőtt Isten az 
özönvíz előtt élő emberek gonoszsága 
miatt elárasztotta vízzel a világot, is-
mertette szándékát e gonosz emberek-
kel, hogy alkalmuk legyen a bűn útjáról 
letérni. Százhúsz esztendeig hallották a 
megtérésre hívó intést, hogy megmene-
küljenek Isten haragjától, a pusztulástól. 
Az üzenet üres mesének tűnt nekik, és 
nem hittek benne. Vakmerő gonoszsá-
gukban kigúnyolták Isten szolgáját. Nem 
vették komolyan kérlelését, sőt még ön-
teltséggel is vádolták. Hogy merészel 
egyetlen ember a föld nagyjaival szem-
beszállni? Ha Noé üzenete igaz, miért 
nem ismeri fel az egész világ, és miért 
nem hisz benne? Egy ember állítása ez-
rek bölcsességével szemben! Nem akar-
tak hitelt adni a  gyelmeztetésnek, sem 
pedig menedéket keresni a bárkában.

A gúnyolódók a természet dolgaira 
hivatkoztak – az évszakok változatlan 
egymásutánjára, a kék égre, amely soha-
sem hullatott esőt az éjszakai enyhe har-
mattól felfrissült zöld mezőkre –, és így 
kiáltottak: „Hát nem példabeszédekben 
beszél ez?” Semmibe vették az igazság 
prédikátorát, eszelős rajongónak tartot-
ták, és még önfeledtebben szórakoztak, 
még elszántabban vétkeztek, mint an-
nak előtte. Hitetlenségük azonban nem 
tartóztatta fel a megjövendölt eseményt. 
Isten sokáig eltűrte gonoszságukat, és 
számtalan alkalmat adott a megtérésre. 
A kijelölt időben azonban lesújtott bün-
tető ítéletével irgalmának elutasítóira.

Krisztus kijelentette, hogy hasonló-
képpen fognak kételkedni második eljö-
vetelében is. Miként a Noé korabeli em-
berek nem vettek észre semmit, „míg-
nem eljöve az özönvíz, és mindnyájukat 
elragadá”, a Megváltó szavai szerint „ak-
képpen lesz az ember Fiának eljövetele 

is” (Mt 24:39). Amikor Isten állítólagos 
népe egyesül a világgal, és úgy él, mint 
a világ, amikor a világgal együtt szó-
rakozik úgy, ahogy nem volna szabad; 
amikor a világ fényűzését az egyház is 
követi; amikor minden a megszokott 
mederben folyik, és mindenki tartós vi-
lági jólétben reménykedik – akkor hirte-
len, mint villámlás az égből, vége szakad 
nagyszerű ábrándképeiknek és csalóka 
reményeiknek.

Isten kiválasztotta követeit, és álta-
luk hirdette meg a végítélet közelségét, 
miként az özönvíz közeledtére is szol-
gája útján  gyelmeztette a világot. Noé 
kortársai kinevették és kigúnyolták az 
igazság prédikátorának jövendöléseit. 
Miller korában pedig még Isten állító-
lagos népe közül is sokan gúnyt űztek 
a  gyelmeztető szavakból.

Vajon miért volt a Krisztus második 
eljöveteléről szóló üzenet prédikálása 
olyan kellemetlen az egyházaknak? Az 
Úr adventje jajt és pusztulást hoz a go-
noszoknak, az igazaknak pedig örömet 
és reménységet. Ez a nagyszerű igazság 
volt Isten hűségeseinek vigasza minden 
korszakban. Miért lett akkor „megütkö-
zés köve és botránkozás sziklája” állító-
lagos népének? A mi Urunk maga ígérte 
meg tanítványainak: „Ha majd elmegyek 
és helyet készítek néktek, ismét eljövök, 
és magamhoz veszlek titeket.” (Jn 14:3) 
A könyörületes Megváltó, előre látva kö-
vetői magányosságát és fájdalmát, meg-
bízta angyalait, hogy vigasztalják meg 
követőit ezzel az ígérettel: Jézus úgy fog 
visszatérni a földre, ahogyan a menny-
be ment. Amikor a tanítványok szemü-
ket az égre emelve álltak, hogy utoljára 
lássák azt, akit szerettek,  gyelmüket 
ezek a szavak ragadták meg: „Galileabeli 
fér ak, mit állotok nézve a mennybe? Ez 
a Jézus, aki felvitetik tőletek a menny-
be, akképpen jő el, amiképpen láttátok 
Őt felmenni a mennybe.” (ApCsel 1:11) 
Az angyalok szavai nyomán reményük 

újraéledt. A tanítványok „visszatérének 
nagy örömmel Jeruzsálembe; és min-
denkor a templomban valának, dicsér-
vén és áldván az Istent” (Lk 24:52–53). 
Nem azért örültek, mert Jézus eltávozott 
tőlük, és egyedül maradtak küzdelmük-
kel, próbáikkal és a világ kísértéseivel, 
hanem azért, mert az angyalok azt ígér-
ték, hogy Jézus visszajön.

Legyen Krisztus eljövetele 
most is éppoly nagy 
örömhír, mint amikor 
az angyalok hirdették 
Betlehem pásztorainak! 
Aki igazán szereti 
a Megváltót, boldogan 
üdvözli az Isten Igéjére 
alapozott bejelentést, 
hogy az, akiben örök 
életük reménysége 
összpontosul, ismét 
eljön; nem azért, 
hogy bántalmazzák, 
megvessék és 
elutasítsák, mint első 
adventjekor. Jézus 
azért jön el hatalommal 
és dicsőséggel, hogy 
megváltsa népét. 
Akik nem szeretik 
a Megváltót, szeretnék, 
ha távol maradna. 
Az egyházak Istentől 
való elfordulásának 
nem lehet meggyőzőbb 

„Noé kortársai kinevették és kigúnyolták 
az igazság prédikátorának jövendöléseit. 
Miller korában pedig még Isten 
állítólagos népe közül is sokan gúnyt 
űztek a  gyelmeztető szavakból.”
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VALLÁSSZABADSÁG 
A JÁRVÁNY IDEJÉN
Interjú az Egyházterületek és az Unió Vallásszabadság  
Osztályának igazgatóival

1. Milyen hatása volt Romániában az egészségügyi válságnak a val-
lásszabadságra?

2. Milyen magatartást tanúsítson az adventista keresztény, ha az egész-
ség ügyi biztonságra hivatkozva korlátozzák a jogait?

3. Melyek voltak 2020-ban a leggyakrabban felmerülő problémák?
4. Meg tud említeni néhányat az elmúlt év tevékenységei közül, ami-

ért hálás az Úrnak? 
5. Melyek a lelkiismereti szabadság azon fontos vetületei, amelyekre 

összpontosítanunk kellene ebben az időszakban?

1. A hatósági intézkedések bizonyos mértékben korlátozták a val-
lásgyakorlást, ellenben nem állíthatjuk, hogy csorbultak a jo gaink. 

Bárki szabadon hihet Istenben, imádkozhat, vallásos irodalmat birtokol-
hat vagy olvashat, és nyilvánosan kifejtheti vallással kapcsolatos vélemé-
nyét az on-line térben vagy bárhol másutt. Semmi sem tilos, ami kap-
csolatban áll a vallásszabadsággal. A korlátozó intézkedések nemcsak az 
egyházakat érintették, hanem minden más intézményt is. Egyáltalán nem 
a vallásszabadság korlátozása vagy a vallásgyakorlás megtiltása volt a cél. 
Legyünk tehát nagyon óvatosak, amikor különböző vádakat fogalmazunk 
meg. Egyesek azon vágya, hogy még aktívabb imádók legyenek, és jelen 
legyenek a nyilvános istentiszteleteken, meglehet, hogy olyan indíttatás-
ból származik, ami nem egyezik meg Isten akaratával. Ez idő alatt tel-
jes imaéletet élhetünk a családban, gyermekeinkkel és családtagjainkkal 
együtt járulhatunk az Úr elé imádkozni és tanulmányozni az Igét. Újjá-
épít het jük azokat az oltárokat, amelyeket a rohanó élet miatt már rég el-
felejtettünk vagy elhagytunk. Ha ilyen körülmények között valaki még 
mindig a nyilvános istentiszteletek mellett kardoskodik, felmerül a kér-
dés, hogy egyáltalán milyen vallásos életet él. Gondolkozzunk józanul és 
megfontoltan: a jelenlegi világválság egyáltalán nem érintette vallássza-
badságunkat és azokat a jogainkat, amelyeket Istentől kaptunk. De sajnos 
a bűn minden erkölcsi igazoltságot nélkülöző véleményt és ellenkezést 
váltott ki sokunkból. 

2. Példamutatóknak kell lennünk az engedelmesség terén. Teljes szív-
vel kell engedelmeskedni minden törvénynek, amelynek célja a lakosság 
életének és egészségének megőrzése. Ezen a téren nincs helye ellenkezés-
nek, különböző formai vallásgyakorlási jogokra hivatkozva. Mindenkép-
pen fontos, hogy miként közelítjük meg a helyzetet. Nem most kell kü-
lönbnél különb szertartásokat tartani, miközben a helyzet kockázatos az 
emberi egészségre és életre nézve. Ilyen értelemben nagyon is ékesszó-
lóak azok a törvények, amelyeket Isten adott a zsidóknak a kivonulás után. 

TARTALOM
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Számos olyan helyzetet vázolt fel előttük, amely egészség-
ügyi kockázatot hordozott magában, és amit „tisztátalan-
ságnak” nevezett el. Ezeket egy a megelőzést szolgáló sza-
bályrendszerbe foglalta, amely alapján ha valakinél felme-
rült a fertőzöttség gyanúja, enyhébb esetben otthon kellett 
elszigetelődnie, vagy – például lepra esetén – egyéni ka-
ranténba kellett vonulnia. Egyáltalán nem arról volt szó, 
hogy Isten valamilyen módon korlátozta vagy megtiltotta 
volna a zsidóknak a szabad vallásgyakorlást. 

3. Az életben nagyjából ugyanazokkal a helyzetek-
kel találkozunk, amelyek azonban különböző „köntös-
ben” teszik próbára a hitünket és a jellemünket. A 2020-
as egészségügyi válság, amely további válságokat generált, 
egyre inkább feltárt egy nem várt, de mégis jelenlevő va-
lóságot mind a társadalomban, mind pedig az egyházban. 
Ezek közül említünk meg néhányat:

Zavar, félreértés. Rengeteg bizonytalansággal szem-
besültünk. Kérdéseinkre ellentmondásos, vagy egyik nap-
ról a másikra megváltoztatott válaszokat kaptunk. Mint-
 ha elveszett volna az a biztos, határozott támpont, amely-
hez viszonyulhatnánk. Itt kell megemlítenünk a Szent írás 
igazságaiban való biztos és szilárd bizalom hiányát is. 
A különböző, közszájon forgó elméletek csak súlyosbítot-
ták a zűrzavart. 

Kétes szakmaiság. Válság idején szükségét érezzük, 
hogy olyas valakitől szerezzünk be információkat és ta-
nácsot, aki valóban tudja, mivel is van dolgunk, és mi-
ként kellene reagálnunk. Rájöttünk, hogy nincsenek igazi 
szakembereink a közösségünkben. A hiányuk nemcsak 
a társadalomban, hanem az egyházban is érezteti hatását. 
A teológusok és lelkészek, a tanárok és elöljárók, az egész-
ségügyi dolgozók, sőt még az egyszerű tagok véleménye 
is megoszlik. Túlságosan sok a következetlenség, és túl 
kevés a bizonyosság. Határozottan kijelenthetjük, hogy 
nem voltunk képesek szakszerű, koherens, következetes 
és egységes módon viszonyulni a Szentíráshoz. Az egész-
ségügyi válság rámutatott a teológiai sebezhetőségünkre, 
és gondolkodóba ejtett arra vonatkozóan, hogy miként 
fogjuk túlélni a jövőben ránk váró vallási válságokat. 

Tudományos bizonyítékokat nélkülöző hírek. Álhí-
rek mindig is léteztek, de a 2020-as évben szinte folya-
matosan jelentek meg olyanok, amelyek „megcáfolhatat-
lan” igazságokat hangoztattak, miközben nem jelentettek 
többet egyszerű képzelgésnél. Megállás nélkül áradtak fe-
lénk a különféle összeesküvés-elméletek és feltételezések, 

„gyilkos szándékú” személyeket leleplező állítások. Alap-
talan, konkrét és pontos bizonyítékok nélküli hírek hang-
zottak el. Még a sorainkban is vannak kezdeményezők, 
hírvivők. A tudomány embereinek hangját elnyomták 
a hamis próféták hangjai, és talán túl sokan hajlottak el-
hinni a szavaikat. Ebből adódtak a következő problémák: 

Hiszékenység. Mint ahogy Pál apostol is felismerte 
annak idején, bebizonyosodott, hogy a mai egyházat is 
nagyon könnyen el tudja téríteni a különféle tanítások 

szele. Túl sok bennünk a naivitás, ami azt igazolja, hogy 
nem ismerjük kellőképpen az ihletett Írásokat, és töré-
keny a kapcsolatunk Istennel. 

Vakmerőség. Ahhoz, hogy a gonoszság kellően haté-
kony lehessen, az elméletből gyakorlattá kell válnia. Itt 
lép színre a túlzott merészség, a vakmerőség. Ma már azt 
tartják normálisnak, aki semmibe veszi a védekezési sza-
bályokat. Aggasztó. Egyházunk sok tagja tudatlanságból, 
szentségtelen ambíciók miatt, vagy más oknál fogva azt 
állítja, hogy semmibe kell vennünk a szabályokat és a va-
lós helyzetet. 

Félreértelmezett vallás. Az igazi vallás befelé irányul, 
a mélységes erkölcsi értékek – a szeretet, a békesség, az 
öröm, a hűség stb. – felé. Az egészségügyi válság a maga 
megelőző és védelmi intézkedéseivel rámutatott a vallás-
gyakorlás túlságosan formai voltára. Mindenkinek lehe-
tősége adódott otthon imádni Istent, így használva ki az 
elszigeteltség idejét, hogy megerősödjön a Szentírás is-
meretében. A lehetőség kihasználása helyett mégis in-
kább a formai, nyilvános imádat hiánya miatt siránkoz-
tunk. Pedig semmitől nem lettünk megfosztva, ami az 
igazi vallást illeti. Meglehet, hogy a külsőségek uralják 
a vallásos életünket? 

Megátalkodottsághoz vezető engedetlenség. Már-
már meg kellene szaggatnunk a ruháinkat, és hamut kel-
lene szórnunk a fejünkre. Akiket nem fertőzött meg a 
lelki vakság, láthatják, milyen erős egyesekben a szán-
dék a hatóságok által elrendelt megszorító intézkedések 
figyelmen kívül hagyására. Ez érthetetlen. Noha törvény 
iránt engedelmes népnek tartjuk magunkat, a valóság 
épp az ellenkezőjét igazolja. De ha már most ilyen enge-
detlenek vagyunk, amikor még csak olyan megszorítások 
vannak, amelyek nem is nevezhetők nehezeknek, mi lesz, 
ha majd tényleg visszaélésekkel fogunk szembesülni? Mit 
szólna ehhez Jézus, ha itt járna közöttünk? Azt mondta 
a római iga alatt élő zsidóknak, hogy tegyenek többet an-
nál, amit az akkori, nyilvánvalóan igazságtalan törvények 
elő írtak. 

4. Életben vagyunk, de legyünk éberek és igazságosak. 
Semmivel sem vagyunk jobbak azoknál, akik az elmúlt 
évben befejezték földi futásukat. Nem azért maradtunk 
életben, mert Isten bennünket megőrzött, míg másokat 
nem. Ami pedig a járvány évében a tevékenységeinket 
illeti, nehéz megválaszolni, hogy miért legyünk hálásak. 
Annyit dolgoztunk, amennyit lehetett. Kezdjük megta-
nulni, hogy addig kell dolgoznunk, ameddig lehetőség 
van rá, mert tudjuk, hogy eljön majd az az idő, amikor 
a körülmények miatt nem dolgozhatunk többet. 

5. Ezen a téren újra kellene képeznünk magun-
kat. Meg kellene tanulnunk, hogy a vallásunk külsősé-
geire hatással levő megszorítások még nem jelentik a val-
lás- és lelkiismereti szabadság lábbal tiprását. Továbbá 
pedig a  lelkiismereti szabadságért és jogokért való ag-
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1. Vannak arra utaló jelek, hogy az egész-
ségügyi válság világszinten megteremtette 

a vallásszabadság korlátozásának előfeltételeit. 
Véleményem szerint Romániában a magán- és 
társadalmi életre vonatkozó szabályozások célja 
a lakosság nevelése volt, és a biztonsági intézke-
désekkel megpróbálták elkerülni a nagyon súlyos 
következményeket. 

2. A kereszténynek a járvány idején is min-
denekelőtt Isten törvényének kell engedelmes-
kednie és Őbenne bíznia. Isten törvénye a szere-
tet és a kölcsönös tisztelet törvénye. Horgonyoz-
zunk abban a hitben, amely várja Megváltónk, 
Jézus Krisztusunk visszajövetelét, és tudatosít-
suk a  mérlegre helyezett jogok és szabályok kü-
lönböző vetületeit, hogy megtalálhassuk hitünk 
megvallásának hatékony módozatait. Hatékony 
kommunikációs hálózatokat, csatornákat kell lét-
rehoznunk, hogy a körülöttünk élőknek szemé-
lyes életünk minden egyes területével igazi pél-
dát mutathassunk a Krisztusban teljes, gyakorlati 
életre vonatkozóan. Még határozottabban és még 
bölcsebben kell kiállnunk a lelkiismereti-, gondo-
lati- és vallási szabadságjogokért, és egy pillanatra 
se szűnjünk meg hinni, hogy Isten a mi Menedé-
künk és Megváltónk. 

3. A 2020-as év során több lehetőséggel szem-
besültünk, mint nehézséggel. A vallásos összejö-
vetelekre vonatkozó korlátozások arra késztettek, 
hogy komolyan megvizsgáljuk hitéletünk kikény-
szerített változásait úgy közösségi, mint digitá-
lis szempontok figyelembevételével. Kénytelenek 
voltunk sokkal jobban odafigyelni az istentiszte-
letek formai kivitelezésére. Ez a tapasztalat meg-
erősítette egyházunkat. 

A járvánnyal együtt a Moldvai Egyházterület-
hez tartozó nyolc megye mindegyikében felbuk-
kantak vallásszabadságot korlátozó incidensek. 
Egyre gyakoribb, hogy adventistáktól megkövete-
lik, szombaton menjenek be dolgozni vagy jelen-
jenek meg a vizsgán. 

Emellett volt néhány eset, amikor COVID betegségen átesett 
személyeket hátrányosan megkülönböztettek. Az egyik telepü-
lésen adventista temetőt gyújtottak fel, egy másikban pedig az 
egyik imaházunkat. Mindezek mellett vannak olyan gyülekeze-
teink, ahol még aktívabb lett a közösség. A lelkipásztorok és a ta-
gok segítségével szinte minden gyülekezetben hatékony higiéniai 
intézkedéseket foganatosítottak, tiszteletben tartják az istentisz-
teletekre vonatkozó biztonsági előírásokat, megkönnyítették a ki- 
és bejárást, és fokozott figyelemmel követik a szolgálatokat. 

A személyiségi jogokat szavatoló szabályok terén akadt némi 
gondja az istentiszteleteket interneten közvetítő gyülekezetek-
nek, de sikerült menet közben kiküszöbölniük a hiányosságokat. 
Annak ellenére, hogy néhány gyülekezetet be kellett zárnunk, 
egyre több új tag csatlakozik hozzánk, és vesz részt az istentisz-
teleteinken. 

A gyülekezetek bezárásának következményeként, továbbá 
a hitélet és az egészség iránti fokozottabb érdeklődés láttán elő-
ször megalakítottunk egy munkacsoportot, majd létrehoztuk 
a ProiectM.ro on-line tévéstúdiót, amely gazdag műsorkínálattal 
áll az érdeklődők rendelkezésére. 

4. Minden egyes pillanat egy megpróbáltatás és egy döntés 
a krisztusi szolgálat mellett. Ezért imádkozom, és nincs elég sza-
vam megköszönni Istennek azt az ajándékot, amit Krisztus és az 
egyházát alkotó emberek jelentenek számunkra. 

Köszönöm Istennek, hogy támogatásában részesíti azokat, 
akik naponta nehézségekkel szembesülnek a munkahelyen, az 
iskolában, a családban vagy akár a gyülekezetben. Köszönöm 
Isten nek, hogy a kihívások ellenére odaszentelt életű, hívő sze-
mélyeket rendelt és használ fel egyre meglepőbb módon az em-
berek megmentése érdekében. Köszönetet mondok azért, hogy 
még adott időt számunkra! Hálás vagyok a Jézus Krisztus által 
felkínált szabadság és üdvösség ajándékáért. 

5. A vallásszabadság terén történelmi „útkereszteződéshez” 
érkeztünk. A törvények a világon mindenütt az emberi jogokat 
teszik mérlegre. Míg 2009-ig főként az emberi méltósághoz való 
jog képezte a viták tárgyát, a Lisszaboni Szerződés óta újabbnál 
újabb jogok nyernek teret. 

Világszinten a keresztények olyan jogszabályozásokkal szem-
besülnek, amelyek a magánéletet szembehelyezik a közbizton-
sággal. Különféle túlkapások tapasztalhatók a szólásszabadság 
joga és a tájékozódáshoz való jog terén, aminek következménye-

gódás helyett inkább alaposan meg kellene vizs-
gálnunk a lelkiismeretünket. Lehet, hogy megle-
pődve kell elismernünk, hogy hiányos, elferdült, 
sérült és megkopott, ami annak a következménye, 
hogy az emberi tanítást többre tartjuk a meny-
nyeinél. Amikor majd a lelkiismeretünk Isten er-
kölcsi értékeit fogja tükrözni, ténylegesen szaba-

dok leszünk, még ha a kezünk vagy a lábunk meg is lesz kötözve. 
Ha viszont a lelkiismeretünket elzsibbasztotta a bűn, a mienk 
 lehet a világ összes joga és szabadsága, mégis ra-
bok  leszünk. A szabadság csak Jézussal együtt jó. n

Dănuț Obăgeanu, igazgató,  
Vallásszabadság Osztály, Bánáti Egyházterület
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1. Az egészségügyi válság és a COVID-19 fer-
tőzés megelőzése és megfékezése érdekében fo-

ganatosított hatósági intézkedések Romániában, mint 
ahogy világszinten is, életünk szinte minden területét 
érintették. Az új helyzetben több kérdés is felmerült az 
alapvető emberi jogokkal kapcsolatosan. A vallásgyakor-
lást érintő korlátozások sokakban aggodalmat keltettek, 
és súlyos kérdések fogalmazódtak meg a vallásszabadság 
szavatolására vonatkozóan. Mindezek mellett úgy vélem, 
hogy szemmel kell tartanunk a vallásszabadság tisztelet-
ben tartását, mivel egy fontos jogról van szó. 

Másfelől pedig a vallásgyakorlás külső megnyilvánu-
lási formáinak a korlátozásait tágabb kontextusban kell 
értelmeznünk, figyelembe véve az általános és diszkrimi-
nációtól mentes alkalmazás és arányosság elvét. Ezeket 
a rendelkezéseket Romániában vallási hovatartozásától 
függetlenül minden polgárnak be kell tartania. Amikor 
tehát a járvány idején meghozott hatósági intézkedéseket 
próbáljuk megérteni és magyarázni, szem előtt kell tarta-
nunk a hivatalos álláspontot is. 

Láthattuk már a történelemben, hogy – legyen szó 
bármilyen válságról: gazdasági, egészségügyi, társadalmi 
vagy vallási válságról – ezek az időszakok kiváló táptalajt 
biztosítottak a különböző közvetett vagy közvetlen diszk-
riminációnak, visszaéléseknek. Ez alól a jelenlegi helyzet 
sem kivétel. A vallásszabadság tehát mindannyiunk alap-
vető joga, amiért minden körülmény között ki kell áll-
nunk, ugyanakkor áldás is, amiért hálát kell adnunk Is-
tennek, és amiért továbbra is imádkoznunk kell. 

2. A keresztény embernek – éljen bármilyen körül-
mények között – a Biblia szerint a társadalom számára 
sónak és világosságnak kell lennie. Ezzel egy időben sa-
játos feladatának eleget téve a gyógyulás és a reménység 
hírnöke is lehet. 

A keresztény számára a Szentírás nyújtja azokat a 
pontos támpontokat, amelyek meghatározzák, hogy egy 
adott helyzetben milyen magatartást kell tanúsítania, és 
milyen gyakorlati életelvet kell alkalmaznia. Megfigyel-
hető, hogy a közegészségügyben alkalmazott modern 

értékrendek nagy része egyáltalán nem új keletű, mivel 
vagy megegyezik azokkal az egészségügyi rendelkezések-
kel, amelyeket Mózes kapott, vagy épp azokból ihletődik 
(a 3Móz 13–14. fejezeteiben leírt, elszigetelődésre [vagy 
ha úgy tetszik: karanténra] vonatkozó rendelkezés).

A válsághelyzetek általában rávilágítanak arra a hatal-
mas ellentétre, ami a hívők által hirdetett örök értékek és 
az emberi társadalom hiányosságokkal teli valósága közt 
húzódik. Noha a krízishelyzeteket általában jelentős ki-
hívások kísérik, mégis a gyakorlati keresztény lelkület ki-
fejeződésének egyedi lehetőségeit kínálják, amelyek így 
a  lelkiismereti szabadság mellett szóló bizonyítékokká 
válnak. 

A Biblia, de különösen az evangéliumok az élet mel-
lett foglalnak állást. Habár az életet nem kell többre ér-
tékelni az isteni örök elvek iránti engedelmességnél, a 
szolgálat és az igazi vallásos önzetlenség célja az ember 
élete és jóléte. Ilyen értelemben a keresztény ember hoz-
záállása legyen racionális, és bölcsessége teljes mértékben 
a Szentírásból ihletődjön. 

3. Bizonyos problémák rendszeresen feltűnnek a Mun-
téniai Egyházterület Vallásszabadság Osztályának fel-
adatai között. Ilyenek például a szombatra beütemezett 
vizsgák, a különböző egyházakhoz tartozó sírkertekbe 
történő temetkezéseknél felmerülő nehézségek, vagy 
a szombat-ünneplés ellehetetlenítése a munka helyen. 

Az utóbbi évben érezhetően megugrott azoknak az 
eseteknek a száma, amikor a dolgozótól elvárták, hogy 
szombaton is bemenjen dolgozni. Ilyenkor a tagok hoz-
zánk fordulnak a helyzet orvoslása érdekében. Ezek mel-
lett még a távoktatás idején is megtörtént, hogy egy-egy 
vizsgát szombatra ütemeztek be. 

4. Általánosságban véve országunkban biztosított 
a vallásszabadság, amiért mindenek előtt Istennek lehe-
tünk hálásak. Továbbá láthattuk, ahogy az Úr teljesítette 
ígéretét, és támogatta gyermekeit, hiszen az adventhí-
vők vallásszabadsággal kapcsolatos nehézségeinek mind-
egyike megoldást nyert. 
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ként egyre tágabb teret nyer a szekularizmus, amely azon 
mentalitás mellett száll síkra, hogy sokkal nagyobb fon-
tosságot kell tulajdonítanunk a testi, egészségügyi és tár-
sadalmi biztonságnak. A kollektív félelem, a társadalmi 
távolságtartás és a – sok esetben diszkriminatív – kor-
látozások égisze alatt egyre inkább körvonalazódik egy 
szorongó, Istentől elszakadó, a globális hatalmi űrben 
irányt tévesztett társadalom képe. 

A vallásszabadság olyan terület, amelyre kellő figyel-
met kell fordítanunk, hiszen itt hátrányos megkülönböz-

tetésről, az imádat napjának tiszteletben tartásáról, Isten 
parancsolatairól, az Igében kijelentett egészségügyi el-
vekről és a hitünkről van szó. A lelkiismereti szabadság-
nak nincs más olyan vetülete, amelyre na-
gyobb figyelmet kellene fordítanunk, mint 
az Isten és az embertársak iránti tisztelet 
szabadsága. n

Sergiu-Daniel Macovei, igazgató,  
Vallásszabadság Osztály, Moldvai Egyházterület
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1. A jelenlegi egészségügyi válság kiterjedt az 
egész emberiségre, sokak lelkében mély nyomot 

hagyott, és fájdalmas válásokat okozva kapcsolatokat, csa-
ládokat tett tönkre. Az események megváltoztatták a min-
dennapok dinamikáját, a gazdaságtól a vallásig érintették 
az emberi élet minden területét, és a hatósági korlátozá-
sok az egyházi szertartások kimaradásait is  okozták. 

Mindezeken túl talán minden eddiginél jobban ez 
a járvány világított rá az emberi szabadság, de különö-
sen a lelkiismereti szabadság kérdésére. Már a válság első 

„rügyeinek” megjelenésekor, a hatóságok által meghozott 
első korlátozó intézkedésekkel egy időben jogos kérdések 
merültek fel az állam és az egyházak befolyásával kap-
csolatosan. Ebben a kontextusban fogalmazódott meg az 
állam és az egyház szerepével kapcsolatos dilemma az 
egyénnel való viszonyában, továbbá arra vonatkozóan is, 
hogy az egyén kinek engedelmeskedjen a Szentírás taná-
csai alapján. 

Ebből a szempontból elemezve a helyzetet kijelenthe-
tem, hogy a vallásszabadság kihívásokkal és próbákkal 
szembesült. Románia Alkotmányának 25. cikkelye szava-
tolja a szabad mozgást úgy az országhatáron belül, mint 
külföldön. Hasonlóképpen a 29. cikkely kijelenti, hogy 
a  vallásszabadság semmiképp sem korlátozható (1. be-
kezdés), és az egyházak függetlenséget élveznek az állam-
mal való viszonyukban (5. bekezdés). Tekintettel a valós 
helyzetre (bezárt gyülekezetek, kijárási korlátozás, az ál-
lampolitika befolyásának kiterjesztése az egyházakra), 
azt a következtetést vonhatom le, hogy a jelenlegi egész-
ségügyi válság Romániában hátrányosan érintette a val-
lásszabadságot, mivel nyilvánvalóvá vált, hogy az állam 
és az egyházak viszonyában az állam elsőbbséget élvez, 
s ezzel egy olyan elvet fogadtatott el, mely szerint vala-
hányszor a helyzet megkívánja, a vallási közösségek éle-
tét hátrányosan érintő intézkedéseket hozhat. Ez alapján 
úgy gondolom, hogy csorbult néhány általános emberi 
jog, sőt egyesek vitatni kezdték azt is, hogy a vallássza-
badságnak van-e még értelme és jelentősége. 

Hatósági szempontból a korlátozásoknak társadalmi 
és objektív okai vannak, mivel a COVID-19 közegészség-
ügyi nehézségeket teremtett. Így az életünk e két szem-
ben álló terület, az egyház és a hatóságok között zajlik, és 
meg kell állapítanunk, hogy néha igencsak nehezen tud-
juk kezelni a különböző válságokból fakadó személyes 
problémákat. 

Lehet, hogy a történtek nyomán megerősödik a hi-
tünk, és még jobban odafigyelünk a vallásszabadság vé-
delmére. 

2. A lelki értékeket előttünk feltáró Szentírás meg-
jegyzi: a megtért kereszténynek még akkor is erkölcsö-
sen és méltósággal kell élnie, amikor megszorítások és 
komoly nehézségek jelennek meg a láthatáron. Sokat-
mondó Pál apostol példája, akinek bár nehéz helyzetek-
kel és korlátozásokkal kellett szembesülnie (üldözte őt 
a  hatóság, halálra keresték a zsidók, kora úgynevezett 
vallásos elöljárói megvetették), mégis sikerült megerősí-
tenie keresztény életvitelét, és igazi erkölcsi tulajdonsá-
gokról tett bizonyságot még akkor is, amikor minden el-
lene fordult. Nem keseredett el, nem lendült ellentáma-
dásba, és nem vonta kétségbe az állam tekintélyét. 2Tim 
3:10 versében kijelenti: „Te pedig követted az én tanításo-
mat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszú tűrése-
met, szeretetemet, türelmemet.” 

Ha arra gondolunk, hogy az első keresztényeknek 
milyen heves üldöztetést kellett elszenvedniük a helyi 
és a birodalmi hatóságok részéről, Pál tanácsai még na-
gyobb jelentőséget nyernek számunkra, hiszen felszólíta-
nak, hogy keresztényekként még a legkomorabb körül-
mények között is tisztelnünk kell a hatóságokat.

Véleményem szerint, amikor felmerül az egészségügyi 
biztonság kérdése – mint a jelenlegi járványhelyzetben 
is –, embertársaink egészségének védelmében az egyház 
időlegesen lemondhat saját szertartási rendjéről. Pál szá-
mára is fontos volt az egészség, hiszen néhány  levele vé-
gén említést tesz erről, amikor üdvözli olvasóit.

Ugyanakkor megfigyeltem, hogy hitünk próbái és 
az, hogy vallásszabadságunk időlegesen veszélybe került, 
felkínálta számunkra annak lehetőségét, hogy hirdessük 
Isten igazságát. Személyes bizonyságtevésünk és példánk 
által nyilvánvalóvá válhatott Krisztus követőinek méltó-
sága és kitartása. 

5. A vallásszabadság önmagában nem cél, hanem 
csupán megfelelő keretet nyújt a vallás gyakorlására, és 
elősegíti a Krisztus által felkínált megváltás üzenetének 
megismertetését a lehető legtöbb emberrel. A lelkiisme-
reti szabadság hirdetésének végcélja tehát az evangélium 

hirdetése, és a Jézus által ránk bízott küldetés befejezése. 
„Nem teljesítjük Isten akaratát, ha csöndben ülünk, s uj-
junkat sem mozdítjuk a lelkiismeret szabadságának meg-
óvásáért. Szálljanak buzgó imák az ég felé, hogy késle-
kedjék a veszedelem, amíg befejezzük a munkát, amelyet 
sokáig elhanyagoltunk. Imádkozzunk a lehető legbuz-
góbban, majd pedig dolgozzunk imánknak megfelelően!” 
(Ellen G. White: Bizonyságtételek. 5. köt., 
713. o.). n

 Valentin Filimon, igazgató,  
Vallásszabadság Osztály, Munténiai Egyházterületnia
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Következésképpen azt hiszem, hogy Isten hűséges 
gyermekei tisztelettel és megértéssel fogadhatják az állam 
válsághelyzetben meghozott, közegészséget szolgáló in-
tézkedéseit, azzal a fenntartással, hogy a keresztény em-
ber magatartását és döntését a Szentírás előírásának kell 
befolyásolnia, mely szerint Istennek kell előbb engedel-
meskedni, és csak azután az embereknek, függetlenül at-
tól, hogy milyen pozíciót töltenek be, és milyen intézke-
déseket szándékoznak foganatosítani. Az állam iránti en-
gedelmesség esetén a bölcsességet alá kell vetni a fentről 
jövő bölcsességnek, amely elvárja, hogy inkább Istennek 
engedelmeskedjünk, mint embereknek.

3. Azt gondolom, hogy az elmúlt évben ügyosztá-
lyunk tevékenységére nézve visszaesést jelentett a nyil-
vános tevékenységek elmaradása. Publikus rendezvények 
(szimpozionok, koncertek, stb.) hiányában a munkánk 
egyéni esetekre összpontosított, olyan személyek által jel-
zett nehézségekre, akik kihívásokkal szembesültek a lel-
kiismereti szabadság terén. 

Ilyen értelemben nem hiányoztak az egyetemisták ál-
tal jelzett szükségletek, akiket tanácsokkal láttunk el, és 
igazolásokat bocsátottunk ki számukra a szombatra üte-
mezett vizsgák miatt. Itt említem meg a Krajovai Orvosi- 
és Gyógyszerészeti Egyetem több diákjának a  különle-
ges esetét, akiknek szombaton kellett volna vizsgázniuk. 
Olyan tapasztalatot szereztünk, amely újból rávilágított 
Isten gondviselésére, arra, hogy kész megoldani az ifjakat 
érintő kényes kérdéseket. 

Az eset során ugyanakkor fény derült az ifjak nemes 
és eltökélt jellemére, hiszen igyekeztek mindent meg-
tenni annak érdekében, hogy a  szombatra kitűzött vizs-
gák okozta lelkiismereti nehézségeik megoldódjanak. 
Mivel Isten mindig megjutalmazza bátor és kitartó gyer-
mekeit, még a lehangoló előjelek ellenére is megtörtént 
a csoda, ami ifjaink örömét és hitük megerősödését szol-
gálta, hiszen láthatták: Isten mellettük áll a kihívások tü-
zes kemencéjében. 

A szombat-ünnepléssel kapcsolatosan nemcsak az 
egyetemisták ütköztek nehézségekbe, hanem a tanügy-
ben dolgozók is. Ügyosztályunkhoz fordult egy tanügyi 
alkalmazott, mert lelkiismeretét érintő nehézségbe ütkö-
zött. Tanácsadással próbáltunk a segítségére sietni, és vé-
gül megoldódott a helyzete. 

Tevékenységeink közé sorolhatók azok az akciók is, 
amelyek során vallásszabadsággal kapcsolatos vagy er-
köl csi- lelki jellegű forrásanyagot biztosítottunk azon sze-
mélyeknek, akik a felsőoktatásban, az adminisztrációban 
vagy a politikában tevékenykednek. A munkába bevon-
tuk néhány lelkipásztor munkatársunkat is, hogy ők jut-
tassák el ezeket az anyagokat a közszférában dolgozó sze-
mélyeknek. 

4. Hálás vagyok, hogy országunkban Isten gondját 
 viselte az egyháznak, és kiváló lehetőségeket teremtett 

 hitünk megnyilvánulásának és missziós terveink megva-
lósításának. 

Visszatekintve az elmúlt év történéseire és kihívásaira, 
határozottan kijelenthetem, hogy a fények és árnyak kö-
zött Isten tartott meg és vezetett bennünket egy fénye-
sebb horizont felé. Nagyra értékelem az egyetemista ifja-
ink támogatása érdekében tett gyors közbelépéseit. Az 
imák és a kitartás eredményeként a szombati vizsgák kér-
dése megoldódott. 

Megemlítem azokat a tanügyi és egészségügyi dol-
gozókat, akik erkölcsi és lelkiismereti kérdésekkel szem-
besültek a szombati munkavállalással kapcsolatosan, és 
akik a szélsőséges helyzetekben bölcs döntéseket hoztak. 

Szintén Isten közbenjárásának köszönhetően sikerült 
különböző kapcsolatokat kiépítenünk az olténiai hivata-
losságokkal, egyetemi személyiségekkel, üzletemberek-
kel (polgármesterek, prefektusok, megyei tanácselnökök, 
cégvezetők, stb.). Munkánk eredményeként egészségügyi 
és lelki üzenetet, vallásszabadsággal kapcsolatos, erköl-
csi- keresz tény értékeket tartalmazó anyagokat hagyhat-
tunk hátra csendes tanúkként az irodáikban. Örömmel 
tölt el lelkipásztor kollégáim őszinte hozzáállása, akik 
megértették, hogy mennyire fontos a különböző kapcso-
latok kiépítése. Meglátogatták a közügyekért felelős sze-
mélyeket, akiknek naptárakat, írószereket és egyházun-
kat bemutató fontos információkat tartalmazó anyagokat 
adtak át. 

5. John F. Kennedy 1961. január 20-án a beiktatási be-
szédében kijelentette, hogy „országának bármilyen árat 
meg kell fizetnie, bármilyen terhet és nehézséget vállalnia 
kell, minden barátját támogatnia kell és az összes ellensé-
gére oda kell figyelnie a túlélés biztosítása és a szabadság 
győzelme érdekében.” 

Amennyiben ezzel a látásmóddal rendelkezünk, úgy 
gondolom, hogy ebben a sajátságos helyzetben meg kell 
tennünk néhány konkrét dolgot: 
– Olyan módon kell megvalósítanunk a nyilvános kom-

munikációt, hogy azzal elfojtsunk bármiféle tévtant 
vagy összeesküvés-elméletet. A relativizmus és álta-
lánossá váló ellenkezés világában tudatosítanunk kell, 
hogy Szentírásra támaszkodó tárgyilagos véleményre 
és Szentlélek által vezérelt kiegyensúlyozott gondol-
kodásmódra van szükségünk. 

– Meg kell erősítenünk ifjaink és a már nem ifjak bizal-
mát abban, hogy ha eltökélik magukban, hogy meg-
őrzik tisztán a lelkiismereti szabadságukat, akkor 
 Isten nem feledkezik meg róluk, és hitüket, valamint 
kitartó áldozatkészségüket meg fogja jutalmazni. 

– Legyünk előrelátóak, mert valahányszor fennakadá-
sokat tapasztalunk a vallásszabadság terén, a gyors 
beavatkozás a kényes helyzetek megoldásának hori-
zontját nyithatja meg előttünk. Tagjainkat bátorítsuk 
arra, hogy a lelkiismereti kérdéseket és nehézségeket 
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1. Számos hivatalos jelentés, többek között a Ci-
vil Liberties Union for Europe (Liberties) és a 

Greenpeace European Unit közös „A kritizáló hangok 
elhallgattatása” című jelentése is arra figyelmeztet, hogy 
több európai országban, beleértve Romániát is, aggasztó 
és aránytalanul szigorú korlátozásokkal kísérleteztek 
a  COVID-19 járvány idején. Az EBESZ egyik jelentése 
szerint Románia is azon országok közé tartozik, amelyek 
a járvány alatt vallásszabadságot korlátozó durva intéz-
kedéseket vezetett be. Csorbult a társas kapcsolatokat és 
a békés gyülekezést szavatoló jog, és akadályokba ütkö-
zött a vallásos összejövetelek normális körülmények kö-
zötti megrendezése. Mindez úgy, hogy mára már tudjuk, 
a  vírus nem terjedt erőteljesebben a templomokban és 
imaházakban, mint más nyilvános helyen. A járvány első 
szakaszában ez a túlzott reakció mutatkozott meg, ké-
sőbb azonban kibontakoztak az intézmények közti pár-
beszéd gyümölcsei, és ettől kezdve az állam kiegyensú-
lyozottabban kezelte a vészhelyzet alatt megrendezendő 
vallásos összejövetelekre vonatkozó rendelkezéseket. 

A Megváltó kijelentése – „Adjátok meg a császárnak, 
ami a császáré, és Istennek, ami az Istené!” – nem jelenti 
azt, hogy a császár (az állam) tévedhetetlen, mint ahogy 
az egyház sem az. Az állam tévedhet, amikor megszorító 
intézkedéseket hoz, mint ahogy az egyház is tévedhet, ha 
lemond a vallás- és az imádati szabadságért vívott küz-
delméről. 

2. Jelen helyzetben két reakcióról beszélhetünk. Egy-
felől az egyén és a gyülekezetek reakciójáról, másfelől pe-
dig az egyház képviselőinek reakciójáról. Előbbiek úgy 
érzik, hogy számukra elengedhetetlen a hívők közössége, 
és azt gondolják, hogy a megszorítások idején igencsak 
hasznos a gyülekezet családjával ápolt kapcsolat, amit tel-
jes mértékben érdemes kihasználni. A nyilvános össze-
jövetelek hiányát csak részben ellensúlyozták az online 
találkozók. Ez az állapot alaposan próbára teszi a gyüle-
kezet egységét, és korlátozza a kapcsolattartást, viszont 
teljes mértékben nem tudja megakadályozni azt, hogy 
a tagok igyekezzenek mindent megtenni a közösség élet-
ben tartásáért még a nehéz körülmények között is. A ve-

zetők számára külön kihívást jelent a hatóságokkal foly-
tatott párbeszéd, mivel a hivatalos szerveknek meg kell 
érteniük, hogy a vallási élet korlátozásával a társadalmat 
is komoly veszteségek érik. Ebben a helyzetben nem lehet 
indokolt bármilyen korlátozás. 

3. Megfigyelhettük, hogy a pandémiát valósággal 
ürügyként használták vallás- és lelkiismereti jogok korlá-
tozására. Megemlítem például azt, hogy a szükségállapo-
tot kihirdető kormányhatározattal való visszaélés követ-
kezményeként néhány személynek felbontották a mun-
kaszerződését, mivel nem ment be szombaton dolgozni, 
holott a szerződés megkötésekor a felek között egyez-
ség született ezen a téren. Mivel a szükségállapot idején 
a törvény megengedte bizonyos vallás- és lelkiismereti 
szabadságjogok korlátozását, az ehhez hasonló álláspon-
tok csak megerősödtek. További kényes helyzetet terem-
tett a felvételi vizsgák időpontjának szombati napra tör-
ténő kitűzése. Némely egyetem, ugyancsak a járványra 
hivatkozva, nem volt hajlandó megoldást találni a kéré-
sekre. Ezen a téren tehát megállapíthattuk, hogy egyre 
több esetben tagadták meg a vallásszabadsági jogokat, bi-
zonyos intézmények pedig nem voltak elég nyitottak, és 
nem próbáltak megoldást találni. Néhány megyében még 
akkor is megpróbálták korlátozni a szabad gyülekezéshez 
való jogot, amikor már az országos törvények ezt lehe-
tővé tették. 

4. Hálát adok Istennek, hogy a vallásszabadságot hir-
dető erőfeszítéseink nem voltak hiábavalóak. Az Úr meg-
nyitotta előttünk a párbeszéd ajtaját, megteremtette a le-
hetőséget, hogy hirdethessük értékeinket, és megsegí-
tett értékeinkkel összhangban levő döntéseket hoznunk. 
Ezekben a nehéz időkben olyan kérdések, témák kerül-
tek a nyilvánosság elé, amelyekről már egy ideje tudtuk, 
hogy terítékre fognak kerülni. A zavaros és ellentmondá-
sos helyzetben Isten olyan embereket rendelt, akik szót 
emeltek a vallásszabadság mellett. 

5. Ez az időszak rávilágított arra, hogy a vallásszabad-
ság kérdése mennyire fontos közvita tárgyát képezi, és 

azonnal jelezzék a lelkipásztoruknak, akik tanácsok-
kal szolgálhatnak. 

– A döntéshozók körében terjesszünk az emberi méltó-
ság és a vallásszabadság értékeit méltató tájékoztató-
kat! Ne feledjük, hogy Isten bármilyen sötét helyzet-
ben közbeléphet és megoldást szerezhet. 

– Legyünk bölcsek, és őszintén fontoljuk meg, hogy 
amit hiszünk, gondolunk vagy teszünk, az tényleg ki-

állja-e a következő három kérdés próbáját: Igaz?  Isten 
törvényének fényében jogos? Embertársaim javát 
szolgálja? 

– Ne feledjük, hogy a közjót szolgáló, önzés mentes tár-
sadalmat csak minden ember tevékeny 
és lelkes hozzájárulásával építhetjük. n

Niță Petre-Daniel, igazgató,  
Vallásszabadság Osztály, Olténiai Egyházterület
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1. Nagyjából egy évvel a járvány romániai ki-
robbanása után megállapíthatjuk, hogy fokozott 

ütemben változtak az alapvető emberi – így a vallási – jo-
gok biztosítása körüli események. A legfájdalmasabb in-
tézkedések az istentiszteleteket, a vallásos összejövete-
leket, az ima- és tanulmányozási csoportokat érintették 
úgy a gyülekezeti termekben, mint a magánlakásokban. 

Kijelenthetjük tehát, hogy a világjárvány alatt közvet-
len módon csorbult a vallásszabadság joga, bár különb-
séget tehetünk az országosan bevezetett szükségállapot 
és az időszakos vészhelyzetek között. A szükségállapot 
idején keletkezett űr a vallásos összejövetelekre vonatko-
zóan feszültséget és zavart keltett a hívők körében, akik a 
megszokottól eltérő magatartásra kényszerültek az imára 
és áhítatra szánt napokon. A vészhelyzet aztán újból 
meghozta a közös imádat örömét, bár szigorú védelmi 
előírásokat kell betartanunk. A régi, megszokott isten-
tiszteleti formához visszavezető út még hosszú és rögös, 
és továbbra is elégedetlenséget vált ki a hatóságokkal és 
mindazokkal szemben, akik a helyi gyülekezetekben ki-
állnak az óvintézkedések mellett. 

Ez idő alatt a vallásos közösségekben egyfajta meg-
osztottságot eredményeztek az egészségügyi válság kö-
vetkezményei és az ezekből származó jogi döntések. A 
viták és a közlemények hátszelén a vallásos intolerancia 
fokozódása figyelhető meg. 

Pozitív tényezőként említhetjük meg a családon be-
lüli egyéni imádat örömének újbóli felfedezését. Ez az 
igazi vallás „lélekben és igazságban”. Az egyéni érték-
rendek felismerése, a vallásos aktus személyes aktusként 
való felfedezése áldásként szolgál azok számára, akik Is-
tennel akarnak találkozni. 

2. Bizonyos alapvető jogok, mint például a vallássza-
badsághoz való jog korlátozása is minden bizonnyal fur-
csa magatartást vált ki az egyszerű, teljes szabadsághoz 
szokott emberből. Az adventista kereszténynek két bib-
liai tanácsot kell tiszteletben tartania: engedelmeskednie 
kell a hatalmasságoknak, és „inkább Istennek kell enge-
delmeskednie, mint embereknek”. A legjobb döntések 
meghozatala érdekében tehát helyes és méltó dolog hite-
les forrásból beszerezni az információt. Prioritásként kell 

kezelnünk embertársaink életének védelmét, különösen 
a sebezhető és betegségre hajlamos kategóriába tartozó-
két, hiszen ezt tette példaképünk, Krisztus is, aki mindig 
különleges gondoskodással fordult a szenvedőkhöz. 

3. A leggyakoribb nehézségek és kihívások szerveze-
tileg érintettek bennünket. Ebben az időszakban, mind 
a szükségállapot, mind pedig a vészhelyzet idején a gyü-
lekezetek és a közösségek megszervezése igazi kihívást 
jelentett. Működtetni és a bibliai üzenet körül egyben 
tartani a gyülekezetet számos olyan döntést követelt meg 
a részünkről, amelyeket némelyek örömmel fogadtak, 
mások viszont elutasítottak. Teljesen új imádati és kom-
munikációs módszereket kellett alkalmaznunk. A hívek 
előtt a szolgálat egy újfajta dimenziója nyílt meg, és ki 
kellett aknáznunk az evangélium hirdetésének új vetü-
leteit. 

4. Az elmúlt időszak egyik fontos tényezője a helyi 
hatóságokkal való együttműködés volt. Az adventista 
gyülekeztek önkéntes csapatai különböző közintézmé-
nyek dolgozóival együtt próbálták átsegíteni a helyi kö-
zösségeket a válságon gyakorlati szolgálatukkal, segít-
ségnyújtással, tanácsadással, élelmiszer- vagy gyógyszer 
beszerzésével az elszigetelten élő, támogatás nélküli sze-
mélyeknek. Az önkormányzatok néhány gyülekezetünk-
nek meg is köszönték, hogy a tagok tevékenyen részt vál-
laltak a helyi közösségek támogatásában. 

Az adventista egyházhoz tartozó tagok vagy támoga-
tók közül többen orvosokként, nővérekként, ápolókként 
a „tűzvonalban” vállaltak szolgálatot, hogy bátorsággal, 
odaadással és szakértelemmel menthessenek emberé-
leteket. Mindez arra utal, hogy helyesen értelmezik az 
evangéliumot, mely arra buzdít, hogy mind lelki, mind 
testi szempontból igyekezzünk embertársaink megmen-
tését szolgálni. Ezek az emberek megérdemlik a köszö-
netünket. 

5. Különösen fontosnak tartom, hogy ne veszítsük 
el a bibliai reménységet, és összpontosítsunk a küldeté-
sünkre. Ugyanakkor nagyon fontos éberen szemmel tar-
tanunk és minden eszközzel védenünk az alapvető em-

Vallásszabadság   » » » » »  

hogy még határozottabban és elszántabban kell támogat-
nunk azokat az elveket, amelyek e szabadságjogok alapját 
képezik. Itt egy mennyei jogról van szó, amit senki sem 
tagadhat meg tőlünk. Azonban rossz irányba vezethet a 
világi állam és az egyház közötti feszültségkeltés, amely 
mindkét táborban hatalmas veszteségeket okoz. Ilyen-
kor rövid az út a visszaélésekig, és a vészhelyzetben meg-
hozott korlátozások hátrányosan érinthetik a lelkiisme-

reti szabadságjogokat, ezért fokozott éberségre és azon-
nali, hatékony reakciókra van szükség. A járván idején 
folyamatos párbeszédet kell folytatnunk a hatóságokkal 
és a vallásos élet szabályozásában érintett 
intézményekkel. n

Beniamin Anca, igazgató,  
Vallásszabadság Osztály, Észak-erdélyi Egyházterület
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beri jogok tiszteletben tartását, hogy ne csorbuljon a lel-
kiismereti szabadságunk. Romániában nehezen vívtuk 
ki a vallás- és lelkiismereti szabadságot, de nagyon köny-
nyen elveszíthetjük. n

Mihai Miron, igazgató,  
Vallásszabadság Osztály, Dél-erdélyi Egyházterület

1. Az óvintézkedések negatívan befolyásolták 
a gyülekezéshez való jogot. Ez hátrányosan érin-

tette a nyilvános imádatot, mivel módosítani, rövidí-
teni kellett az istentiszteletek programját, és korlátozni 
a résztvevők számát. Különösen a szervezett tevékeny-
ségek terén szenvedtünk kárt, mert helyi, egyházterületi 
és országos szinten is le kellett mondanunk a különböző 
képzéseket, adminisztratív rendezvényeket. 

2. A történelem folyamán a keresztényeket számos 
jogtól fosztották már meg. A Római Birodalomban, de 
később is, elkobozták a javaikat, megkínozták, megölték, 
emigrációra kényszerítették őket. Ettől nem volt teljesen 
mentes a romániai és az európai adventizmus sem. Az 
egészségügyi biztonság érdekében elrendelt korlátozáso-
kat azonban nem szabad vallásüldözésnek tekintenünk. 
Az ókorban nem voltak ismertek a mai modern vallás-
szabadsági jogok, de a Biblia azt tanácsolta, hogy nem 
kell szembeszállni a gonosszal, tisztelni kell a hatóságo-
kat, és kerülni azokat a településeket, ahol fellángolt az 
üldözés. 

Az egészségvédelmi intézkedésekkel nem a kereszté-
nyek jogait akarták korlátozni. Az új rendelkezések val-
lási, területi vagy kulturális hovatartozástól függetlenül 
a teljes lakosságra vonatkoznak. Éppen ezért a keresztény 
embernek mindenki másnál nagyobb felelősségérzet-

ről kell bizonyságot tennie az egészség védelmében. Az 
Ótestamentumban számtalan esetben találkozhatunk az 
elszigetelés vagy a karantén különböző formáival. 

Tömören fogalmazva tehát, az adventistáknak meg 
kell bizonyosodniuk afelől, hogy sem egyéni, sem közös-

ségi szinten nem veszélyeztetik saját vagy embertársaik 
egészségét. Olyan fontos jogok, mint az egyéni imádat-
hoz és a vallásgyakorláshoz való jog, mint ahogyan az 
alapvető jogok is (imádkozás, éneklés, családi áhítat, sza-
bad véleménynyilvánítás) semmiféleképpen nem káro-
sultak. 

3. A hívők nagy része megtapasztalhatta a félelmet 
és a szorongást. A bizonytalanság stresszforrást jelent. 
Egyéni és intézményi szinten új fontossági sorrendet kel-
lett felállítanunk, és ez a hullám az egyház összes szer-
vezeti formáját érintette: az oktatást, a missziómunkát, 
a lelkészi szolgálatot, a könyveladást, stb. 

Külön kihívást jelentett a kizárólag online kapcsolat-
tartás, amihez nagyon rövid idő alatt kellett alkalmaz-
kodnunk. Sok esetben gyarapodtak a feladatok. Ilyenkor 
az az érzés kerített hatalmába, hogy új és veszélyes hely-
zetek elé nézünk. És mindezeken túl még ott voltak az 
álhírek is. 

4. Hálás vagyok az internetes bibliakonferenciákért. 
Köszönetet mondunk Istennek a gyülekezetekben zajló 
új istentiszteleti formákért. Érzelmi csúcspontként éltük 
meg a gyülekezetek újranyitását, az udvaron, később pe-
dig a teremben megtartható istentiszteleteket. Nagyra ér-
tékeltem, hogy a hívők mennyire vágytak részt venni az 
imádati alkalmakon. Továbbá köszönjük meg Istennek, 
hogy 2020-ban egyensúlyban tudtuk tartani az anyagi 
és az emberi erőforrásainkat. Hálásak vagyunk azért is, 
hogy fejlődött az Internet Ügyosztály, és a mű különböző 
ágazataiban online tevékenységeket folytathattunk. 

5. Jelen pillanatban szükséges tiszteletben tartanunk 
embertársaink véleményét. Nagy figyelmet kell fordí-
tanunk arra, hogy hogyan nyilvánulunk meg, amikor 
diszkriminatív eljárásban részesítenek, és mint mindig, 
éberen kell figyelnünk a vallásszabadsággal kapcsolatos 
törvényjavaslatokat. Nevelnünk kell a tagokat, hogy tu-
datosuljon bennük, milyen negatív hatásai lehetnek a kö-
zösségi platformokon terjedő különböző információk 
megfontolatlan elfogadásának. n

Dragoș Mușat, a Vallásszabadság Osztály  
igazgatója, Romániai Unió
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1. Az emberiség felszámolása a kapcsolatok, az identitás 
és a küldetés kiiktatása által

C. S. Lewis Az emberiség felszámolása című 
könyvében már 1943-ban rámutatott arra, hogy 
léteznek olyan oktatási rendszerek, amelyek meg-
próbálják misztifikálni a valóságot, és ezektől 
függővé tenni a gyermekeket és ifjakat. Utalva 
mindarra, amit az akkori iskolákban tapasztalt, 
a szerző megállapítja, hogy a hagyományos okta-
tási rendszerek „úgy gondoskodnak a tanulókról, 
ahogy a madár gondoskodik a fiókáiról, amikor 
repülni tanítja őket. Ezzel szemben az újabb rend-
szerek úgy bánnak a diákokkal, mint a szárnyas 
farmok gondozói – különféle módszereket alkal-
maznak olyan célok elérése érdekében, amelyek-
ről a szárnyasoknak fogalmuk sincs.”1 C. S. Lewis 
valójában arra figyelt fel, hogy kiveszett az a lel-
ki-személyes dimenzió, amely nemcsak a legter-
mékenyebb környezetet teremti meg a pedagógiai 
folyamat megvalósítása érdekében, hanem szün-
telenül a legmagasabb eszményképet és az „új 
eget és új földet” (Jel 21:1) tartja szem előtt. 

Allan Bloom a The Closing of the American 
Mind című könyvében, noha nem tér ki az oktatás 
lelki vetületére, és kimondottan a liberális kapcso-
lati-érzelmi látásmódnál marad, mégis kritizálja 
a modern pedagógiai stratégiákat. Arra szeretne 
rámutatni, hogy a ’70-80-as években mennyire 

súlyos volt a helyzet – de vajon mi a helyzet napja-
inkban? –, ezért arra számít, hogy művére „hadi-
tudósításként” fognak tekinteni.2 Úgy véli, a mo-
dern társadalom azért szembesül problémákkal, 
mert az egyetemek már nem tesznek eleget azon 
küldetésüknek, hogy támogassák az „ésszerűsé-
get és a hozzáértést, … az értelmiségi őszintesé-
get és az áldozatvállalást”,3 miközben megelégsze-
nek annak bemutatásával, amit a jelenkor lénye-
ges nek tart. Mindez azt eredményezte, hogy a ta-
nítás a propaganda eszközévé vált. Ekképpen az 
embert annak alapján kezdték el értékelni, amit 
tesz, nem pedig önmagáért. Ez a fajta megközelí-
tés derül ki abból a következtetésből is, amire egy 
híres „fejvadász” cég képviselője jutott: „Az em-
bereket az alapján alkalmazzuk, amit tudnak, és 
az alapján menesztjük, amit képviselnek.” 

Csakhogy a fent említett tanárok, és hozzájuk 
hasonlóan sokan mások – némelyek akár jó szán-
dékkal – épp azt hagyják figyelmen kívül, hogy az 
emberiség felszámolásának folyamata „Isten fel-
számolásával” kezdődött el. Ennek a tragikus je-
lenségnek volt egyik lényeges momentuma a kö-
vetkező kijelentés: „Isten halott!” Azt azonban 
már nagyon kevesen fogják fel, hogy e „győzelme” 
után az ember igazából haldokló állapotban ma-
radt. Az Istentől való elidegenedésnek minden 
esetben az elszigetelődés, a magány és a félelem 

Oktatás   » » » » »   

(III)AZ ADVENTISTA OKTATÁSRA VONATKOZÓ JELENVALÓ IGAZSÁG
Személyiség, identitás és küldetés szemben az információval, egyformasággal 
és irányvesztéssel (2)
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az ára (1Móz 3:10), és szinte már nem is kell be-
szélnünk ennek következményeiről: a bűntudat-
ról, a hazugságról, az ítéletről és a halálról. 

Az utóbbi időben azonban egyre több szó esik 
a „diák-központú” pedagógiai stratégiákról. Ne 
feledjük, hogy a legjobb szándék ellenére is csu-
pán egy posztmodern megközelítéssel van dol-
gunk, amely valójában egy igazság-utáni meg-
közelítés, amely során az oktatási folyamat nem 
az egyetemes értékekre, elvekre összpontosít, ha-
nem leginkább az elsődleges szükségletekre, vá-
gyakra. Vagyis nem átformáló tapasztalatot ad át, 
hanem információt, miközben a bibliai és lelki 
látásmódról szó sem esik. Bár a jelenlegi peda-
gógiai rendszerek a liberális diskurzust karolják 
fel, mely fennen hangoztatja az egyén fontossá-
gát és a multidiszciplináris látásmódot, a valóság 
mégis azt mutatja, hogy társadalmunk egyre in-
kább uniformizálódik (ez alatt értendő a nemek 
közötti különbségtételek eltörlése is). Az ilyen 
társadalomban egyre több elszigetelt ember él, 
akikben már nincs semmiféle azonosságra való 
igény. Korunk embere így jutott oda, hogy nem 
vágyik többre annál, amit a jelenben megszerez-
het és elfogyaszthat (a profit lett az élet értelme4). 
Ez már a hitetlenség ideje (Lk 18:8), „amiképpen 
Noé napjaiban volt” (Mt 24:37-38), ami azt ered-
ményezi, hogy értelmetlennek tűnik bármely vita 
az élet igazi értelméről. Íme, mit eredményezett 
az a stratégia, amely megszakított minden szemé-
lyes kapcsolatot a Teremtővel és a természettel: el-
veszett az édeni azonosság, nincs többé lelki kül-
detés, vagyis megtörtént az, amiről C. S. Lewis is 
beszélt: „az ember mint olyan megszűnt létezni”. 

2. Kapcsolat, azonosság és küldetés – nevelés által 
Különlegesen értékes az Istennel ápolt szemé-

lyes kapcsolat, amely a közösség számára is fontos, 
továbbá nagy értéket képviselnek az életadó is-
meretekkel kapcsolatos felfedezések is az oktatás 
szélesebb kontextusában. Amint mondani szo-
kás: „Sokat tanultam a könyvekből, de ami igazán 
fontos az életben, azt néhány embertől tanultam 
meg.” Ebben rejlik a keresztény oktató felelős-
sége is: igazi példának kell lennie, hogy didakti-
kai és szolgálati tevékenysége révén a gyermeket 
vagy az ifjút a Nagy Tanítómesterhez vezethesse. 
Való igaz, hogy ez a munka már a családban el-
kezdődik, majd folytatódik a gyülekezetben, és 
az lenne a legjobb, ha minden adventista okta-
tási intézményben jelen lenne. Egy ilyen oktatási 
program olyan ifjakat készít fel, akik a kozmikus 
történelmi színpadon Józsefhez, Eszterhez, vagy 
Ana niás hoz, Misáel hez és Aza riás hoz hasonlóan 

eltökélik magukban, hogy akár életük árán is hűségesek marad-
nak Istenhez. Érdekes, hogy ezek a bibliai személyek nem egy 
bizonyos igeszakaszról beszéltek, hanem egy bizalomra méltó 
Személyről, akit felfedeztek a hallott és olvasott szövegekben, de 
azokban a tapasztalatokban is, amelyek a mentor és tanítványa 
közti kapcsolat alapját is képezik. 

Meglehet, hogy a mai egyenlőség és testvériség, a globali-
záció és a politikai korrektség nyomása alatt szem elől tévesz-
tettük azt, hogy Jézus Krisztus egyházának a misszióját a Biblia 
az „elhívásra” (Mt 4:129; Lk 9:23), 
a  „döntésre” (Lk 5:11), de különö-
sen a „küldetésre” (Mk 3:13-14; Mt 
28:19-20) alapozza. Továbbá, ezek 
a követelmények profetikus szem-
szögből eszkatológiai megnevezési 
formákat nyernek, mint például: 

„Én népem” (Jel 18:4), „maradék” 
(Jel 12:17), vagy a végső ítéletre fel-
készített világra küldött „három an-
gyal” (Jel 14:6-10). Jézus Krisztus 
küszöbönálló eljövetele hirdetésé-
nek része a mennyei képmás helyre-
állítása az emberben, valamint Isten 
jelenlétének hirdetése egy olyan vi-
lágban, amelyben az emberek egyre 
kevésbé hajlandók elismerni Isten 
teremtő művének nyilvánvaló jeleit. 
Ez a legfőbb oka annak, hogy a Cer-
nicai Adventus Egyetem és a „Dr. Luca” Egészségügyi Poszt-
liceá lis Iskola lelkipásztorokat, tanárokat és tanítókat, szociális 
gondozókat és egészségügyi ápolókat képez ki. 

Legyen szó adventista oktatásról vagy bármilyen lelki tapasz-
talatról, annak képesnek kell lennie az emberben helyreállítani 
a mennyei képmást, és olyan ismereteket átadni, amely az életre 
vezet és kiemeli igazi identitásunkat. Ennek érdekében szükség 
van a személyes kapcsolat ápolására Istennel úgy, hogy az ok-
tatási folyamatban ezt a kapcsolatot odaszentelt életű tanárnak 
kell mentorálnia. Amennyiben Pál apostol kijelentése – „hogy 
megismerjem Őt” (Fil 3:10) – a mi imánk és mindennapos fogla-
latosságunk is, van remény arra, hogy az oktatás identitást, kül-
detéstudatot, felelősségérzetet eredményezzen, valamint az örök 
életre vezessen, és ne csak mulandó, értelmetlen életre szóló in-
formációkat közöljön. n

1. C. S. Lewis: Az emberiség felszámolása. 34. o.
2. Allan Bloom: The Closing of the American Mind.
3. Uo.
4. Ez volt a címe Cristian Iftode professzor egyik cikkének is, amelyben pon-
tos képet fest a mai ember előtt álló lehetőségekről, amikor döntenie kell élete 
értelmét illetően. Egyik következtetése szerint „a mai társadalom életének ér-
telmét nagyon egyszerűen meg lehet fogalmazni: Dolgozzunk, mint a robotok, 
és fogyasszunk, mint a tékozlók.” https://www.scena9.ro/article/sensul- vietii-
con sum- fericire

Emanuel Sălăgean, lelkipásztor, az Adventus Egyetem  
kommunikációért és közkapcsolatokért felelős igazgatója
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Az élet változás, lényege a megváltozás!” – summázza Gyö-
kössy Endre. Azon tűnődöm, hogy vajon csak az élet 
 lényege a megváltozás, vagy a változásnak is ez kell, hogy 

legyen a lényege és célja? Nyilván, gondoltunk arra az elmúlt 
hónapokban, hogy azért van körülöttünk a sok változás, hogy 
valami bennünk is megváltozzon, hogy visszaalakuljunk Isten 
képmására. 

Volnának könnyebb utak is a megváltozáshoz, mint a világ-
válság. A legkönnyebb és legkevésbé fájdalmas út a változás-
hoz az imádság, állapítjuk meg kellő tömörséggel. Csakhogy, 
ismer jük el, túl kevesen és ritkán élünk az imádság lehetőségé-
vel. Ezért kénytelen Isten az egész világot megváltoztatni, hogy 
felébressze egyházát.

Úgy tűnik, hogy a változás csak úgy vezet megváltozáshoz, 
ha kellő mértékű sokk éri az életünket. Így tört világunkra, egy-
házunkra több mint egy évvel ezelőtt a Covid-19 világjárvány 
is, az ebből származó, vagy hozzá csatolt következményekkel 
együtt. 

Amiben széleskörű egyetértést tapasztaltunk gyülekezete-
inkben, az az, hogy egyrészt hirtelen, váratlanul ért, mint ter-
hes nőt a szülési fájdalmak (1Thess 5:3), másrészt egyre világo-
sabb számunkra, hogy világunk jelentősen más lesz, mint ko-
rábban volt. Csak azt nem tudjuk még felmérni, hogy miben 
áll ez a másság, mire számítsunk. Szoktatjuk magunkat a gon-
dolathoz, hogy jön, de nem bírjuk felismerni, hogy milyen lesz 
az új világrend, avagy az új világrendetlenség. Tehetetlenül né-
zünk a változás elé, esetleg a félelem is megkísért. Mit tegyünk, 
mit tehetünk? 

Mit tanít Isten Igéje az előre meg nem ismerhető, de egyre 
bizonyosabbá váló változással kapcsolatosan? „Ne félj a hirte-
len való félelemtől, és a gonoszok pusztításától, ha eljő; mert 
az Úr lesz a te bizodalmad, és megőrzi a te lábadat a fogságtól” 
(Péld 3:25-26). Nem helyes tehát félni a hirtelen jövő veszélytől, 
az előre fel nem mérhető változástól, mert az Istenbe vetett bi-
zalom megtart. Ugyanakkor az Ige másik arcára is figyelnünk 
kell!

A Biblia alapvetően két részből áll. Az Ige egyik arca a szám-
talan ígéret, melynek egyike, hogy Isten megőrzi lábunkat, éle-
tünket. Másrészt minden ígéret – ez is – feltételhez kötött. Az 
ígéretekre rendszerint jobban emlékezünk, de az Igében meg-
fogalmazott feltételekre is oda kellene figyelnünk. Vizsgáljuk 
meg, mi a feltétele ennek az ígéretnek. A 21. vers arra hív, hogy 

„őrizzük meg az igaz bölcsességet és a meggondolást!” A böl-
csesség és a meggondolás maradjon meg mindig az emberben! 
A  bölcsesség volt Isten tanácsosa, amikor a Földet megterem-
tette. „Az Úr bölcsességgel fundálta a földet” (Péld 3:19), min-
dent értelemmel alkotott. Nála nincs rutin, sem megszokás. 

Ahogy az embert a bölcsesség és a meggondolás 
megőrzésére hívja, tulajdonképpen arra szólítja, 
hogy minden tette mögött értelem és megfontolt-
ság álljon.

Gondoljuk végig, hogy mennyire tele vagyunk 
olyan rutinos dolgokkal, úgy személyes, mint kö-
zösségi életünkben, amelyek nem hozhatnak gyü-
mölcsöt az életünkben, nem számíthatunk a ré-
szükről bármilyen eredményre. Ilyen értelmet-
lenségre vall az az életvitel, amelyre azt mondja 
Isten Igéje, hogy „mit használ, ha valaki megnyeri 
a világot, lelkében pedig kárt vall” (Mk 8:36), 
miközben megfeledkezünk arról, hogy Isten az 
evangéliumot, annak megélését és továbbadását 
bízta ránk, mindannyiunkra. 

Az értelemhez való ragaszkodás ébredést és 
megújulást eredményez. Míg az ébredés értéke-
ink újragondolását feltételezi, a megújulás a szer-
vezés és a módszerek megváltoztatását követeli 
meg.

Kevesebb prédikáció, több kiscsoport
Egyik szokásunkról, a túl sok prédikálásról 

írta Ellen White: „Kétszer annyi az igehirdetés az 
összejöveteleinken, mint kellene… Öt, személye-
sen váltott szó többet érhet el, mint az egész ige-
hirdetés… Amikor a hallgatóság nem olyan nagy, 
s a legtöbb jelenlévő a mieinkből kerül ki, keve-
sebbet hirdessetek Igét. A népnek nyíljon alkalma 
bizonyságot tenni a hallottakról.1

Tapasztalhattuk, hogy az elmúlt periódusban 
a kisebb gyülekezetek általában könnyebben ke-
zelték a járvány okozta kihívásokat, mint a na-
gyobb közösségek, mert a kapcsolattartás, a lelki 
gondozás és a „sorok rendezése” terén is hatéko-
nyabbaknak bizonyultak. Ugyanakkor a nagyobb 
gyülekezetekben is észlelhető volt, hogy akik va-
lamilyen kisebb csoportban már korábban meg-
találták a helyüket – legyen szó imacsoportról, 
vagy szolgáló kis csoportról –, természetszerűen 
most is könnyebben egymásra találtak.

Ellen White által Isten figyelmeztette népét: 
„Ha sokan vannak egy gyülekezetben, alakulja-
nak kis csoportok, hogy ne csak az egyház tag-
jaiért, hanem a hitetlenekért is munkálkodjanak! 
Aki tévedni képtelen, az hívta fel a figyelmemet 
a kis csoportok alakítására, mint a keresztény erő-
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feszítés alapjára. Ha sokan vannak a gyülekezet-
ben, szervezzük őket kis csoportokba, s az egyház 
tagjain kívül a hitetlenekért is fáradozzanak! Ha 
valahol csak ketten-hárman ismerik az igazságot, 
szervezzék magukat munkacsoporttá! Tartsák 
épen egységük kötelékeit, húzzák az igát egyesült 
erővel, buzdítsák egymást szeretettel, merítsenek 
erőt és bátorságot egymástól az előrehaladásra!”2 

„Nincs időnk az évekig tartó előkészületekre. Az 
igazság előtt ma nyitva álló ajtók rövidesen örökre 
bezárulnak. Most vigyétek az üzenetet! Ne halo-
gassátok! Ne engedjétek, hogy az ellenség vegye 
birtokába a megnyitott területeket! A kis csopor-
tok széledjenek szét, és végezzék a Krisztus által 
tanítványaira bízott munkát!”3

A kis csoportok a századok során
Néró Kr. u. 64-ben kiadott keresztényellenes 

rendelete ellehetetlenítette ugyan, hogy a keresz-
tények templomokat építsenek, és a gyülekezésük 
is törvényellenes volt, de senki nem tudta meg-
akadályozni őket, hogy kisebb csoportokban ösz-
szegyűljenek és táplálják a krisztusi lángot.

Howard Snyder egyháztörténész írja, hogy 
a keresztény egyház minden nagyobb vallásos 
megújulásával együtt járt, hogy a keresztények 
visszatértek a házi bibliatanulmányozáshoz és a 
házi imaórákhoz, amelyeken a hitükről és tapasz-
talataikról beszélgettek.4 

Az egyik figyelemre méltó ébredési mozgalom 
Angliában alakult meg John és Charles Wesley ve-
zetése alatt. John Wesley írta, hogy „egyetlen gyü-
lekezeti körzet sem virágzott soha anélkül, hogy 
ne lettek volna kis csoportok a közösségben.”5

George Whitefield és John Wesley nagyjá-
ból egy időben lobbantották lángra a krisztusi 
hit tüzét Amerikában. Míg Whitefield képes volt 
olyan hangosan szónokolni, hogy több kilomé-
terre is hallható volt a prédikációja (amelyet egy 
alkalommal húszezren hallgattak végig), Wesley 
a prédikálás mellett a kis csoportos tevékenységre 
is hangsúlyt fektetett. Whitefield munkássága ha-
lála után szinte nyomtalanul elveszett, míg Wesley 
módszeres, kis csoportos tevékenysége nyomán 
máig érezhető munkát hagyott az utókornak.6

A Wesley-féle metodista kis csoportoknak há-
rom alaptevékenysége volt: 1. Istentől kapott sze-
mélyes üzeneteket osztottak meg a csoporttagok-
kal. 2. Bajtársi közösségek voltak, amelyeknek 
a  tagjai megosztották egymással örömeiket, küz-
delmeiket, személyes kísértéseiket és győzelmei-
ket. 3. A csoportok célja a misszió volt. 

Az advent mozgalomban is észlelhető ennek 
jelenléte. Például amikor Ellen White Ausztráli-

ában, Melbourne-ben szolgált, a városban a lelki ébredés nyo-
mán kétezer kis csoport működött. Ekkor írta White testvérnő 
korábban már idézett kinyilatkoztatását, hogy aki tévedni kép-
telen, megmutatta neki, hogy a keresztény szolgálat alapja a kis 
csoportok szervezése.

Napjainkban Kínában, ahol üldözik egyházunkat, a keresz-
ténység nemcsak, hogy túlélte, de fel-
virágzott a szolgáló kis csoportoknak 
köszönhetően, annak ellenére, hogy az 
egyház nélkülözi a lelkészi vezetést.7

Figyelemre méltó hasonlóság 
A kis csoportok kérdését vizsgálva 

láthatjuk, hogy Ellen White ugyanazo-
kat a tevékenységeket javasolja, mint 
amelyeket John Wesley vezetett be a 
szolgálata alatt.

1. A Biblia tanulmányozása: „Meg-
mutatták nekem, hogy táborozásaink 
vonzóbbak és sikeresebbek lesznek. 
Ahogy a vég felé közeledünk, úgy lá-
tom: mindinkább kevesebb lesz a pré-
dikáció és több a Biblia-tanulmány. 
Kis csoportok alakulnak mindenütt, 
s  Bibliával a kezükben nyílt, kötetlen 
beszélgetések keretében tanulmányozzák majd az Írásokat.”8

2. Tapasztalatok megosztása: „Jöjjenek össze kis csopor-
tok este, délben vagy kora reggel a Biblia tanulmányozására! 
Tartsanak imaórákat, imádkozzanak, hogy a Szentlélek erő-
sítse, világosítsa és szentelje meg őket! Isten ezt akarja elérni 
minden munkása szívében. Ha magatok nyitjátok meg az aj-
tót, hogy befogadják Őt, gazdag áldásban lesz részetek. Gyüle-
kezeteitekben angyalok lesznek jelen. Az élet fájának leveleivel 
fogtok táplálkozni. Ezekben az értékes órákban, amikor Isten 
áldását keresitek, mily bizonyságtételeket tehettek a munka-
társaitokkal alkotott meghitt barátságról! Ez több megnyugvást, 
örömet ad, mint a gyülekezetben játszott hangszerek kellemes 
hangja. Krisztus be fog lépni a szívetekbe. Csakis ezen az úton 
tudtok megmaradni rendíthetetleneknek.”9

3. Közösen végzett szolgálatok: „Induljanak el kis csopor-
tok, végezve a Krisztus által tanítványainak adott munkát! 
Fáradozzanak az örömhír hirdetőiként, osztogassanak kiadvá-
nyokat, beszéljenek az embereknek az igazságról! Imádkozza-
nak a betegekért, és természetes gyógymódokkal – nem gyógy-
szerekkel – ápolják őket; tanítsák meg őket, miként nyerjék 
vissza egészségüket és kerüljék el a betegségeket!”10 

A gyakorlatban
Hasznunkra válna, ha minden gyülekezetben négy-hat sze-

mélyből álló házi kis csoportot szerveznénk, ahol hetente meg-
osztanánk egymással igei felismeréseinket, személyes küzdel-
meinket, élményeinket, és szolgálatra szerveződnénk. Váltsa fel 
a kis csoportos szolgálat a rutinos, megszokott tevékenységeket 
közösségeinkben!

AZ IHLETETT 
PÉLDA

FILEP-LUKÁCS 
ISTVÁN

NE ATTÓL FÉLJÜNK, 
HOGY OLYAN VESZÉLY 

JÖN, AMELY TÖNKRE-
TESZ, HANEM ATTÓL, 

HOGY A VESZÉLY NEM 
AZ ÚTON, HANEM 

AZ ÚT MELLETT 
TALÁL MINKET!
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Nyilván sok más módszer tekintetében tanulságokat vonha-
tunk le, ha visszatekintünk az elmúlt esztendő eseményeire. Jó 
lenne, ha minden gyülekezet átgondolná, hogy az elmúlt egy 
év milyen tanulságokat hagyott maga után. Aki meggondolt 
és értelmes tevékenységeket folytat, és megőrzi a bölcsességet 
és meggondolást, bátorsággal járhatja útját: „Amikor lefekszik, 
nem retten, és gyönyörűséges lesz az álma.” Bátran alszik ak-
kor is, ha tudja, hogy veszélyben van, ahogy Péter is pihent az 
előtt a bizonyos veszélyes nap előtt. Aki Isten tanácsának enged, 
a veszély és a halál teljes tudatában is nyugovóra térhet, és mint 
gyermek, nyugodtan és zavartalanul alhat. „Nem fél a hirtelen 
való veszedelemtől”, aki értelmesen végzi a munkát, amit Isten 
rá és egyházára bízott.

Ne attól féljünk, hogy olyan veszély jön, amely tönkretesz, 
hanem attól, hogy a veszély nem az úton, hanem az út mellett 
talál minket! n

1. Ellen White: Sermons and talks. II. kötet, 88. o.
2. Ellen White: Bizonyságtételek a gyülekezetnek. VII. kö-
tet, 22. o.
3. Ellen White: Bizonyságtételek a gyülekezetnek. IX. kötet, 
172. o.
4. Howard Snyder: The Problem of Wineskins. Downers 
Grove, ILL: Intervarsity Press, 1975. 164. o. 
5. John Mallison: The Small Group Leader. Bletchley, Eng-
land: Scripture Union, 1996. 1. o.
6. John Wiest: Banding Together. (A közösség ereje). Veze-
tői kézikönyv.
7. David Cox: Think Big, Think Small Groups. 8. o.
8. Ellen White: Az evangélium szolgái. 407. o. Továbbá: Bi-
zonyságtételek. VI kötet, 87. o.
9. Ellen White: Bizonyságtételek. VII. kötet, 195. o. 
10. Ellen White: Spalding and Magan Collection. 320. o.

Filep-Lukács István, lelkipásztor, Észak-erdélyi Egyházterület
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Mezőménesi Egészség- és Prevenciós Központ
Rendelkezel szakképesítéssel az alábbi területek vala-
melyikén (lásd a *listát), és szeretnél olyan stresszmen-
tes közösségben dolgozni, amely értékeli a munkádat, 
ráadásul olyan helyen, ahol jut időd az élet fontos 
dolgaira is, a családra, a gyermekekre, az egész-
ségre, személyes és szakmai fejlődésedre? Talán épp 
azon gondolkozol, hogy egyáltalán van-e ilyen hely? 
Nos, bizony van! Hogy hol? A Mezőménesi Egészség- és 
Prevenciós Központban!

Íme az általunk felkínált előnyök:
• ingyenes szállás az intézmény lakásaiban (csak a 

közköltséget kell fizetni)
• stabil munkaprogram, éjszakai ügyeletek nélkül
• téli/tavaszi szünidő a pihenőszabadságon kívül
• napi 2 étkezés, a legjobb minőségű ételekből
• a közelben van adventista oktatási intézmény 

(óvoda, elemi iskola és líceum)
• fiatal, sokgyerekes családok közössége a kampusz-

ban
• továbbképzési lehetőségek a világ különböző pont-

jain, többek között az Egyesült Államokban, a Loma 
Linda Egyetemen

Amit elvárunk egy adventista orvostól:
• Kiváló kommunikációs és kapcsolattartó képesség, 

betegek iránti együttérzés és tisztelet
• Szakmai hozzáértés, pontosság, komolyság és rugal-

masság
• Magabiztosság, önbizalom, szerénység és egy sze-

rűség

• Emberek iránti szeretet, a beteg mint emberi lény 
iránti érdeklődés

• Csapatmunkára való hajlandóság
• Nyitottság a képzés, a személyes és szakmai fejlődés 

iránt

Ha további információkat szeretnél kapni az általunk 
nyújtott előnyökről, amelyekben akkor részesülhetsz, 
ha csatlakozol a munkaközösségünkhöz, küldd el 
a szakmai önéletrajzodat a következő e-mail címre: 
 nicolaegabrieldan@gmail.com.
Szakmai önéletrajzod mellett írj pár sort magadról, 
az életedről és az értékrendedről.

*Keresett szakterületek: 
Allergológia és immunológia 
Kardiológia 
 Diabétesz, táplálkozás és emésztőszervi 
 megbetegedések 
Endokrinológia 
Gasztroenterológia 
Geriátria és gerontológia 
Családorvos 
Fizikoterápia és balneológia 
Belgyógyászat 
Neurológia 
Pneumológia 
Reumatológia 
Közegészségügy és menedzsment
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Közegészségügy és menedzsment
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EFORIE SUD-I ÜDÜLŐHÁZ – 2021
A Hetednapi Adventista Egyház Eforie Sud-i üdülőháza (Mihai Viteazu utca 49–51. szám, Konstanca megye) a következő ajánlatokkal várja 
a pihenni vágyó egyháztagokat és hozzátartozóikat: ötnapos üdülési turnusok (szállás + napi 3 étkezés [ovo-lakto-vegetáriánus és 
vegán étrenddel]) korszerű, húsz szobás épületben. A szobák kétágyasok, és saját fürdőszobával rendelkeznek. 

InformácIók és foglalás: 
A Hetednapi Adventista Egyház Nyugdíjpénztára Postacím: str. Erou Iancu Nicolae nr. 38–38A, 077190, Voluntari, Ilfov megye. 
Telefon: 0741 123 056 E-mail: rezervare.Eforie@adventist.ro 
A szolgáltatás ellenértékét az Adventista Nyugdíjpénztár bankszámlájára kell befizetni: RO70BRDE445SV23727864450 – BRD, 
a következő megjegyzéssel: „Plata sejur Eforie Sud + a név”, vagy közvetlenül a Nyugdíjpénztár kasszájánál (az Unió székhelyén).

Turnusok: 
május 30. – június 4. június 20–25.  július 11–16.  augusztus 1–6.  augusztus 22–27. 
június 6–11.  június 27. – július 2.  július 18–23.  augusztus 8–13.  augusztus 29. – szeptember 3.
június 13–18.  július 4–9. július 25–30.  augusztus 15–20. 

árak: szállás + 3 éTkezés/nap/fő 
Felnőttek és 14 év feletti 
gyermekek 
május  125 lej 
június  135 lej 
július/augusztus 155 lej 
szeptember  135 lej 

4 és 14 év közötti gyermekek 
külön matraccal és ágyneművel 
május  70 lej 
június  75 lej 
július/augusztus  80 lej 
szeptember  75 lej 

matrac nélkül 
május  57 lej 
június  60 lej 
július/augusztus  65 lej 
szeptember  60 lej 

Négyéves 
 korig  
a szolgáltatás 
ingyenes. 

fonTos! 
 A turnusok vasárnap délután 2 órakor, az ebéddel kezdődnek, és pénteken 10 órakor, a reggeli elfogyasztásával érnek véget. 
 A foglalás (telefonon vagy elektronikus postán) maximum 2 hétig érvényes. Ez idő alatt az üdülés árát a fent említett banki folyó-

számlára kell átutalni. Ellenkező esetben, legkevesebb egy hónappal a turnus kezdete előtt a foglalást töröljük. 
 Az Adventista Nyugdíjpénztár számlájára befizetett pénzt csak kivételes esetekben fizetjük vissza, a Nyugdíjpénztár Tanácsának 

a jóváhagyását követően.
 Figyelem: háziállatokat nem fogadunk!

SZOVÁTAI ÜDÜLŐHÁZ – 2021
A Hetednapi Adventista Egyház szovátai üdülőháza (Trandafirilor utca 64. szám, Maros megye) ötnapos üdülési turnusokat kínál 
(szállást + napi 3 étkezést [ovo-lakto-vegetáriánus és vegán étrenddel]) az egyháztagoknak és hozzátartozóiknak, korszerűsített, 
11 szobából álló épületében, ahol minden szoba saját fürdőszobával rendelkezik. 

InformácIók és foglalás:  
A Hetednapi Adventista Egyház Nyugdíjpénztára  Postacím: str. Erou Iancu Nicolae nr. 38–38A, 077190, Voluntari, Ilfov megye 
Telefon: 0756 576 600  E-mail: rezervare.Sovata@adventist.ro 

A szolgáltatás ellenértékét az Adventista Nyugdíjpénztár bankszámlájára kell befizetni: RO70BRDE445SV23727864450 – BRD, 
a következő megjegyzéssel: „Plata sejur Sovata + a név”, vagy közvetlenül a Nyugdíjpénztár kasszájánál (az Unió székhelyén). 

Turnusok: 
május 30. – június 4. június 20–25.  július 11–16.  augusztus 1–6.  augusztus 22–27. 
június 6–11.  június 27. – július 2.  július 18–23.  augusztus 8–13.  augusztus 29. – szeptember 3.
június 13–18.  július 4–9. július 25–30.  augusztus 15–20. 

árak: szállás + 3 éTkezés/nap/fő 
4 és 14 év közötti  
gyermekek: 
május–szeptember 65 lej

Felnőttek és 14 év feletti  
gyermekek: 
május–szeptember  110 lej 

Négyéves korig  
a szolgáltatás  
ingyenes. 

fonTos!  
 A turnusok vasárnap délután 2 órakor, az ebéddel kezdődnek, és pénteken 

10 órakor, a reggeli elfogyasztásával érnek véget. 
 A foglalás (telefonon vagy elektronikus postán) maximum 2 hétig érvényes. 

Ez idő alatt az üdülés árát a fent említett banki folyószámlára kell átutalni. 
 Ellenkező esetben, legkevesebb egy hónappal a turnus kezdete előtt a foglalást töröljük. 

 Az Adventista Nyugdíjpénztár számlájára befizetett pénzt csak kivételes esetekben fizetjük vissza,  
a Nyugdíjpénztár Tanácsának a jóváhagyását követően.

 Figyelem: háziállatokat nem fogadunk!
 



A vizsgálati ítélet a Hetednapi Adventista Egy-
ház tanításainak egyik nagyon fontos tétele. 
A Biblia egy meghatározott időről beszél, 

amelynek folyamán megvizsgálják a hívők jelle-
mét, és Isten bizonyos határozatokat hoz, hogy 
a méltók bejussanak az Ő országába.

A Biblia tanítása szerint a világ történelme íté-
lettel végződik. Ezt Isten tartja, és két egymást kö-
vető szakaszból áll.

Az első szakasz a hívők megítéléséből áll, amely 
Dániel 7:9–10 verseinek megfelelően megelőzi 
 Jézus Krisztus második eljövetelét. „Nézém, míg 
királyi székek tétetének, és az öreg korú leüle, ru-
hája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú; 
széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz; tűzfo-
lyam folyik és jő vala ki az ő színe felől; ezerszer 
ezren szolgálának néki, és tízezerszer tízezren 
állá nak előtte; ítélők ülének le, és könyvek nyi t-
ta tá nak meg.”

A második szakasz a gonosz emberek és angya-
lok megítéléséből áll, amint azt a Jel 20:4 versében 
olvassuk: „És láték királyi székeket, és le ülé nek 
azokra, és adaték nékik ítélettétel; és látám azok-
nak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizony-
ságtételéért és az Isten beszédéért, és akik nem 
imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem 
vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és 
éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.” 
Ez alkalommal tanulmányunkban csupán az első 
ítélettel foglalkozunk, amelyet vizsgálati ítéletnek 
is neveznek. Ez hasonlít az ószövetségi jelképes 
szolgálat, az engesztelési szolgálat alkalmával vég-
zett szertartáshoz. A következőkben a téma több 
vetületét tekintjük át.

Az ítélet meghirdetése
Péter apostol a következőket írja: „Mert itt az 

ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek há-
zán…” (1Pt 4:17). Az apostol ihletett szavaiból ki-
tűnik, hogy Isten házának megítélése még nem 
kezdődött el, de nemsokára bekövetkezik. „Isten 
háza” az Ő egyháza, vagyis az egyházat alkotó hí-
vők összessége. Az ítéletnek pedig a jövendölés-

ben előrevetített utolsó gyülekezet idejében kell 
megtörténnie.

János apostol Páthmosz szigetén látomásban 
szemlélhette ezt a kinyilatkoztatást, amellyel ta-
nulmányunk is foglalkozik: „És láték más angyalt 
az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló 
evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az 
evangéliumot, és minden nemzetségnek és ága-
zatnak, és nyelvnek és népnek, ezt mondván nagy 
szóval: »Féljétek az Istent, és néki adjatok dicső-
séget: mert eljött az ő ítéletének órája; és imádjá-
tok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és 
a tengert és a vizek forrásait!«” (Jel 14:6-7). A Já-
nosnak kinyilatkoztatottak szoros kapcsolatban 
vannak a  Péternek adott kinyilatkoztatással. Ki-
jelentik az „ítélet óráját”, és ez szervesen egybe-
kapcsolódik az örök evangélium hirdetésével. Ki-
jelentik, hogy ez a különleges óra, ez az időszak, 
egybeesik az evangéliumnak az összes népek szá-
mára való hirdetésével.

Az evangélium hirdetésének eme időszakát 
még pontosabban leírják a Jelenés 10. fejezetében 
foglaltak: „És láték egy másik, erős angyalt az ég-
ből leszállani, aki felhőbe vala öltözve; és a fején 
szivárvány vala, és az orcája olyan vala, mint a nap, 
és a lábai mint a tűzoszlopok; és a kezében egy 
nyitott könyvecske vala; és tevé a jobb lábát a ten-
gerre, a bal lábát pedig a földre […] És meges-
küvék arra, aki örökkön-örökké él, aki teremtette 
az eget és a benne valókat, és a földet és a benne 
valókat, és a tengert és a benne valókat, hogy idő 
többé nem lészen: Hanem a hetedik angyal szavá-
nak napjaiban, amikor trombitálni kezd, akkor el-
végeztetik az Istennek titka, amint megmondotta 
az ő szolgáinak, a prófétáknak. […] És monda né-
kem: Ismét prófétálnod kell néked sok népek és 
nemzetek, és nyelvek és királyok felől” (Jel 10:1-
2, 6-7, 11).

Az ítélőbíró és az ítélet jelenete
Aki ítél, az maga az Isten. Az ítélet a menny-

ben folyik. Péter és János apostol kora előtt sok 
évvel Isten megmutatta az ítélet jelenetét, amint 

A VIZSGÁLATI ÍTÉLET

Elmélkedés   » » » » »   

(I)

MÉLYEN ÉS ŐSZIN-
TÉN VIZSGÁLJUK 
MEG SZÍVÜNKET! 

AZT A KÖNY-
NYELMŰ, HASZON-

TALAN LELKÜ-
LETET, AMELY 

SZÁMOS KERESZ-
TÉNYT JELLEMEZ, 

EL KELL TÁVOLÍ-
TANUNK. KOMOLY 

HARCOT KELL 
VÍVNIUK AZOKNAK, 

AKIK A FELÜLKE-
REKEDNI IGYEKVŐ 

INDULATOKAT LE 
AKARJÁK GYŐZNI.
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arra már rámutattunk az egyik bekezdésben, Dán 
7:9–10 versei segítségével. Így mutatta meg  Isten 
a prófétáknak látomásban azt a nagy és ünnepé-
lyes napot, amikor az egész föld Ítélője előtt át-
vizsgálják az összes hívő életét és jellemét. Az 
öregkorú az Atya. Ő elnököl az ítéletkor. A szent 
angyalok „ezerszer ezren és tízezerszer tízezren” 
szintén részt vesznek a törvénykezésen.

Az ítélet időpontja
Az ószövetségi előkép-szolgálatban az ítélet 

napja a földi szentély megtisztításának napja volt. 
Ekkor tisztították meg a szentélyt az év folyamán 
felgyűlt összes bűntől. Ez a szentély a mennyek-
ben található mintájára készült, és bemutatta azt, 
hogy amint egy bizonyos időben megtisztították 
a földit, ugyanúgy egy bizonyos időben meg kell 
tisztítani a mennyei szentélyt is. E munkálat kez-
detének időpontja egybeesik Isten ítéletének kez-
detével, vagyis a vizsgálati ítélettel.

A bűnök átvizsgálását és eltörlését végző ítélet-
nek az Úr második eljövetele előtt kell megtörtén-
nie. Dánielnek Isten kijelentette az esemény kez-
detének időpontját is: „És monda nékem: Kéte-
zer és háromszáz estéig és reggelig, azután kiderül 
a szenthely igazsága” (Dán 8:14), vagyis megtisz-
títják a szenthelyet. Ez a profetikus időszak a Dá-
niel könyvében található meghatározás szerint 
Kr.  e. 457-ben kezdődött, és kétezer-háromszáz 
évig, egészen Kr. u. 1844-ig tart. Az ítéletre ren-
delt időben, vagyis a kétezer-háromszáz profeti-
kus nap végén, 1844-ben megkezdődött a vizsgá-
lati ítélet, a bűnök eltörlésének ideje. Ennek fo-
lyamán minden idők összes hívői megítéltetnek: 
élők és holtak egyaránt, azokból, „amik a köny-
vekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint” (Jel 
20:12).

Az ítélet tárgya
A vizsgálati ítélet csupán „Isten házára”, az 

egyházra vonatkozik. A most ítéletre kerülő ha-
lottak és élők Isten hűséges gyermekei.

Isten törvénye az a mértékegység, amellyel az 
ítéletkor az emberek életét és jellemét megmérik. 
Bölcs Salamon így szólt: „Az Istent féld, és az ő pa-
rancsolatait megtartsd; mert ez az ember fődolga. 
Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre elő-
hoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz 
 legyen az” (Préd 12:15-16). Mindenkinek a sorsa 
a mennyei könyvekben feljegyzettek alapján dől 
el. Ezekben a könyvekben mindenkinek fel van 
írva a neve és a cselekedetei, amint azt  Isten Dá-
nielnek is megmutatta: „Ítélők ülének le, és köny-
vek nyittatának meg” (Dán 7:10). Minden ember 

cselekedetei Isten elé kerülnek, és vagy az igaz-
ság, vagy az igazságtalanság rovatában könyvelik 
el azokat. A mennyben minden név után félel me-
tes pontossággal bejegyeznek minden rossz szót, 
önző cselekedetet, teljesítetlen kötelességet, a rej-
tett bűnökkel és a mesteri képmutatással együtt. 
A mennyből küldött, de figyelemre nem mélta-
tott figyelmeztetések és fenyítések, a hasztalanul 
eltöltött percek, a kihasználatlan órák, az alkal-
mak a jóra a rosszra felhasznált befo-
lyás messzemenő következményeivel 
együtt mind bejegyzésre kerül a jelen-
téstevő angyal által a mennyei köny-
vekben.

Isten elvárja hívőitől, hogy cseleke-
deteik és álláspontjuk által bemutassák 
az Ő törvényének jellegét. Törvénye 
ugyanis jellemének másolata. Legyen 
életünk szüntelen vezére ez a parancs. 

„A tanításra és bizonyságtételre hall-
gassatok!” (Ésa 8:20). A szentek tehát, 
akik a vizsgálati ítélet idején küzde-
nek, hogy Isten jellemének és törvé-
nye szellemének igazságát bemutassák, 
éppen azok, akik megtartják Isten pa-
rancsolatait és a Jézus hitét (Jel 14:12). 
Akit méltónak találnak, annak része lesz az igazak 
feltámadásában, amely az első feltámadás. n

(Folytatjuk)

Füstös Endre, Magyardécse, Észak-erdélyi Egyházterület

ÍTÉLET IGAZAK 
ÉS GONOSZOK 

FELETT 
FÜSTÖS ENDRE

„EZERSZER EZREN 
SZOLGÁLÁNAK NÉKI, 

ÉS TÍZEZERSZER TÍZEZ-
REN ÁLLÁNAK ELŐTTE; 
ÍTÉLŐK ÜLÉNEK LE, ÉS 

KÖNYVEK NYITTATÁ-
NAK MEG” (DÁN 7:10).
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Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg-
terheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl 
magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én 

szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lel-
keiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem 
könnyű” (Mt 1:28-30).

Ez a megindító meghívás tartalmazza a pedagógia alapel-
veit, a tudás átadása és a tanulás, vagyis az új ismeretek szerzése 

művészetének lényeges princípiumait. A román 
nyelvben fontos megtenni ezt a pontosítást, lévén, 
hogy az „învățare” szó jelentheti a tanár tanítói 
munkáját, ugyanakkor a diák ismeretszerzési te-
vékenységét is, és ez segít a pedagógiai folyamat 
grafikai leképzésében is. Az ismereteket a legkom-
petensebb Személy mutatja be: a tanítók Tanítója. 
A grafika két oszlopában a tanár és a diák ismere-
tei jelennek meg. A tanár ismeretei az egész (jobb 

A PEDAGÓGIA DIAGRAMJA
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A PEDAGÓGIA DIAGRAMJA, MT 11:28-30 ALAPJÁN

CSAK AMI FELJEBB VAN, MEGY ÁT, DE 
 ÁTSZŰRVE A DIÁK MEGLÉVŐ ISMERETEIN, 

HA NEM AKAR LEMONDANI RÓLUK.

TELJES ALÁZAT (SEMMINEK LENNI)

„SZELÍD ÉS ALÁZATOS SZÍVŰ”
MIND A DIÁK, MIND A TANÁR 

NEM MEGY ÁT.

ABSZOLÚT MINDEN ÁTMEGY.
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oldali) oszlopot betöltik, lévén, hogy rendelkezik 
az illető tantárgy tanításához szükséges minden 
ismerettel. A diák oszlopa (a baloldali) csak félig 
van tele, mivel jóllehet rendelkezik némi ismere-
tekkel, még sokat kell tanulnia a tanárától. De ho-
gyan „vándorolhatnak” át a tanár ismeretei a diák 
oszlopába? Az ehhez szükséges feltétel az, hogy 
a két oszlopban található ismeretek kommunikál-
janak egymással, mint a közlekedőedények eseté-
ben azok tartalma. A diagramban három szintet 
különböztetünk meg: 

– Ha a két oszlop fent kommunikál egymás-
sal, a tanár tudásának maximális szintjén, az is-
meretek nem mennek át a tanártól a diák felé. Ez 
annak a szituációnak felel meg, amikor a tanár 
a maga tudása maximális szintjén beszél a diák-
hoz, aki így nem ért semmit: sem a kifejezéseket, 
sem az alapelveket, sem a törvényeket. Mintha 
a matematikatanár egyetemi szinten értekezne az 
V. osztályos tanulóval. 

– Ha a két oszlop a diák tudásának maxi mum- 
szint jén kommunikál egymással (a diagramban 
középen), a tanár ismeretei átmennek a diák osz-
lopába, de két lehetőség áll fenn:

a) Ha a diák ismeretei helyesek (ami azt felté-
telezi, hogy egészen addig a szintig a diák ismere-
teinek azonosaknak kell lenniük a tanár ismere-
teivel), akkor erről a szintről kiindulva a tanítás/
tanulás akadálytalanul folytatódhat. Az új isme-
retek gyűjtését „tanulásnak” nevezzük, és helyes 
előző ismeretekre kell helyezkednie. 

b) Ha a diák ismeretei nem helyesek (azaz nem 
egyeznek meg a tanár ismereteivel egészen ad-
dig a szintig), a diák meg fogja „szűrni” a tanár-
tól kapott információkat a saját, téves ismeretein 
keresztül, főleg ha „foggal-körömmel” ragaszko-
dik saját téves ismereteihez, helyesnek tartva azo-
kat, vagy pedig keverni fogja a helyes és helyte-
len információkat, aminek káros következményei 
lesznek mind a maga, mind pedig azok számára, 
akiknek a későbbiekben át fogja adni az isme-
reteit. 

Több tantárgy esetében az ismeretanyag át-
adása szakaszosan történik, ahogy a több eme-
letes épületek felépítésekor. A felsőbb szintek az 
alap és az alsóbb szintek szilárdságától függnek. 
Az alapozás szilárdsága is az alapfogalmak és -tör-
vények helyes ismeretének függvénye. Hasonló a 
helyzet az idegen nyelvek, a matematika és némi-
képp a fizika esetében is. Egy idegen nyelv helyes 
megtanulásához szükséges az illető nyelv gram-
matikájának alapos elsajátítása. A zenében pél-
dául nem elég, ha valakinek jó zenei hallása és 
adottságai vannak. A partitúra ismerete nélkül az 

előadó hallás után játszik, ami ugyan lehet szép, 
de nem biztos, hogy helyes is. Hasonló a hely-
zet a vallással is. Az alapfogalmak – hit, kegye-
lem, törvény – helyes ismerete nélkül, az őszinte, 
jó szán dékú ember „hallás” után fogja értelmezni 
a Bibliát, úgy, ahogy neki jónak és helyesnek tű-
nik. Ez az egyik oka annak, hogy oly sok 
keresztény egyház létezik, habár mind-
egyikük azt állítja, hogy a hitvallásuk 
alapja a Biblia. 

A második esetben (amikor a diák 
ismeretei helytelenek) az egyedüli meg-
oldás az „edény kiürítése”, azaz a téves 
ismeretekről való teljes lemondás, amit 
a  pedagógiában „felejtés”-nek is nevez-
nek. Az új ismereteket sokszor nem  lehet 
a régiek mellé csatolni, hanem helyette-
síteni kell velük a téves információkat. 
Ezért szükséges a helytelen ismeretek 
törlése. Jézus ezt nagyon szépen szemlél-
teti az alábbi két példával: 

„És senki sem tölt új bort régi tömlőkbe; 
különben az új bor a tömlőket szétsza-
kítja, a bor is kiömlik, a tömlők is el-
pusztulnak; hanem az új bort új töm-
lőkbe kell tölteni” (Mk 2:22). 

„Senki sem varr pedig új posztóból foltot ó 
 ruhára; máskülönben ami azt kitoldaná, még ki-
szakít belőle, az új a régiből, és nagyobb szaka-
dás lesz” (Mk 2:21). 

A tanítások „új bora” új „tömlőket” igényel, 
amelyekben egy cseppnyi sem maradhat a „régi 
(romlott) borból”, mivel az új minőségét is komp-
romittálná. Vessünk egy pillantást Pál apostol 
figyel mez te té sére: 

„Nem jó a ti dicsekedésetek. Avagy nem tudjá-
tok-é, hogy egy kicsiny kovász az egész tész-
tát megposhasztja. Tisztítsátok el azért a régi 
kovászt, hogy legyetek új tésztává, aminthogy 
 kovász nélkül valók vagytok; mert hiszen a mi 
húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott 
érettünk” (1Kor 5:6-7). 

A régi öltözet új foltokkal történő javítása sem 
szavatol maradandó eredményeket, mivel az új 
foltok kiszakíthatnak a régi anyagából, és egyéb-
ként sem illenek a régi ruhához. 

A valóságban azt tapasztaljuk, hogy az embe-
reknek általában sokkal nehezebben megy a felej-
tés mint a tanulás, mivel előző tudásuk már sze-
mélyiségük részévé vált, a vérükben van, azono-
sulnak vele. A régi ismeretekről való lemondás 
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azt jelentené, hogy el kell ismerniük tévedésü-
ket, saját magukról kell lemondaniuk, ami általá-
ban nagyon nehéz egy ember számára. Csakhogy 
ezek elengedhetetlen feltételei a haladásnak és fő-
ként az üdvösségnek, ahogy a Megváltó is mon-
dotta: „Ezenképpen azért valaki közületek búcsút 
nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanít-
ványom” (Lk 14:33). 

Ezzel szoros összefüggésben Jézus két, egy-
mással rokon erényt említ, amely elengedhetet-
len a tanulás szempontjából: az alázat és a szelíd-
ség. A Biblia által meghatározott alázat több, mint 
a protokolláris alázat, amely szerint nem szép do-
log önmagunkat dicsérni, miközben mégis érté-
kesnek tartod az érdemeidet. A bibliai alázat defi-
nícióját Gal 6:3 versében találjuk: „Mert ha valaki 
azt véli, hogy ő valami, holott semmi, önmagát 
csalja meg.”

Ez a „semmi” – amely a matematikai nullá-
nak felel meg – korántsem túlzás, hanem annak 
a ténynek az elismerése, hogy minden, amink van, 
Istentől van, neki köszönhetően vagyunk azok, 
akik vagyunk. „Mert kicsoda különböztet meg 
téged? Mid van ugyanis, amit nem kaptál volna? 
Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekszel, mintha nem 
kaptad volna?” (1Kor 4:7). 

E tény elismerésének következménye az, hogy 
bármilyen nagy megvalósításai is legyenek vala-
kinek, egy alázatos személy ahelyett, hogy eltelne 
önmagával, és a kísértő büszkeség skáláján egyre 
magasabbra hágna, mindinkább hálásabb lesz 
 Isten iránt. 

Emberként Jézus e tekintetben is lenyűgöző 
példakép: „Aki, mikor Istennek formájában vala, 
nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az 
Isten nel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, 
szolgai formát vévén föl, emberekhez hason-
lóvá lévén” (Fil 2:6-7). 

Az Úr Jézus az általa átadott tanításokat és 
csodákat mind a mennyei Atyának tulajdonította. 
Ezért az ideális magatartás a teljes megalázko-
dás, ami vállalt, meggyőződésből származó alá-
zat, nemcsak úgymond udvariassági, vagy ha úgy 
tetszik: marketing-alázatosság. A pedagógiai fo-
lyamatban szükséges leereszkedni az alázatosság 
nulladik fokára (a teljes alázatosságig), azaz a két 
oszlop legalsó szintjére. Ha ezen a legalsó szin-
ten kommunikál egymással a két oszlop, akárcsak 
a  közlekedőedények esetében, lehetővé válik az 
ismeretek átmenete a tanár részéről a diák felé. 

Az emberek általában nem tanulnak olyasvala-
kitől, akit hozzájuk képest alsóbb rendűnek tekin-
tenek, de még azoktól sem, akiket egyenlő tudá-

súaknak tartanak, csak azoktól fogadják el a taní-
tást, aki náluk magasabb rendű. Édesapám, habár 
felsőfokú végzettsége volt, mindig ezt mondta: 

„Még egy kisgyermektől is tanulok, ha igaza van!” 
A Biblia szerint az igazán bölcs ember a hangyá-
tól is tanul. 

Azonban a tanárnak is készségesnek kell len-
nie leereszkedni a diák szintjére, alázatosan, sze-
líden. A szelídség a tanítás szempontjából a diák 
iránti csendes, nyugodt beszédben és magatartás-
ban nyilvánul meg a pedagógiai folyamat során, 
és ugyanilyen magatartást és beszédbeli megnyi-
latkozást kell tanúsítania a diáknak is tanára iránt. 
A szelídségnek és az alázatnak köszönhetően a ta-
nuló „formálható anyaggá” válik. Pontosan eze-
ket az erényeket említette és alkalmazta az Üdvö-
zítő nyilvános szolgálata ideje alatt. Így viszonyult 
a vámszedő Zákeushoz, vagy a szamaritánus asz-
szonyhoz, és így változtatta át a tanítványait is, 
akik azelőtt egyszerű halászok voltak. 

Vonjuk le a következtetéseket: a szelídség és 
az alázat, e két, párban létező erény, amelyről az 
Úr Jézus is említést tett, a tanítás/tanulás alap-
feltételei és alaptantárgyai. De amennyire nehéz 
szert tenni ezekre a tulajdonságokra, ugyanolyan 
nehéz meg is őrizni őket. Gyakran említik, hogy 
Mózesnek 40 évre volt szüksége ahhoz, hogy a ju-
hoktól és a bárányoktól megtanulja a szelídséget, 
majd a „világ legszelídebb embere” 40 éven ke-
resztül vezette Izrael népét az alázat útján (5Móz 
8:2). A nehézség nem az elméből, hanem a szív-
ből, az érzések központjából ered. Ezért beszél 
 Jézus a szív szelídségéről és alázatosságáról. E két 
erény nem olyan, mint a szépírás tantárgya, amit 
az elemi osztályokban megkövetelnek, de a ké-
sőbbiekben többé soha; vagy mint a belépő iga-
zolvány, amit az első belépések alkalmával be kell 
mutatni, de a későbbiekben már nem kérik, mert 
már ismerik a kapunál az illető személyt. A sze-
lídség és az alázatosság életünk végéig kötelező 

„tantárgyak” maradnak. Más a szerepük. Az alá-
zatosságra főként a kedvező körülmények között, 
sikerek esetén van igazán szükség. Megóvja az 
embert az önteltségtől és a büszkeségtől. A szelíd-
ség pedig különösen a negatív, kellemetlen hely-
zetekben – rosszindulatú megjegyzések, feddések 
vagy külső támadások esetén – biztosít védőhá-
lót. Segít megőrizni a nyugalmat minden szituá-
cióban, és legyőzni a késztetést a természetes, el-
lenőrizetlen reakciókra. 

Fogadjuk el az Üdvözítő meghívását, és tanul-
junk az Ő iskolájában! n

Emilian Niculescu, nyugdíjas lelkipásztor
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BABILON ÉS A METAFORIKUS ELLENTÉTEK

Jeremiás és Jelenések könyve tipológiai hasonlóságai

A Babilonról alkotott képek sajátosan negatív 
előjelűek, és női alakban vannak megszemélye-
sítve. Jeremiás próféta leírja, hogy a város YHWH 
bosszújában részesült azon magatartása miatt, 
amit politikai, társadalmi, vallási és erkölcsi téren 
tanúsított. Ennek alapján Babilon negatív tulaj-
don sá gait egy metafora összegzi: a gonosz váro-
sok anyja.

Babilon negatív tulajdonságokkal rendelkező 
női alakjának alapjául a „föld/ország” metafora 
szolgál – a „Káldeusok földje” kifejezés révén. Ez 
a megnevezés a Babilonra kirótt büntetés kontex-
tusában jelenik meg, és mintegy előrevetíti a vá-
ros pusztulását, lerombolását.1 

Hasonlóan negatív töltetű kifejezésmóddal 
találkozunk a Jelenések könyvében is, ezúttal vi-
szont egy magasabb metaforikus szintre emelve. 
A  Jelenések könyvében Babilon nem csupán 
a  „gonosz városok anyja”, hanem a „paráznák 
anyja” is.2

A Jelenések könyvében a nyilvánvaló negatív 
értelmezésmódot még inkább megerősítik a go-
noszságra utaló további jelképek: sárkány3, fene-
vad4 és hamis próféta5. Érdekes az összefüggés 
a  „terület/hely” mint metafora és az „asszony” 
szókép között. Babilon egyfelől a féktelen maga-
tartás helye, másfelől pedig az a hatalom, amely a 
gonosz szövetséget irányítja (lásd a fenevadon ülő 
Babilon képét6). 

A gonoszság e jelképeinek társítása csupán 
egyetlen magyarázatot enged meg az olvasó szá-
mára: Babilon veszélyes hely. A 18. fejezetben ta-
lálható buzdítás, valamint a 14 fejezetben talál-
ható figyelmeztetés célja „Babilon elhagyása”. Ez 
a kép megegyezik a kivonulás különböző elemei-

vel – a Jelenések könyvében bizo-
nyos jelképek a kivonulásra utal-
nak –, és a Babilontól való elszaka-
dás teológiai igazolását jeleníti meg. 

Babilon negatív jellege még in-
kább nyilvánvalóvá válik, amint 
szembeállítjuk a mennyei Jeruzsá-
lem pozitív képével. Jeruzsálem Ba-
bilon ellentéte. 

1. A Babilon és Jeruzsálem közötti ellentét 
A két lelki entitás – Jeruzsálem 

és Babilon – közötti erkölcsi kont-
raszt teljesen egyértelművé válik, amint megvizs-
gáljuk a Jelenések könyvében bőséggel megtalál-
ható részleteket. 

Babilon gazdagságát egyfelől azon elemek so-
kasága mutatja be, amelyek leírják a városban 
zajló „kalmárkodást”.7 A bőségen és gazdagságon 
túl feltűnik Babilon szentségtelen volta – tisztáta-
lan és gyűlöletes madarak lakhelye.8 

Esztétikai szempontból is nyilvánvaló az ellen-
tét, ami a lelki különbségre, kontrasztra utal. Jeru-
zsálem úgy van bemutatva, mint „férje számára 
felékesített” szép menyasszony.9 A leírás részletei 
csak felerősítik az erkölcsi szintet: színarany, élet 
fája, élet vize, stb.10

A teológiai ellentét a színekben is kifejező-
désre jut: Jeruzsálem ragyogó fehérsége11 Babilon 
bíbor és skarlát színeivel szemben.12

Hasonló ellentéttel találkozunk a különböző 
személyekkel való társításokban is: Jeruzsálem 

– Bárány és Isten13; Babilon – fenevad és gonosz 
földi királyok.14

Az egymással ellentétben álló elemek célja bi-
zonyos reakciót kiváltani az olvasóban, ami nem 
lehet más, mint Babilon elhagyása.15 Lényegében 
ez az egyik központi üzenete a Jelenések köny-
vének. 
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2. Szervezeti-hierarchikus ellentét

2.1. Jeremiás – az engedelmesség képe – az „Én szolgám”
Jeremiás próféta Nabukodonozor király képé-

ben személyesíti meg Babilont. Valójában itt az 
engedelmesség hű bemutatásával találkozunk, hi-
szen az „Én szolgám” kifejezés YHWH hűséges 
ügynökeként mutatja be a királyt.

Az „Én szolgám” megnevezést Jeremiás két 
olyan szituáció bemutatásánál is alkalmazza, amely 
leírja, hogyan mutatta meg a hatalmát YHWH 
a  babilóniai királlyal való viszonyában, mintegy 
üzenve neki, hogy Ő áll mindenek felett, és Na-
bukodonozor is csupán csak eszköz a terve vég-
hezvitelében.16 

Hasonló jellemzést csupán néhány ótestamen-
tumi személyre vonatkozóan találunk, mint pél-
dául: Ábrahám17, Mózes18 és Dávid.19 Ez a nagy 
megtiszteltetés annak köszönhető, hogy őszinte 
hitre épülő szoros kapcsolatot ápoltak Istennel, és 
feddhetetlen volt a magatartásuk. 

Mi több, Babilon királyának megfelelő törté-
nelmi személyiség Józsué is, akit a Biblia az „Úr 
szolgája” névvel illet,20 és akinek Nabukodono-
zorhoz hasonlóan megsemmisítő háborút kellett 
lefolytatnia a YHWH nevében. A két személyi-
ség közötti hasonlóság még inkább nyilvánvalóvá 
 teszi a tényt, hogy Nabukodonozor az engedel-
mességének és a szolgalelkűségének köszönhe-
tően nyert isteni előjogokat.

Továbbá pedig, az „Én szolgám” kifejezés Na-
bukodonozorra vonatkozóan összevethető azzal 
a momentummal is, amikor YHWH egy szintén 
idegen királyt, Círust nevezett „felkentnek”21, és 
választott ügynökének a nép helyreállítása érde-
kében. A perzsa király ilyeténképpen a mennyei 
ügy odaadó szolgájának képében jelenik meg, 
ahogy a babilóniai király is. Ez utóbbi küldetése 
YHWH elhívására válaszolva véget vetni a nem-
zeti lázadásnak. 

Következésképpen mind Círus, mind pedig 
Nabukodonozor YHWH elvárásaihoz való viszo-
nyulása „teljes engedelmességre” vall.22

2.2. Jelenések könyve – az uralom képe –  
„a fenevadon ülve” 

Babilon negatív női alakját János a Jelenések 
könyvében a „fenevadon ül” (17:3) kifejezéssel 
egészíti ki. Ez a kép Babilon egy újabb jellegzetes-
ségét mutatja be: a hatalmát. 

Az uralom leírása – fenevadon ülő parázna 
asszony – a bibliai szerző egyedi megfogalmazá-
sát tükrözi, amihez hasonlót máshol nem találunk 
a Szentírásban.23 Jel 13. fejezete részletesen bemu-

tatja a hétfejű és tízszarvú fenevadat,24 amit a sö-
tétség hatalmaként jellemzett másik birodalmi 
vallással társít. A bíborvörös szín egy másik fene-
vadra emlékeztet: a 12. fejezetben található sár-
kányra.25 János apostol az asszony öltözetének szí-
nét bujának, sőt kihívónak írja le: bíbor és skarlát. 
Mindkettő a gazdagság státusszimbóluma.26 Az 
asszony különc mivoltát nemcsak a ruhá zata, ha-
nem a kiegészítők is jelzik (arany ékszerek és drá-
gagyöngyök).27 

Reddish a következőket írja – a bibliai szer ző ál-
tal bemutatott részletekre vonatkozóan – a „fene-
vadon ülő” asszony uralkodói státuszáról: „… a rang, 
a hatalom és a befolyás jelképe. […] Vonzó, gaz-
dag és erős. Nem csoda, hogy rávette az egész 
világot, hogy őt kövesse. […] Az asszony nem 
a  csodálatra méltó szépség, hanem a gyűlöletes 
féktelenség jelképe.”28

Következésképpen az a tény, hogy a parázna 
nő egy többfejű fenevadon ül, lényegében csak 
megerősíti az asszony és a fenevad közötti szövet-
séget, valamint azt, hogy a gonoszság birodalma 
uralkodói hatalommal ruházza fel őt.29 A feneva-
don ülő parázna a gonosz nő képéből politikai jel-
képpé lép elő: feltett szándéka elpusztítani a Bá-
rány hűséges szolgáit. 

A János által leírt jelenet nyilvánvalóan apoka-
liptikus jellegű próféciára utal. Ennek elsősorban 
politikai és társadalmi vetületei lesznek, később 
pedig a befolyása óhatatlanul kiterjed az erkölcsi 
és vallási mércék fölötti ellenőrzésre is. 

A női alak és a fenevad közötti társítás mint-
egy hangsúlyozza kettejük gonosz és gyűlöletes 
hatalmát, következésképpen azon földi emberek 
fölötti uralmát is, akik az idők végén a „kénkővel 
égő tüzes tóban” (Jel 19:20) lelik halálukat.30 Ez-
zel a képpel ellentétes azoknak a szabad emberek-
nek a látványa, akik elhagyják Babilont,31 és ez-
által elnyerik az Istentől való függőség státuszát. 
Nekik egy új, dicsőséges kezdetben lesz részük a 

„tiszta aranyhoz és tiszta üveghez hasonló” város-
ban – Jel 21:18.32

KÖVETKEZTETÉS
Habár az Ó- és az Újtestamentumot eltérő 

korszakokban írták, a különböző könyvek kö-
zös kérdéseket dolgoznak fel, mintegy igazolva 
a Szentírás egységes voltát. 

Amint láthattuk ebben a tanulmányban, a Bib-
lia két nagy része közötti viszonyt csak erősíti 
az irodalmi intertextualitás három eszköze: az 
idézés, az utalás és a visszhang. De ezek mellett 
a tipológia alkalmazása is ezt a célt szolgálja. Ez 
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utóbbi különleges jelentőséggel bír a Szentírás 
központi témájára, a jó és a gonosz közötti küz-
delemre vonatkozóan, mivel nyilvánvalóvá  teszi 
az Újtestamentum szerzőinek azon szándékát, 
hogy az ótestamentumi valóságokat meg akar-
ják  érteni, és isteni kifejezésekkel akarják magya-
rázni a megváltástörténetet. 

Mindezeket figyelembe véve, a szent iratok 
– de különösen a Jeremiás és a Jelenések könyvei – 
által érintett témák egyike a Babilonnal kapcso-
latos kép. Következésképpen e kérdéskör teoló-
giai összetettségét hangsúlyozzák ennek a képnek 
a pozitív, de különösképpen a történelmi és esz-
katológiai szempontból bemutatott negatív imp-
likációi. 

Babilon pozitív képe csupán Jeremiás köny-
vében tűnik fel férfialakban. Ilyen értelemben, 
amennyiben Babilont Nabukodonozor királlyal, 
a YHWH akaratát cselekvő szolgával azonosít-
juk, lényegében elismerjük megszemélyesítésből 
fakadó tulajdonságait és értékeit. 

Babilon negatív képe női alakhoz van társítva. 
Ezzel találkozunk mind Jeremiás, mind pedig a 
Jelenések könyvében, és mindkét esetben a pusz-
tulás helyeként van megemlítve. Az ótestamen-
tumi próféta erkölcstelen helyként említi, amelyet 
megszemélyesített formában a gonosz városok 
anyjának nevez. János apostol hasonló vonalat 
követve szintén parázna, züllött helyként említi 
Babilont, amit a következő kifejezéssel jellemez: 
paráznák anyja. 

Ennek értelmében a hasonlóságok arra utal-
nak, hogy Babilon az abszolút gonoszság megtes-
tesítője, ezért érvényben marad az ismételt tanács: 
azonnal el kell hagyni! Mi több, a Jelenések köny-
vében található esztétikai és lelki ellentétek (Jeru-
zsálem – „férje számára felékesített” szép meny-
asszony33, szemben ezzel: a Babilon – tisztáta-
lan és gyűlöletes madarak helye34), továbbá pedig 
a  teológiai ellentétek (Jeruzsálem ragyogó fehér-
sége35 szemben Babilon bíborvörös színével36) is 
ezt a határozott üzenetet közvetítik: sürgősen el 
kell hagyni a parázna várost! 

Mindezeken túl a szervezeti-hierarchikus el-
lentét jelentős hatással bír a Babilonnal kapcso-
latos metaforák üdvtörténeti szempontból való 
megértésére. 

Egyfelől találkozunk a Jeremiás által leírt en-
gedelmesség kifejezésével: „Én szolgám”. Ez a kép 
Babilon YHWH iránti engedelmességére utal, 
amely engedelmességet saját királya személye-
sít meg. Ezzel szemben pedig ott találjuk a János 
által leírt uralkodót, amint a „fenevadon ül”, ami 
a züllöttség egyetemes jellegére mutat rá. 

Ennek következményeként Babilon a Szent-
írás egyik legösszetettebb szava marad. A rá vo-
natkozó képek nyilvánvalóan végidei jellegűek, 
akár az Ótestamentum, akár az Újtestamentum 
szerzői alkalmazzák. A Jeremiás próféta által le-
írt város képe mélyebb megértést nyújt a vég idei 
Babilon befolyására vonatkozóan a „fényes és haj-
nali Csillag” közelgő eljövetelének összefüggésé-
ben – Jel 22:16. n

Costel Gogoneață, lelkipásztor, pszichoterapeuta,  
a bukaresti Amicus Diákegyesület káplánja
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Bevezetés
Annak megértése érdekében, hogy a zsidók 

miért nem fogadják el a mai napig a názáreti 
Jézus messiási voltát, előző cikkeinkben elemez-
tük, hogy az ókori Izrael milyen mértékben tu-
datosította az áldozatok tipológiáját, valamint 
azt is, hogy Jákob pátriárka és a próféták (Mó-
zes, Sámuel, Dávid, Ámos, Hóseás, Mikeás, Je-
remiás, Ezékiel és Dániel) isteni ihletés alatt 
hogyan látták előre az emberiség harcos, királyi 
Megmentőjének megjelenését, akit a judaizmus 
Messiásnak nevez. 

Jelen cikkünkben Dániel nagy próféciájá-
val foglalkozunk (Dán 9:24-27), amelynek köz-
ponti alakja a Messiás a zsidó nép, Jeruzsálem, 
a templom és az emberiség viszonylatában. De 
ahogy Yahwé Szolgálójának személyét is téve-
sen értelmezték a zsidó írásmagyarázók (Ézs 
53) – előbb olyan Messiásként, aki szenved az 
idegenek miatt, majd az idegenek miatt sokat 
és igazságtalanul szenvedő zsidó nép megsze-
mélyesítéseként –, Dániel próféciáját is tévesen 
magyarázzák a mai napig a zsidó teológusok, 
de számos keresztény ateológus is. 

A kronomessianisztikus vers 
Az alábbiakban – a legjobb tanulmányok 

megjegyzéseinek figyelembevételével – bemu-
tatjuk Dániel próféciáját. 

Habár Dániel könyvének nyelvezete a pró-
zaírás törvényszerűségeit tükrözi, a 2., 4., 6., 7., 
8., 9. és 12. fejezetek tartalmaznak lírai része-
ket is. Gábriel Dániel próféta számára tett nagy, 
messianisztikus kinyilatkoztatása versbe sze-
dett részét a 9. fejezet 24-27 szakaszában talál-
juk. Kérünk, tanulmányozzátok a lábjegyzete-
ket is ott, ahol kérdéseitek vannak. 

24a Hetven hét 
24b szabatott1 a te népedre 
24c és szent városodra, 
24d hogy vége szakadjon a gonoszságnak 
24e és bepecsételtessék a bűn2, 
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24f és hogy eltöröltessék a hamisság3 
24g és elhozassék az örök igazság4, 
24h és bepecsételtessék a látomás és a próféták, 
24i és felkenettessék a Szentek Szentje5.
25a Tudd meg azért és vedd eszedbe: 
25b A Jeruzsálem újraépíttetése 
25c felől való szózat6 keletkezésétől 
25d a Messiás-fejedelemig 
25e hét hét7 
25f és hatvankét hét van 
25g és újra megépíttetnek az utcák8 
25h és a kerítések9, 
25i mégpedig viszontagságos időkben.
26a A hatvankét hét 
26b múlva pedig 
26c kiirtatik a Messiás10 
26d és senkije sem lesz.11 És a várost és a szenthelyet 
26e elpusztítja a következő fejedelem népe12; 
26f és vége lesz mintegy vízözön által13, 
26g és végig tart a háború, 
26i elhatároztatott a pusztulás.
27a És egy héten át 
27b sokakkal megerősíti a szövetséget, 
27c de a hét felén 
27d véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, 
27e és útálatosságok14 
27f szárnyán pusztít, 
27g amíg az enyészet és ami elhatároztatott15, 
27h a pusztítóra szakad. 

Ehhez a nagyszerű próféciához nem is kellene további ma-
gyarázatokat fűzni, ha a fordítók helyesen értelmeznék. Az ál-
talában a jövendölésekkel szemben tanúsított előítéletek, vala-
mint a héber nyelv elégtelen ismerete miatt egyesek meggyő-
ződése, hogy a 9:25-27 szakaszban két „felkentről” (királyról 
vagy papról) van szó, az egyik az első „hét hét” után, a másik 
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a „hatvankét hét” után jelenik meg; a 25. versben 
IV. Antiokhoszról vagy Tituszról, a 27. versben 
pedig ugyancsak e két történelmi szereplő vala-
melyikéről van szó. 

A jövendölés időszámításának kezdetét a pró-
fécia bírálói Círus rendelete kiadásának időpont-
jától számítják (Ézs 44:28; 45:13), anélkül hogy 
figye lembe vennék a tényt, hogy Círus nem telje-
sítette maradéktalanul Isten tervét, és nem adott 
ki olyan rendeletet, amely Jeruzsálem újjáépíté-
sét irányozta volna elő, Círus ugyanis mindösz-
sze a hazatelepedésre, a vallásos élet helyreállítá-
sára és a templom újjáépítésére adott engedélyt.16 
Az egyedüli rendelet, amely megengedte Jeruzsá-
lem fizikai és politikai helyreállítását, I. Artaxer-
xész Kr. e. 457-ben kiadott ediktuma volt (Ezsd 
7:6-26), amit a helybéli hatóságok ellenállása mi-
att csak nagy erőfeszítések árán sikerült érvénybe 
léptetni (Ezsd 4:7-23; Neh 1-6). E rendelet nyo-
mán Jeruzsálem újfent az ország adminisztratív 
központja lett, melynek ítélethozásra és keres-
kedelem lebonyolítására alkalmas piactere (Dán 
9:25; Ezsd 7:25-26) és védelmet biztosító várfala 
volt (Ezsd 9:9)17. 

A Krisztus előtti 457. évből kiindulva a zsidók-
nak szánt 70 hetes periódus íve időszámításunk 
34. évében ér véget, amikor a Szanhedrin megelé-
gelte Jézus evangéliumát, és István megkövezésé-
vel üldözni kezdte a keresztényeket. Ekkor és így 
ért véget a zsidóknak mint választott népnek sza-
bott időszak (Mt 21:43; Mk 12:9; Lk 20:16). A 70 
hetes perióduson belül három, egymást követő 
szakaszt különböztetünk meg: előbb 7 hetet (49 
évet), amely a helyreállítás első jubileumával ér 
véget, és ami kronológiailag igazolható18, majd ezt 
követően 62 hetet (434 évet, összesen 483 évet) 

I. Arta xer xész től (Kr. e. 457) egészen a Messiás 
Fejedelem nyilvános megjelenéséig (Kr. u. 27). 

Az utolsó hét, amely időszak alatt a Messiást 
keresztre feszítik, és bekövetkezik a szövetség jó-
váhagyása és az áldozatok megszüntetése, Kr. u. 
27-től 34-ig tart. A periódus közepén, azaz 31 ta-
vaszán halt kereszthalált és támadt 
fel a názáreti Jézus. A prófécia évé-
nek, havának és napjának pontos 
igazolása körül felmerülő kronoló-
giai nehézségek ellenére a teljesedés 
bizonyossága vitathatatlan.19 Egye-
dül álló beteljesüléssel van dolgunk. 
Jóllehet a történelem csupán meg-
közelítő támpontokat biztosít, a próféciával való 
harmonizálása mindazonáltal lenyűgöző. 

A próféciát ugyanaz az angyal jelentette ki, 
mint aki Szűz Máriának a Jézus születéséről szóló 
hírt (Lk 1:19, 26). A jövendölésnek mind a négy 
versében Izrael és a világ Megváltója van kinyilat-
koztatva számunkra: a 24. versben mint a Szentek 
Szentje, a Felkent, aki eltörli a bűnöket és elhozza 
az örök igazságot20; a 25. versben mint a Fejede-
lem (héber: „Mašiaḥ Nagid”), azaz a várva várt 
Király és Pap, a Messiás, amely titulus ebben az 
értelemben először jelenik meg; a 26. versben ha-
lálra ítélt Messiásként és eljövendő („következő”) 
Fejedelemként; míg a 27. versben pedig az egyes 
szám harmadik személyű cselekvésekből követ-
keztethetünk a Személyére. 

Ez a jövendölés különösképpen a zsidók szá-
mára adatott, mindazonáltal Isaac Newton sze-
rint „ez a kereszténység alapköve”. Sajnos azonban 
figyelmen kívül hagyták, félremagyarázták, majd 
meg is tiltották a kutatását: „Az ég átka sújtsa 
mindazokat, akik a Messiás eljövetelének időpont-
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1. Héber neḫtaḵ (jelentése: „felbontott”, „szeletekre vá-
gott”, „elkülönített”, „levágott”, „kimetszett”), a 2300 „na-
pos” előbbi felfedezésre utalva (Dán 8:14, 26-27; 9:2, 19, 
21-23). Az egyedlen hely a héber Bibliában, ahol megje-
lenik ez a  szó. A rabbinikus héberben gyakran feltűnik, 
akárcsak a rokon nyelvekben, és a régi egyiptomi nyelvben 
is találkozunk a szó hasonló formáival. A modern héber-
ben a „vág”, „szeletel” jelentéssel bír. 
2. Héber péšaʿ („bepecsételtessék a bűn”), a következő je-
lentésekkel: „engedelmességi szövetség elhagyása”, „egy 
tekintély semmibe vétele”, „törvénytelen módon kivon-
nia magát egy bizonyos hatóság ellenőrzése alól”, „lázadás”, 

„árulás”, „dezertálás”, „megtagadás”. Talán a „hitehagyás” 
szavunk lenne itt a legalkalmasabb, mivel magába foglalja 
az áruló lemondás, de a lázadás fogalmát is (akárcsak a gö-
rögben, ahonnan az aposztázia [hitehagyás] szavunk is 
származik). Lásd: https://dexonline.ro/definitie/apostazie. 
A mai fordítók a péšaʿ szót „törvénytelenség”-ként, „láza-
dás”-ként tolmácsolják. 
3. Ez a fordítás (a hitehagyás csúcsa és a bűn mértékének 
betelése) a keresztény korszak első évezrede zsidó írástu-
dóinak (maszorétáinak) kritikai olvasatán alapszik. Az ál-
taluk örökölt és továbbított szövegnek azonban más for-
mája van, aminek az oka vagy a másolásban, vagy pedig a 
szöveg eredeti formájában keresendő: „eltöröltessék a ha-
misság”, a hitehagyás. Ebben az esetben a bűn metaforiku-
san be van zárva valahova, be van „pecsételve” (vesd ösz-
sze: Zak 5:5-11; 5Móz 32:34; Jób 14:17; 2Pt 2-4; Jel 20:2-3). 
4. Hasonló kifejezéssel találkozunk Zsolt 119:142 versé-
ben. Megszemélyesítésként történő értelmezése Ézs 51:8 
(vö.: 53:11) és Jer 23:5-6 szakaszain alapszik. 
5. A héber kifejezést hagyományosan kétféleképpen ol-
vashatjuk: 1. „a szentek szentje” (azaz egy új szentély, vö.: 
2Móz 28:41; 29:21, 36; 30:30; 40:9-15; 3Móz 8:10-12, 30; 
4Móz 7:1; 35:25; Ez 43:12; 45:1-3), vagy 2. „a szentek 
szentje”, akár mint Főpap (2Móz 39:30; 1Krón 23:13), akár 
mint Messiás, a Pap-Király, ahogy azt a kontextus is su-
gallja (25. vers). Dániel gyakran használ ehhez hasonló 
szuperlatívuszokat, amikor Istenre, Krisztusra vagy Nabu-
kodonozorra utal: Dán 2:37 (királyok Királya, vö.: Ez 26:7; 
Ezsdrás 7:12) 2:47 (istenek Istene), 8:25 (fejedelmek Feje-
delme). 
6. Szó szerint: „miután elhangzott a szó”. Ezt a kifejezést 
arra az esetre használták, amikor egy bizonyos dolog nyil-
vánossá vált (vö.: 1Móz 24:50; Eszter 1:17), egy üzenetet 
adtak át (Dán 9:23), vagy egy rendelet kiadására került sor 
(Eszter 1:19; Dán 2:13). 

7. Sajnos a zsidó írástudók az első „hét hét” után pontot 
(megállási jelet) tettek, amit szinte minden fordító tiszte-
letben tart. Felfedeztem azonban, hogy sok esetben ez az 
írásjel tévesen van kitéve a héber szövegben, olykor egy-
egy összetett számnév vagy felsorolás közepén is (2Móz 
38:29; 4Móz 1:46; 26:51; Ezsdrás 1:10)! A Messiásnak nem 
„hét hét” után kellett eljönnie, hiszen a 26. versben azt ol-
vassuk, hogy „hatvankét hét múlva pedig kiirtatik a Mes-
siás”. E tekintetben a Septuaginta-változattól függő fordí-
tások helyesebbek. 
8. „Megépíttetnek az utcák”. A kifejezés csakis a vers ele-
jén említett Jeruzsálemre utalhat, mivel a héber szövegben 
ez az egyedüli nőnemű főnév (az összes többi főnév hím-
nemű a szövegben). 
9. A héber ḥaruc szónak ebben a kifejezésben több jelen-
tése is van („határozott”, „szorgalmas”, „csonkítás”, „arany”, 

„ítélet”, „bírói döntés”). A fordítók mégis hagyományosan 
„fal”-ként, „kerítés”-ként, „(védelmi) árok”-ként fordítot-
ták, és ez utóbbi a legelterjedtebb változat. A fordítók ab-
ból az előfeltételből indultak ki, hogy a szó helyes jelentése 
a ḥuc („utca”), ḥayic („védőfal”), vagy ḥaric („árok”, „védő 
árok”). A helyes értelmezés azonban az „ítélet” (ḥaruc), 
ahogy Jóel 4:14 versében is találjuk. A várkapu melletti té-
ren gyűlt össze az idősek tanácsa. A tér kereskedelmi tér-
ségként, adminisztratív hivatalként és törvényszékként is 
működött. Ezért társítják a teret/piacot az ítélet/bíróság fo-
galmával. 
10. A héber kifejezés nem a szokványos halálra vonatko-
zik, hanem a fák kivágására (5Móz 20:20; Jób 14:7; Ézs 
22:25; 2Krón 2:16), a szövetségi áldozat megölésére (1Móz 
26:28; Ezsdrás 10:3), vagy a törvény áthágásáért járó halál-
büntetés végrehajtására (4Móz 15:30). Szinonimája a „ki-
végez”, „vesztésre ítél”, „eltöröl a földszínéről”, „megsem-
misít” igéknek, igei szószerkezeteknek (Zsolt 37:28; Náh 
2:1; Abd 1:10). 
11. A fordítók általában a „(senkije) sem lesz” kifejezést 
használják. Ez azzal magyarázható, hogy az 1200-1500 év-
vel ezelőtt élt zsidó írástudók (maszoréták) egy megállási 
jelet iktattak a szövegbe (lásd a 7. lábjegyzetet), ezzel ket-
tévágva a mondatot. A héber mondattan a „sem lesz” szin-
tagma tárgyas szerkezetet kíván, amely tárgy a szövegben 
a (helytelenül beékelt) pont után következik: „a várost és a 
szenthelyet”. A Messiásnak az elvárások alapján Királynak 
és Főpapnak kellett volna lennie, mint Melkisédek (Zsolt 
110; Zsid 5-7). Következésképpen a Messiásnak abszolút 
joga van egyrészt főváros felett, ahol a trón található, más-
részt pedig a templom felett, amely az imádat központja. 
Csakhogy Őt éppen azért ítélték halálra és feszítettek ke-
resztre, mert nem ismerték el messiási mivoltát, valamint 
a város és a szentély feletti jogát. 
12. A megállási jel törlése után, amelyet a szöveget lejegy-
zők tévesen (szándékosan tévesen?) tettek ki a „sem lesz” 
szintagma után, a „fejedelem népe” lesz a mondat alanya, 
míg a „rombol”, „elromlik” jelentésű šaḥat ige itt az „el-
pusztul” értelmet hordozza, mivel a „néppel” társítva, int-
ranzitív ige lévén, a „vége lesz” jelentéssel bír (2Móz 32:7; 
5Móz 4:16, 25; 9:12; 31:29; 5Móz 32:5; Bír 2:19; Zsolt 14:1; 
Zsolt 53:2; Ézs 1:4; Jer 6:28; Ez 16:47; 2Krón 27:2; Sof 
3:7). Ugyanakkor a „következő fejedelem” szókapcsolat 
jelentése egyértelmű: amit az előző bibliavers is bejelent: 

„a Mes siás- feje de lem” (ugyanazokkal a szavakkal operálva: 

ját számítgatják!” „Szórassanak szét a csontjaik, 
akik a vég idejét [a Messiás eljövetelének idejét] 
találgatják!” „Hagyja el a lelkük mindazokat, akik 
az időt [a Messiás eljövetelének időpontját] szá-
mítgatják!”21 A rabbik azon erőfeszítéseit, hogy 
megkerüljék e prófécia messianisztikus jelentését, 
napjainkban a „keresztény” ateológia és modern 
humanizmus képviselőinek értelmezései folytat-
ják. Mindez idő alatt azonban e jövendölés ragyo-
gása nőttön nő, a hívők hite pedig egyre gyara-
podik. n
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Florin Lăiu, nyugdíjas bibliatanár

„nagid” = vezető, élenjáró, herceg, fejedelem), és nem va-
laki más, aki azért érkezik majd, hogy lerombolja Jeruzsá-
lemet és a templomot. (Vö.: William Shea: „The Prophecy 
of Daniel 9:24-27”. 70 weeks, Leviticus, Nature of Prophecy. 
ed. Frank Holbrook, Biblical Research Institute, Washing-
ton DC, 1986. 93. o.)
13. A héber szövegben a šéṭef szó szerepel, amelynek ere-
detileg „áradás” jelentése van, amit viszont gyakran hasz-
nálnak átvitt értelemben, amikor háborúra utalnak általa: 

„nagy invázió”, „katonai (rohamszerű) támadás” (Ézs 8:8; 
28:15, 17-18; 30:28; Jer 8:6; 47:2; Náh 1:8; Dán 11:22, 26, 
40). Logikai összefüggés van a kettő között: a nép lezül-
lik, és elpusztul az ellenséges hadsereg támadását követően. 
14. A 27. vers e két sora a szöveg kritikai helyreállítására 
tett próbálkozás, amely nyilvánvalóan elferdített: hiány-
zik a mondatból az ige, az „utálatosságok szárnyán” szó-
szerkezet pedig bonyolult és valószínűtlen. A szöveg hely-
reállítását részben a Septuaginta „végezte el”, amelyből a 
Mt 24:14 vers is idéz, ami pedig a ᶜal kǝnaf szókapcsola-
tot  illeti („szárnyon”, „szélen”), ᶜal kannô-ként ejtették ki, 
amely kifejezés többször is feltűnt a Dániel héberében 
(11:20-21, 38). Egy másik alternatíva ez lenne: „a templom 
szárnyán áll majd a pusztító utálatosság”, ahogy egyébként 
a Septuaginta is sugallja. 
15. Dániel itt, a teljes, egyetemes pusztításra utalva, ézsa-
iási nyelvezetet használ (Ézs 10:23; 28:22b). 
16. 2Krón 36:22-23; Ezsd 1:1-4; 3:7; 4:3-5; 5:13-17; 6:3-5; 
vö.: Jer 18:5-10.
17. Sajnos itt a héber gadér szó helyett (jelentése: „védelmi 
fal”) egyszerűen a „védelem” szó szerepel a fordításokban, 
és a templommal társították. A héber szöveg kijelenti: „… 
a mi Istenünk… a javunkra fordította Perzsia királyainak 
jóindulatát, hogy biztosítsák számunkra a megélhetés esz-
közeit, és újra megépíthessük Urunk házát, helyreállítsuk 
romos állapotából, és védelmi falként szolgáljon Júdában 
és Jeruzsálemben.” Egy másik, a Jeruzsálem és Júdea újjá-
építésével asszociált  kifejezés Ezsdrás 7:14 versében talál-
ható („… utána nézz Júdának és Jeruzsálemnek, a te Iste-
ned törvénye szerint.”)
18. Csodálatra méltó, ugyanakkor kihívást is magában rejt 
az a tény, hogy a mostani szombat-évek, amelyeknek ha-
gyományát máig őrzi a judaizmus, kronológiailag csak ak-
kor igazolhatóak, ha a „70 hét” a szombat- és jubileumi 
rendszer egy új kezdetét képviseli. A Kr. e. 457. és 408. év, 
valamint a Kr. u. 27. és 34. év megszakítatlan folytonos-
ságban vannak a jelenlegi szombat-évekkel, amelyeket 
a  zsidók „smítá éveknek” neveznek. A 2021-2022-es esz-
tendő (ősztől őszig) például szintén egy „smítá év” lesz. 
Számoljatok hetenként visszafelé, és lássátok, hová juttok! 
(Baruch S. Davidson: „When is the next Sabbatical year?” 
Chabad.org, © 1993-2020 Chabad-Lubavitch Media Cen-
ter; Mandel Leadership Institute. „Symposium: Looking 
Toward Israel’s Shmita Year”. 2019. május 26.; © 2020 Man-
del Foundation – Israel; En.Wikipedia: „Shmita”) 
19. Egyesek vitatják Keresztelő János, Jézus és Pál apostol 
küldetésének kronológiáját. Némely újszövetségi időpon-
tot felületesen, ugyanakkor túlzott elvárásokkal értelmez-
nek. Jézus keresztségének éve (Lk 3:21-22), ami egyéb-
ként Tiberius uralkodásának 15. éve, időszámításunk 29. 
éve lenne, ha Tiberius uralkodását elődje, Augustus halá-
lától számítanánk (Kr. u. 14.). De ha attól az évtől számít-

juk, amikortól Tiberius társuralkodóként volt hatalmon 
Augustusszal, két évvel korábban tehát, a 15. év tulajdon-
képpen Kr. u. 27. Jézus akkor körülbelül 30 éves volt (Lk 
3:23). Tudjuk, hogy Jézus Nagy Heródes halála előtt szü-
letett, Nagy Heródes halála pedig a keresztény korszak 
előtti 4. évben volt, amiből az következik, hogy a keresz-
tény korszak kezdetét tévesen datálták. Ha Jézus Heródes 
halála előtt született, valószínűleg valamikor az időszámí-
tásunk előtti 5. év őszén (hogy jusson idő a Mt 1-2. feje-
zeteiben leírt eseményekre is), és a keresztségekor hozzá-
vetőleg 30 éves volt, ez igazolja az időszámításunk utáni 
profetikus 27. évet. A 70 év utolsó hét éve alatt a mes siási 
szövetség (az evangélium) képezte Isten utolsó ajánlatát 
Izrael számára. Az új szövetség előbb nekik volt felajánlva 
(Jer 31:31; Róm 9:4; Zsid 9:15). A 70 hetes periódus Kr. u. 
34-ben ért véget, ami Pál apostol küldetésének kronológiá-
jából könnyedén kiszámítható, figyelembe véve megtéré-
sének időpontját, Kr. u. 34-et (közvetlenül István mártír-
halála után). (Lásd: https://www.blueletterbible.org/study/
paul/timeline.cfm) 
20. Az „igazság”-ot jelölő szó jelentése a héberben – a hé-
ber szótár szerint –: „normalitás”, „helyesség”, „igazság-
szolgáltatás”, „győzelem”, „siker”, vagy akár „kegyelem” 
(Isten megmentő kegyelme, igazságossága). Cornilescu 
arra törekedett, hogy a románban teológiai szempontból 
minél elfogadhatóbb változatot tolmácsoljon, ezért egyes 
kiadásokban „az Isten akarata szerinti állapot” formu-
lát, a legtöbbet kiadott változatban pedig a „szeplőtlenség” 
szót használta („szüzesség”, „tisztaság”, „ártatlanság”), ami 
nem éppen a leghelyesebb. 
21. https://www.hopechannel.com/au/read/the-pro-
phecy- curse. Rabbi Samuel, szül. Nachmani, Rabbi Jona-
tan nevében, idézve Sanford R. Howard: L’Chayim:  Finding 
The Light of Shalom (Thorsby, AL: Sabbath House, Inc., 
1999), 209. o. A referencia, amit általában megjelölnek: 
Talmud, Sanhedrin, 97b, 2. köt., Soncino Press, 659. o., 
idézve a Rambam 12. fejezetében: „Hilchos Melachim”, 
Mishneh Torah. 
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Adminisztratív szempontból nem volt egy-
szerű járványhelyzetben megszervezni a válasz-
tási közgyűléseket. Különböző intézkedéseket 
kellett foganatosítanunk, hogy a munkálatokat 
a lehető legjobb körülmények között lehessen le-
folytatni. Az Unió Végrehajtó Bizottságának dön-
tése értelmében a különböző munkacsoportok-
ban bevezettük a szavazás átláthatóságának és ha-
tékonyabbá tételének procedúráit. 

A munkálatokon tanácsadóként résztvevő mun-
katársaimmal együtt azért imádkoztunk, hogy cso-
dálatos Tanácsadónk kegyelme nyugodjon a részt-
vevőkön, és mindenki az Ő terveit tartsa a legfon-
tosabbnak. 

„Krisztus azt akarja, hogy követői tömörülje-
nek gyülekezetekbe, tartsanak rendet, vessék alá 
magukat a rendnek, a fegyelemnek és egymásnak, 
tekintse alázatosan egyik a másikat magánál kü-
lönbnek. A gyülekezet jólétéhez nélkülözhetetlen 
az egység és a bizalom” (Ellen G. White: Bizony-
ságtételek. 3. köt., 445. o.). 

Az igazi keresztény kézjegye a tisztesség. Pál 
apostol azt tanácsolja, hogy a tiszteletadásban egy-
mást megelőzők legyünk. Sokkal inkább tisztel-
jük embertársunkat, mint önmagunkat. „A  tisz-
teletadásban egymást megelőzők legyetek” (Róm 
12:10). Ennek érdekében a közösségi háló és a sze-
mélyes blog segítségével nyilvános felhívást intéz-
tem a választási közgyűlések közel ezer küldöttjé-
hez, hogy együtt ápoljuk a felelősségtudat, az átlát-
hatóság és a tisztelet kultúráját. 

A hivatalos közgyűlések megnyitásakor álta-
lam közölt lelki üzenet középpontjában Pál apos-
tol kijelentése állt: „Mert nékem az élet Krisztus, 
és a meghalás nyereség” (Fil 1:21). A küldötteket 
arra bátorítottuk, hogy mindenben, amit tesznek, 
Istennek szerezzenek tisztességet, hogy a munká-
latok végén mindannyian elmondhassuk: teljesült 
Isten akarata, és az egyház győzelmet aratott. 

„Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel minde-
neket megcselekedhet, feljebb hogy nem mint kér-
jük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó 
erő szerint, annak légyen dicsőség az egyházban, 
a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre, 
örökkön-örökké! Ámen!” (Ef 3:20-21). n

Aurel Neațu, a Romániai Unió elnöke

ADMINISZTRATÍV KILÁTÁSOK

Szívtől szívnek   » » » » »   

Az Adventista Egyház életében elérke-
zett a területi adminisztrációk hivata-
los választási közgyűléseinek ideje. Az 

egyházszervezeti szabályok alapján idő-
szakonként tisztújításra kerül sor, ezért 
a  márciusi hónap folyamán Isten segítsé-
gével küldöttek, presbiterek és lelkipászto-
rok gyűltek össze, hogy megválasszák a ve-
zetőiket. 

Amikor e sorokat írom (2021. március 
25-én, csütörtökön), már két egyházterü-
letben, Munténiában és Észak-Erdélyben 
lezajlottak a választások, és ha a ma este 
bejelentett járványmegelőző intézkedések 
nem fognak minket akadályozni, a további 
három egyházterületben, Moldvában, Bá-
nátban és Olténiában is megtartjuk a köz-
gyűléseket. 

Ahhoz, hogy az egyház kellőképpen 
erős lehessen a világban, és a választásokat 
a Gondviselés irányítsa, szükség van arra, 

hogy mi, a hívők nagy családja ne feledjük el az 
Ellen G. White írásaiban határozottan kijelentett 
titkot: „Krisztus egyházának és a keresztény em-
bernek nem azok a legnagyobb győzelmei, ame-
lyeket tehetséggel vagy műveltséggel, gazdagság-
gal vagy az emberek jóindulatával elér, hanem 
amelyeket Isten fogadótermében arat” (Pátriár-
kák és próféták. 203. o.). Ennek értelmében több 
időt töltöttünk a fogadóteremben, könyörögve 
Krisztus élő egyházáért és a szent ügy győ zel méért. 

Szükség van Isten népének közbenjáró szol-
gálatára. Az ihletett irodalomban különleges bá-
torítás hangzik el azok számára, akik bár nem 
vesznek részt a társadalom vezetésében, mégis 
erőteljes befolyást gyakorolhatnak a dolgok me-
netére. „Sátán jobban fél az alázatos, szent embe-
rek menny felé küldött könyörgésétől, mint a kor-
mányok döntéseitől vagy a királyi rendeletektől” 
(Ellen G. White: In Heavenly Places. 82. o.). 

Mennyivel inkább kész meghallgatni Isten a 
szükség idején a hívők egyházért való könyör-
gését! Az egyház Isten figyelmének középpontjá-
ban marad, miközben az egyházterületek képvi-
selői megalapítják a különböző bizottságokat, és 
megszavazzák a következő négy évre a végrehajtó 
szolgálattevőket. 

AZ ÚR 
TISZTELETÉRE
AUREL
NEAȚU

„KRISZTUS EGYHÁ-
ZÁNAK ÉS A KERESZ-
TÉNY EMBERNEK NEM 
AZOK A LEGNAGYOBB 
GYŐZELMEI, AMELYE-
KET TEHETSÉGGEL 
VAGY MŰVELTSÉG-
GEL, GAZDAGSÁGGAL 
VAGY AZ EMBEREK 
JÓINDULATÁVAL ELÉR, 
HANEM AMELYEKET 
ISTEN FOGADÓ-
TERMÉBEN ARAT.”
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Alina Chirileanu,  
az Unió Gyermekosztálya 

igazgatójának asszisztense

OLVASOK ÉS 
FELFEDEZEK

ALINA
CHIRILEANU

I. FINOM FALATOK A BIBLIÁBAN
Ha megfelelő sorrendbe helyezitek a betűket, felfedezhettek néhány, bibliai korból 
 származó ételt. 

1. vokálanszat nyérke – .........................  
................ (2Móz 13:6)

2. avj – ................ (1Móz 18:8)

3. gácsaop – ................ (1Móz 18:6)

4. enykré – ................ (2Móz 29:32)

5. tasj – ................ (1Sám 17:18)

6. ahl – ................ (Mt 15:36)

7. félőkze – ................ (1Móz 25:29)

Folytassátok a felsorolást a Biblia olvasása során általatok felfedezett ételekkel.

____________________  
____________________

____________________ 
____________________

II. ISMERD FEL A FÖLDRAJZI TERÜLETET!
Az alábbi leírásokból próbáljátok kitalálni, milyen földrajzi területről lehet szó.

1. Mezopotámia déli részén található történelmi régió, amelyet Nabopolasszar káldeus és babiló-
niai király alapított Kr. e. a VII. században. ...................................... (1Móz 11:28)

2. Lót látta, hogy az a terület bővizű föld, és hasonlít az Úr kertjére. ...................................... (1Móz 
13:10-11)

3. A galileai Názáretből József felment Júdeába, a Dávid városába. ...................................... (Lk 2:4)

Megoldás:  
I. 1 – kovásztalan 
kenyér; 2 – vaj; 
3 – pogácsa; 
4 – kenyér; 5 – sajt; 
6 – hal; 7 – főzelék.
II. 1 – Úr-Kaszdim; 
2 – Jordán völgye; 
3 – Betlehem.
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JÉZUS MONDTA…
Bibliai előadássorozat 
magyar szinkronnal
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JÉZUS MONDTA…
Előadó:  

Daniel Olariu lelkipásztor

április 2. 
„Ne adjátok azt,  

ami szent…”
április 3. 

„Ami kijön a szájból,  
az fertőzteti meg  

az embert”
április 4. 

„Az egyik felvétetik,  
és a másik ott hagyatik” 

április 5. 
„Sípoltunk néktek,  

és nem táncoltatok” 
április 6. 

„A halottak temessék el  
az ő halottaikat” 

április 7. 
„Elrejtettek a te  
szemeid előtt”
április 8. 
„Egy fogyatkozásod van” 
április 9. 
„Nem adatik néki jel” 
április 10. 
„Engedj most minden 
 igazságot betöltenünk” 
április 11. 
„Nem tudod, honnan jő 
és hová megy”
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