
1 
 

ISTEN SZERELME 

Tudtad, hogy Isten soha nem haragudott rád, hogy soha nem akart 

elpusztítani, hogy fontos vagy neki, hogy helyet és szerepet, jövőt és 

reménységet szánt neked az ő terveiben? Tudtad, hogy Isten szerelme 

arra vár, hogy kiáradhasson a szívedbe? Már azelőtt megmentett, 

mielőtt megszülettél. Nemcsak megmentett, hanem gyermekévé 

fogadott, helyreállított, és minden ajándékát elkészítette számodra. 

• Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgy, 

hogy nem tulajdonította nekik vétkeiket. (2Korinthus 5:19) 

 

• amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus 

az istentelenekért. Még az igazért is aligha halna meg valaki, bár a 

jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban a maga 

szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt 

értünk, amikor még bűnösök voltunk. (Róma 5:6-8) 

A világ összes valaha élt és megszülető embergyermekét felmentette 

a vádak alól, még a földi léptékkel legnagyobb tömeggyilkosok 

számára sincs kárhoztatás Isten részéről! Az egész bűnös világot 

magához emelte, már a teremtést megelőzően! Az istentelen kifejezés 

az Istentől elszakadt, elárvult, halandóvá és nyomorulttá lett állapotot 

jelenti, ami az egész emberiség jellemzője lett. A megmentés Isten 

szerelmének magától értetődő következménye volt. Jézus nem a 

Mindenható haragja csillapítása érdekében adta értünk önmagát. 

Sokkal inkább a mennyei Atyánknak szólítható Isten szívének 

kifejezéseként. Nem kárhoztatni, vádolni, elpusztítani, hanem 

szabadítani és helyreállítani akart. 

• azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság 

megismerésére. (1Timótheus 2:4) 
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• Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. (Titus 

2:11) 

Az igazság, a végső szellemi valóság Isten mély, változhatatlan 

szeretete. Az igazság az, hogy megmentésed már készen van Jézus 

Krisztusban, csak el kell venned. Ahogyan nem tehettünk arról, hogy 

elveszett és halandó állapotra születtünk, úgy tőlünk független 

valóság a szabadulás is. 

• egynek [Jézus Krisztusnak] az igazsága minden ember számára 

éltető megigazulássá lett. (Róma 5:18) 

 

• Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel 

Fia halála által, akkor, miután megbékéltettünk, még inkább 

üdvözíteni fog élete által. (Róma 5:10) 

Az üdvözíteni szó a görög ’szódzó’ megfelelője, minden 

szükségletünket tökéletesen lefedő tartalommal bír: megtart, életben 

tart, megment, megszabadít, üdvözít, meggyógyít, megőriz, 

biztonságba helyez, biztonságban tart, ígéretet betart. Istenfia 

Emberfiaként olyan életet élt és ad tovább, amely telve van a teremtő 

isteni hatalommal, amely mindenre élethelyzetre, minden ember 

számára bőségesen elégséges. Az egyetlen dolog, ami rajtunk áll, 

hogy igent mondunk, hogy választjuk az életet, mintegy belehullunk 

Isten szerelmébe, feladva önmagunk kétségbeesett próbálkozásait. Ha 

Krisztus benned él, minden a tiéd: az elfogadottság, a szeretettség 

békessége, az örök szeretet. Válaszd Őt! 

• ha valaki víztől és szellemtől születik, bemehet az Isten országába. 

(János 3:5) 

 

• a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az 

Isten szeretete a nekünk adott szent szellem által. (Róma 5:5) ∞ 
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AZ EVANGÉLIUM ZSOLTÁRA 

Már az előző, 42. számban is esett szó a 91. zsoltárról a ragaszkodás 

témája kapcsán. Azonban olyan gazdag jelentéstartalommal 

rendelkezik, hogy úgyszólván kimeríthetetlen tárháza az isteni 

bölcsességnek. Ami igazán időtállóvá teszi, hogy lényegében véve, 

tömörítve az evangéliumot tartalmazza. Csodálatos örömhír forrása: 

témája a szeretettség, elfogadottság, biztonság, amit legteljesebb 

mértékben Isten képes nyújtani számunkra. Ez azt jelenti, hogy 

jelentős erőforrás a ma élő keresztények számára is, nem csak az 

ókorban élt, Jahve imádatához ragaszkodó embereknek jelentett 

kapaszkodót. Igazából nem tudjuk pontosan, Dávid-e a szerzője vagy 

valamelyik kortársa. De a fellelhető kifejezések és az utalások szintjén 

megjelenő megpróbáltatások alapján valószínű, hogy Isai (vagy 

másként Jesse) legkisebb fia írta ezt a himnuszt. Témáját tekintve 

azonban – legalábbis részben – bizonyosan az ún. messiási zsoltárok 

közé tartozik, ami azt jelenti, hogy a felkent Szabadító szolgálatára 

vonatkozó részleteket találhatunk benne.  

Az ember választása 

• ezt mond(hat)ja az Úrnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben 

bízom! (2. vers) 

• Ha az Urat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, (9. vers) 

• Mivel ragaszkodik hozzám, … ismeri nevemet. (14. vers) 

• Ha kiált hozzám… (15. vers) 

A kiindulási pont a zsoltár összes áldásával kapcsolatban az emberi 

döntés, amit Dávid számos más himnuszában is kinyilvánított. 

Kijelentette, hogy ő Istent választja élete sarokpontjává és ettől 

semmilyen körülmények között nem volt hajlandó eltérni. Ez alapvető 

feltétel annak érdekében, hogy a jelenlegi világban Isten 

teljhatalommal védelmezze gyermekeit. Tudatosan választanunk kell 

Őt, és akkor lemondhatunk a saját erőfeszítésekről, illetve 
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elutasíthatjuk a globális küzdelem másik résztvevőjének, a Sátánnak 

a fennhatóságát. Ezért kezdődött Jézus és mindenkori tanítványainak 

szolgálata is ezzel a felszólítással: Térjetek meg! Azaz forduljatok 

meg útjaitokon, és távolodás helyett közeledjetek Istenhez, fussatok 

Isten szárnyai alá! Az e döntést követő újjászületés a kölcsönös 

kapcsolat kezdete. Bár a menny Ura mindvégig munkálkodik annak 

érdekében, hogy magához vonja az elveszettek szívét, a 

válaszreakcióra is szükség van. Az ember oldaláról e kapcsolat 

élethosszig tartó ismerkedés, megismerés, tapasztalatszerzés, hiszen 

Isten – a maga részéről – jobban ismer minket, mint mi saját 

magunkat. Ezért mondja Jézus, hogy az örök élet útja számunkra Isten 

és Fia egyre mélyülő megismerésének útja. A növekvő bizalom 

következménye Isten édesapaként való megismerése, ami egyedülálló 

lehetőség, és csak Jézus által nyílt meg előttünk. Korábban, az 

Ószövetség idején a nagy és félelmetes Mindenható csak korlátozott 

mértékben volt megközelíthető.  

A Fiú ragaszkodása 

Bár a múltkori számban már olvasható ez a rész, talán mégsem árt az 

ismétlés. Isten végtelen bölcsességével kezdetektől átlátta az 

emberiség lehetséges veszteségeit, ezért semmit nem bízott a 

véletlenre vagy ránk. Mindent előre elvégzett az egyetlen Fiúban, aki 

Krisztus (szent olajjal felkent, a küzdelemre és győzelemre 

kiválasztott) lett a megmentésünk érdekében.   

A megoldás egy új, egy Istenhez az élete árán is ragaszkodó ember 

megjelenése volt, akiből aztán új életforrás fakadhatott minden 

halandó számára. Az új ember a Messiás Jézus volt, aki alapvető 

viszonyulásában különbözött Ádám gyermekeitől. Az ő Isten iránti 

imádatát, hűségét egyetlen teremtmény, egyetlen körülmény, egyetlen 

kísértés sem tudta soha megingatni. E jellemszilárdság alapján 

vállalhatta fel az emberiség megmentését, a megváltói szerepet, Isten 

pedig csodálatos, győzelemteljes életre juttathatta. A megmentés első 
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szakasza az emberré született Istenfia tökéletes földi élete volt, 

amelyet Istenhez való töretlen ragaszkodás jellemzett. 

 Isten a Fiáról  

Mivel ismeri nevemet = 

Jézus édesapjának tudja, tekinti 

és nevezi Istent 

senki sem tudja, kicsoda a Fiú, 

csak az Atya; és kicsoda az 

Atya, hanem csak a Fiú… 

(Lukács 10:22) 

ragaszkodik hozzám = 

Jézus minden körülmények 

között teljes szeretettel, teljes 

bizalommal, teljes önátadással 

viszonyul Istenhez 

 

Atyám, a te kezeidbe teszem le 

az én lelkemet.  

(Lukács 23:46) 

segítségül hív = 

Jézus felhatalmazása alapján 

kizárólag Isten cselekszik 

benne és általa 

A beszédeket, amelyeket én 

mondok nektek, nem magamtól 

mondom; hanem az Atya, aki 

én bennem lakik, ő cselekszi e 

dolgokat. (János 14:10) 

 

Isten önmagáról  

… ezért meghallgatom = 

Jézusnak abszolút 

bizonyossága van abban, hogy 

Isten meghallja és 

meghallgatja, teljesíti az ő 

kéréseit. 

Atyám, hálát adok neked, hogy 

meghallgattál engem. Tudtam 

is én, hogy te mindenkor 

meghallgatsz engem. (János 

11:42) 

vele vagyok háborúságában = Íme, eljön az óra, és már eljött, 

hogy szétoszoljatok ki-ki az 
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Jézus tudja, hogy Isten végig 

vele van, és kíséri lépteit a 

földi szenvedések útján. 

övéihez, és engem egyedül 

hagyjatok; de nem vagyok 

egyedül, mert az Atya velem 

van. (János 16:32) 

megmentem, megszabadítom = 

Isten nem engedi, hogy az ő 

szent fia a halál és az enyészet 

foglya maradjon, hanem 

örökkévaló életre támasztja 

fel. 

Ki az ő testének napjaiban 

könyörgésekkel és 

esedezésekkel, erős kiáltás és 

könnyhullatás közben járult 

ahhoz, aki képes 

megszabadítani őt a halálból, 

és meghallgattatott az ő 

istenfélelméért (Zsidók 5:7) 

felmagasztalom, 

megdicsőítem =  

Isten átad minden hatalmat 

győzelmes Fiának az 

emberiség megmentése 

érdekében. 

Azért az Isten is felmagasztalta 

őt, és ajándékozott neki olyan 

nevet, amely minden név fölött 

való; hogy a Jézus nevére 

minden térd meghajoljon, 

mennyeieké, földieké és föld 

alatt valóké, és minden nyelv 

vallja, hogy Jézus Krisztus Úr 

az Atya Isten dicsőségére.  

(Filippi 2:9-11) 

 

 

megmutatom szabadításomat = 

A ’szabadítás’ megfelelője a 

héber ’jesuah’ szó, melynek 

jelentései: szabadulás, 

szabadítás, segítség, 

megmentés, jólét, biztonság, 

győzelem. Ebből ered a Jézus 

Ámbár Fiú, megtanulta 

azokból, amiket szenvedett, az 

engedelmességet; és 

tökéletességre jutva, örök 

üdvösség szerzője lett 

mindazokra nézve, akik neki 

engedelmeskednek, neveztetve 
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név is. Ugyanazt jelenti, mint 

a görög ’szótéria’, azaz 

üdvösség szó. 

az Istentől Melkisédek rendje 

szerint való főpapnak 

(Zsidók 5:8-10) 

 

Isten nyugodalma 

• Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen 

(1. vers) 

Abban az esetben, ha az ember igent mond Isten közeledésére, 

választására, akkor nem kétséges, hogy befogadásra talál. Érdekes és 

csodálatos módon a Biblia tele van olyan utalásokkal, hogy valójában 

Isten választott minket; Ő tulajdonképpen minden egyes embert 

kiválasztott az örökkévaló élet lehetőségére. Tehát az ember 

választása csak válasz a mennyei megkeresésre. Jézus ígérete szerint 

Isten részéről az elutasítás kizárt. 

o aki hozzám jön, azt én nem küldöm el (János 6:37) 

 

o Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése 

előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. 

(Efézus 1:4) 

Tehát az ember választása után Isten azonnal biztonságba helyezi azt, 

aki bízni akar benne. Bár ez valójában már kétezer éve megtörtént 

Jézusban, az ő áldozata és feltámadása következményeként, az egyes 

hívők, megtérésük után, újjászületés révén, hit által foglalhatják el 

előre elkészített helyüket. 

o Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a 

szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított 

meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának 

országába. (Kolossé 1:13) 
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Az örökbefogadott állapot alapvető békességet eredményez az addigi 

félelemteljes élet után. Meg kell értenünk, fel kell fedeznünk, hogy 

Isten már mindent elvégzett Fia által! A mi részünk az elfogadás, a 

bizalomteljes gyönyörködés. A mi részünk az elnyert javak, 

ajándékok felfedezése és felhasználása. 

o Uram, te adsz nekünk békességet, hiszen minden dolgainkat 

megcselekedted értünk. (Ézsaiás 26:12) 

 

o Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de 

nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti 

szívetek, ne is csüggedjen! (János 14:27) 

Ha visszatérünk a zsoltár kezdősorához, azt láthatjuk, hogy rendkívül 

mély értelmű tanítás rejlik benne, még ha a két tagmondat elsőre 

azonos jelentéssel bír is. A lakozás, azaz ott időzés következménye a 

megpihenés lehetősége, és nem fordítva. Állandó lakásról, állandó ott 

tartózkodásról van szó – de hol is? Isten meghívta az embert 

önmagához, önmagába: 

o Van egy hely nálam: állj ide a kősziklára! ... És amikor elvonul 

dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, és betakarlak a 

kezemmel, amíg el nem vonulok. (2Mózes 33:22) 

 

o Maradjatok énbennem, és én tibennetek! (János 15:4) 

 

o De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és értelmet adott nekünk, hogy 

megismerjük az Igazat, és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, 

Jézus Krisztusban. (1János 5:20) 

Az állandó Krisztusban tartózkodás és a megpihenés annak 

tudatosítása, hogy minden készen van számomra az élet összes 

eljövendő pillanatában, mert a világot, a kísértéseket legyőző 

Emberfia, a próbákban megálló szent Fiú, a betegségeket és a 



9 
 

sérüléseket meggyógyító Jézus, az evangéliumot hatalommal hirdető 

Krisztus él bennem! Sőt, a Fiúban ott él az Atya, aki hatalmával 

feltámasztotta gyermekét a halálból! Minden előre el van készítve:  

o Bízzatok: én meggyőztem a világot! (János 16:33) 

 

o Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó 

cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy 

azokban járjunk. (Efézus 2:10) 

Védelem 

A Krisztusban elrejtőzésnek végtelen sok gyakorlati következménye 

van, amelyeket Dávid e zsoltárban felsorol. Isten részéről a 

megmentés, elrejtés, betakarás, vezetés – örök hűsége alapján, 

ráadásul számunkra mindez már múlt időben! Krisztus ugyanis már 

minden elvégzett! Ez nem azt jelenti, hogy körülöttünk béke lesz, 

hanem azt, hogy bennünk lesz béke, mert a békesség fejedelme 

bennünk él: nem kell félned, mert rejtve vagy! A zsoltár sorai nyomán 

kifejezetten egy vad háború jeleneteit képzelhetjük magunk elé, amely 

éjjel-nappal halálos veszedelmeket eredményez. Ezek valójában a 

világtörténelem képei, az örök jó és a már elbukott gonosz közötti 

küzdelem lenyomatai.  Ezért ne feledjük, hogy ott vannak azok a 

törvényszerűségek is, amelyekről Jézus beszélt: 

o ha engem üldöznek, titeket is üldöznek majd (János 15:20) 

 

o e világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok… (János 16:33) 

De a Krisztusban elrejtett keresztény számára mindez nem veszély 

többé. Elvehetetlen biztonságban van, mert bármi történik körülötte 

vagy akár vele, semmi és senki nem választhatja el a mindenség 

Urától. Ha nem hagyja ott rejtekét, tudatosan, szándékosan kiszakítva 

magát az isteni szeretetből, akkor mindörökre mennyei gyermek 

marad!  
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• Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító 

dögvésztől. (3. vers) 

• Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és 

páncél a hűsége. (4. vers) 

• Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, 

(5. vers) 

• sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító 

ragálytól. (6. vers) 

• Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbod felől, téged akkor 

sem ér el. (7. vers) 

• nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás. (10. vers) 

• Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden 

utadon, (11. vers) 

• kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. (12. 

vers) 

Aktív hatalomgyakorlás 

Mindezek csodálatos, teljes körű védelemről tanúskodó sorok, de van 

még ennél több is. 

• Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod a fiatal oroszlánt és a 

tengeri szörnyet. (13. vers)  

Ez az ígéret már aktív tevékenységről, győzelemről szól, ami 

természetesen nem saját, emberi forrásokból táplálkozik, hanem abból 

a csodálatos győzelemsorozatból, amelyet Jézus Krisztus vívott ki a 

Sátánnal folytatott küzdelem során. Az oroszlán, vipera vagy kígyó, 

sárkány, tengeri szörny, skorpiók stb. mind az egykori Lucifer, illetve 

démonjai jelképei; a tolvajé, aki azért jött, hogy lopjon, öljön és 

pusztítson (ld. János 10:10). Az alábbi igék – szimbólumok 

segítségével – bepillantást engednek az igazság fejedelmének a 

hazugság atyja elleni küzdelmébe. A csata valójában Krisztus 
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kereszthalálában dőlt el, és újjászületett gyermekei diadalában 

pecsételtetik meg. 

o Ezután háború támadt a mennyben: Mikael és angyalai harcra 

keltek a sárkánnyal, és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt, de 

nem tudott felülkerekedni, és nem maradt többé számukra hely a 

mennyben.  És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit 

ördögnek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész 

földkerekséget; levettetett a földre, és vele együtt angyalai is 

levettettek. Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a 

mennyben: Most jött el az üdvösség, Istenünk ereje és királyi uralma, 

és az ő Krisztusának hatalma, mert levettetett testvéreink vádlója, aki 

a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Legyőzték őt a 

Bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték 

életüket mindhalálig. (Jelenések 12:7-11) 

 

o Akkor ezt mondta az Úr Isten a kígyónak: És ellenségeskedést 

szerzek közötted és az asszony között, a te magod [utód, leszármazott] 

között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak 

sarkát mardosod. (1Mózes 3:15) 

 

o Miután összehívta a tizenkettőt, erőt és hatalmat adott nekik 

minden ördög felett és a betegségek gyógyítására. Azután elküldte 

őket, hogy hirdessék az Isten országát, és gyógyítsanak. (Lukács 9:1-

2) 

 

o Mikor a hetvenkét tanítvány visszatért, örömmel mondta: Uram, a 

te nevedre még az ördögök is engedelmeskednek nekünk! Ő pedig ezt 

mondta nekik: Láttam a Sátánt villámként leesni az égből. Íme, 

hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapossatok, és az 

ellenség minden erején; és semmi nem árthat nektek. (Lukács 10:17-

19) 
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o Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten 

gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik 

nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől 

születtek. (János 1:12-13) 

 

o Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben 

ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek a kezükbe, 

és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegekre teszik rá a 

kezüket, és azok meggyógyulnak. (Márk 16:17-8) 

 

o Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, 

és elfut tőletek. (Jakab 4:7) 

 

o Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint 

ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok neki ellen a 

hitben szilárdan! (1Péter 5:8) 

 

o És széttapossátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomása 

alatt azon a napon, amelyet én szerzek, azt mondja a Seregeknek Ura. 

(Malakiás 4:3) 

 

o A békesség Istene megrontja [elpusztítja] a Sátánt a ti lábaitok 

alatt hamar.  (Róma 16:20) 

 

o Azon a napon megbünteti az Úr kemény, nagy, erős kardjával 

Leviatánt, a gyors kígyót, Leviatánt, a tekergő kígyót, és megöli a 

tengerben lakó szörnyeteget. (Ézsaiás 27:1) 

 

o És az ördög, aki elhitette őket, a tűz és kénkő tavába vettetett 

(Jelenések 20:10) 

Ez a csodálatos igesor elénk tárja, hogy akik újjászülettek 

Krisztusban, azok Krisztus hatalmával uralkodhatnak a gonosz 
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minden erején, és felszabadíthatják mindazokat, akik még a 

hatalmában sínylődnek. Jézus mennybemenetele után az Atya 

jobbjára ült, várva, hogy ellenségei lábai alá vettessenek – az ő 

hatalommal felruházott földi gyermekei által (ld. Zsidók 10:13).  

Isten válasza 

A zsoltár végén megszólal maga az Úr, és kinyilvánítja, milyen 

bőséges áldásban részesíti a hozzáfordulókat. A három, az ember 

részéről szükséges feltételről már a tanulmány elején esett szó: 

ragaszkodás; név szerint, azaz édesapjaként ismerni Istent; párbeszéd 

a Mindenhatóval. Mindez olyan értelemben feltétel, hogy ezek által 

fokozódik a szívben az Isten iránti bizalom, illetve ez biztosítja a 

felhatalmazást a Mindenható számára a teljes körű gondoskodás 

biztosítására. 

• Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert 

ismeri nevemet. (14. vers) 

• Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, 

kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. (15. vers) Zsolt 50,15  

• Megelégítem hosszú élettel, megmutatom neki szabadításomat. 

(16. vers) 

Isten válasza több, mint bőséges: megmentem, oltalmazom, 

meghallgatom, kiragadom, megdicsőítem, megelégítem, szabadítást 

adok. A zsoltár legutolsó szava gyakorlatilag az összes, imént 

felsorolt ígéretet magában rejti. A ’szabadítás’ héber megfelelője a 

’jesuah’, ami azonos Jézus nevével, illetve tartalmában ugyanaz, mint 

a görög ’szótéria’, azaz üdvösség szó: szabadítás, megmentés, 

üdvösség, biztonság, oltalom, épség, egészség, megtartás. Ennél 

többet ember el sem gondolhat: Jézus a foglalata mindannak, amiket 

szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, 

olyat Isten készített az őt szeretőknek. (1Korinthus 2:9) Éljünk hát 

Őbenne! ∞ 
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AZ IMA TUDOMÁNYA 

David Clayton 

Ha lenne egy gazdag barátunk, aki arra biztatna minket, hogy 

minél gyakrabban hívjuk fel, és ha tudnánk, hogy minden egyes 

híváskor 10 000 dollárt kapunk tőle, vajon hányszor hívnánk fel 

naponta? Ahogy ezen gondolkodtam, rájöttem, miért nem 

imádkoznak többet a keresztények: valójában nincs meg a 

bizonyosságunk afelől, hogy megkapjuk, amit kérünk. 

Megdöbbentő ebbe belegondolni, de ha alaposan megnézzük 

magunkat, a legtöbben felismerjük, hogy ez az igazság. Időről 

időre felhívnak emberek: „Kérlek, imádkozz értem!” És én 

imádkozom is, de mennyire komolyan és kitartóan? Ha biztosan 

tudnám, hogy minden alkalommal garantáltan választ kapok, 

nem imádkoznék-e sokkal többet, nem imádkoznék-e 

szüntelenül, nem válna-e az imádság életem egyik nagy 

fókuszává?  

A Biblia azt mondja nekünk, hogy keresztényként egy kozmikus 

méretű csatában küzdünk, amelyben a világegyetem legerősebb 

lényei vesznek részt: 

• Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és 

hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság 

szellemei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. 

(Efézus 6:12)1 

Az ellenség, akivel harcolunk, nem ember, az ellenség, akire 

utalunk, a Sátán és angyalai. De mit tudunk a Sátán és a szellemi 

gonoszság elleni küzdelemről, amely „a mennyei 

 
1 Revideált új fordítás (2014) https://abibliamindenkie.hu/uj/EPH/6 
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magasságokban” zajlik? Erre vonatkozó tudásunk nagyon 

korlátozott, és egyáltalán nincsenek hozzá megfelelő 

képességeink. A kések, a pisztolyok, a fizikai fegyverek 

használhatatlanok. Tudjuk, hogyan kell fizikai konfliktusban 

részt venni, hogyan kell megnyerni az ilyen típusú csatákat, de 

ez másfajta harc. Kérdés, valóban értjük-e, mit csinálunk? 

Fegyvereink 

• Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk; 

hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az 

Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk 

le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten 

ismeretével szemben emeltek, és foglyul ejtünk minden 

gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. (2Korinthus 

10:3-5) 

Fizikai testben létezünk, de nem így harcolunk, a fegyvereink 

nem testiek, mégis hatalomteljes fegyverek, képesek 

erődítményeket lerombolni! 

• Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy 

ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve 

megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat 

igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, 

sarut húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma 

hirdetésére. Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amellyel 

kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az 

üdvösség sisakját is, és a szellem kardját, amely Isten beszéde. 

Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok 

mindenkor a szellem által, és legyetek éberek, teljes 
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állhatatossággal könyörögve valamennyi szentért; (Efézus 

6:13-18) 

Az igazság öve 

Ha a derekad gyenge, az egész tested veszélybe kerül, 

függetlenül attól, hogy a tested többi része mennyire erős. A 

derekad forgáspont, egész tested e pont körül mozdul. 

Spirituális derekadat az igazság övének kell támogatnia. Az 

igazság lesz az erőd központi kulcsa. Jézus azt mondta: Én 

vagyok az út, az igazság és az élet. (János 14:6) Ő az igazság 

Istenről, Őbenne Isten úgy nyilvánította ki magát a 

világegyetemnek, ahogyan korábban soha. 

• Istent soha senki sem látta: az egyszülött Fiú, aki az Atya 

kebelén van, az jelentette ki őt. (János 1:18) 

Maga Jézus tehát az Istenről szóló igazság, benne látjuk Isten 

igazi jellemét, szeretetének és jóságának szépségét. Ez az 

igazság az alap, a középpont, amely egész testünket támogatja a 

sötétség hatalmaival való küzdelemben. 

Az igazság(osság) mellvértje 

A legnagyobb eszköz, amellyel egy keresztény rendelkezhet, a 

hit, de van valami, ami mindig kapcsolódik az Istenbe vetett 

hithez, és ez az igazság(osság) tudata. Ha kérünk valamit 

Istentől, és azzal kezdjük, hogy „Uram, nem vagyok méltó”, 

akkor már félig megöltük a hitünket. Az igazságosság vagy 

megigazultság tudata azt a meggyőződést rejti, hogy 

elfogadnak, hogy idetartozom, hogy jó helyen vagyok. 

Ismétlem, Jézus az, aki odavisz minket, mert Ő a mi igazságunk. 
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Ez a mellvért megvéd minket és erőssé tesz. Megvéd minket a 

gonosz dárdáival, a Sátán állandó vádjaival szemben. 

Az ördög mindig teszi a dolgát, de nekünk a mi kötelességünk? 

Az, hogy bízzunk abban, hogy MINDEN dolog jóra válik azok 

számára, akik Istent szeretik! Ha ezt megértjük, mi árthat 

nekünk? Ha a legjobb barátom cserbenhagy, azt mondhatom: 

„Dicsértessék Isten, ez a javamra válik!” A Sátán megteszi a 

legrosszabbat, hogy kárt tegyen benned, akár fizikailag, akár 

lelkileg, és te azt mondod: „Dicsérjétek Istent még a Sátánnak 

ezért a munkájáért is, mert Isten még ebben is a javamra 

munkálkodik!” Ezt teszi a hit. Hit nélkül annyira nyomaszt 

bennünket a sötétség, hogy legszívesebben elbújnánk egy 

lyukba. De ne feledjük, ahol saját igazságtalanságunk érzése 

meggyengíti hitünket, az önvád és a bűntudat terhe tönkreteszi 

a bizalmunkat. Az igazságosság mellvértje, a Krisztusban 

található igazságosság az, ami képessé tesz bennünket a hitre. 

A békesség evangéliuma 

A lábainkat utazásra, járásra használjuk. Ha felvesszük a béke 

evangéliumának saruját, akkor az utazás, a mozgás és a 

helyünkről való elmozdulás egyetlen célja az evangélium 

hordozása. Szellemi páncélzatunk része az „agresszív” 

evangelizáció. A sportban azokat az embereket verik meg 

leggyakrabban, akik állandóan védekeznek. Ha támadó játékot 

játszol, az ellenfeledet túlságosan lefoglalja a védekezés, 

inkább, mint hogy téged támadjon! Ez igaz az evangélium 

hordozására is. Ha állandóan a békesség evangéliumával 

saruzod fel a lábad, akkor mindenkinek, akivel találkozol, 

beszélsz a Jézus Krisztusban lévő jó hírről. Nincs időd arra, 
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hogy belemerülj az üres fecsegésekbe. Még a Sátán sem tud 

téged leteperni, ha minden pillanatban Isten jóságáról beszélsz! 

Ha életed célja a békesség evangéliumának megosztása, akkor 

tele vagy lelkesedéssel és örömmel; olyan ember vagy, hogy 

amikor a Sátán meglát téged, más utat választ. Tudja, hogy túl 

nagy kihívást jelentesz számára! Pál azt mondja, hogy ez a 

fegyverzet része, az egyik fegyver, amellyel keresztényként 

megvédhetjük magunkat. 

Az üdvösség sisakja 

A sisak védi a fejet. Azt jelképezi, amit az elménkben tudunk, a 

bizonyosságot, hogy meg vagyunk mentve. Az egyik veszély, 

amellyel a keresztények gyakran szembesülnek, a bűntudat. Sok 

keresztény azzal a teherrel él, hogy „nem vagyok méltó, nem 

vagyok alkalmas, nem vagyok alkalmas, nem vagyok alkalmas, 

csak egy nyomorult bűnös vagyok!” Koldusként jövünk 

Istenhez, ahelyett, hogy azzal a tudattal érkeznénk, hogy Jézus 

Krisztusban teljesen alkalmasak vagyunk! Elfogadottak 

vagyunk a „Szeretettben” (Efézus 1:6), nem pedig 

önmagunkban! Amikor bűneinkre összpontosítunk a 

Krisztusban kapott üdvösség helyett, akkor Krisztus helyett 

önmagunkat látjuk, és egy ilyen kép mindig elkeserítő, lehúz 

minket, stresszt és nehéz terhet jelent, és ez nyitja meg elménket 

az ördögtől való csüggedésének. De ez nem a kereszténység 

útja! Keresztényként az üdvösség sisakját viseljük, azaz 

folyamatosan tudatában vagyunk annak, amit Isten Krisztusban 

biztosított számunkra, és ennek következtében tudjuk, hogy 

Isten szeretett fiai és leányai vagyunk. 
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Folyamatos imádság 

Pál azt mondja, hogy imádkozzatok mindenkor, minden 

könyörgéssel. Mi az a könyörgés? A szó komolyságot sugall, az 

esedezés fogalmát hordozza. De amikor a könyörgésre 

gondolok, úgy tűnik, koldusként kell jönnünk, arra törekedve, 

hogy meggyőzzük Istent, hogy figyeljen ránk, arra törekedve, 

hogy rávegyük, változtassa meg a véleményét és tegyen jót 

velünk. Ez a felfogás sok kérdést vet fel bennem, mert Isten a 

mi Atyánk. Azt tanították nekünk, hogy Isten szeret minket, és 

kész meghallgatni az imáinkat; hogy Ő jobban aggódik a 

jólétünkért, mint mi magunk. Miért kell könyörögnünk akkor 

valakinek, aki ugyanúgy aggódik értünk, mint mi? Ezzel a 

gondolattal alább részletesebben foglalkozunk. 

Tusakodás vagy birkózás 

Amikor Pál a sötétség hatalmaival való konfliktusunkról beszél, 

a „birkózás” szót használja. De mit jelent ez gyakorlatilag? 

Hogyan birkózunk? Tudjuk, hogyan kell fizikailag közelharcot 

vívni, de hogyan birkózik valaki szellemileg? A birkózás 

magában hordozza azt a jelentést, hogy hempergünk, próbálunk 

jó fogást találni, néha alul vagyunk, néha pedig felül, miközben 

a felemelkedésért küzdünk. Pál azt mondja, birkózunk, tehát 

nem egyszerűen egynéhány szó kimondásáról beszél. Az, hogy 

van küzdelem, vitathatatlan, mert a Biblia ezt mondja. 

Néhány éve, amikor a hit kérdésére összpontosítottam, azzal a 

gondolattal találkoztam, hogy „ha valamit kérsz Istentől, nem 

szabad újra kérned, mert ha többször kéred, nincs valódi hited”. 

Emlékszem, hogy ezt magam is mondtam! De egy idő után 

rájöttem, hogy ez a tanítás nem felel meg a valóságnak, és 
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elkezdtem kutatni a Bibliában azokat a részleteket, amelyek azt 

sugallják, hogy szüntelenül imádkoznunk kell, és ezek alapján 

meg kellett változtatnom a gondolkodásomat. Amikor 

nincsenek válaszaink, összezavarodhatunk. Ez nem baj, ha arra 

késztet, hogy szorgalmasabban keressük a megoldást. Akkor 

lesz baj, ha így szólunk: „Oké, minden egy nagy káosz, 

feladom!” Nem születtél zseninek; nem rendelkezel minden 

információval. Isten nem tanít meg mindent egy pillanat alatt, 

ezért nem baj, ha zavarban vagy, amíg ez arra késztet, hogy még 

szorgalmasabban kutass. Ez az egyik dolog, amiért hálát adok 

Istennek: nem engedi, hogy elkeseredjünk. Az egész egy 

folyamat, ami segít abban, hogy jobban megértsük Istent és 

útjait. 

Háború 

• Ezután háború támadt a mennyben: Mihály és angyalai 

harcra keltek a sárkánnyal, és a sárkány is harcra kelt 

angyalaival együtt, de nem tudott felülkerekedni, és nem maradt 

többé számukra hely a mennyben. És levettetett a hatalmas 

sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és Sátánnak hívnak, aki 

megtéveszti az egész földkerekséget; levettetett a földre, és vele 

együtt angyalai is levettettek. (Jelenések 12:7-9) 

Háború a mennyben! Biztos vagyok benne, hogy láttunk már 

képeket, amelyek karddal harcoló angyalokat ábrázolnak, 

illusztrálva a Sátán mennyből való kiűzését. A Biblia azonban 

azt mondja, hogy a mi hadviselésünk fegyverei nem testi 

fegyverek, tehát az angyalok sem testi fegyverekkel harcolnak. 

Hinnünk kell, hogy a leggyengébb mennyei angyalnak is van 

ereje ahhoz, hogy egy pillanat alatt legyőzze a Sátán minden 
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erejét, ha fizikai harcra kerül sor, mert Isten angyalai 

gyakorolják az Úr hatalmát és tekintélyét, és a sötétség 

semmilyen hatalma nem állhat szemben az ő hatalmával és 

tekintélyével. Ez az összecsapás tehát nem lehet fizikai 

természetű. De akkor miről szól ez a harc, és hogyan zajlik? 

Dániel könyve 10. fejezetében van egy esemény, amely talán 

megvilágítja az imádság kérdését. Itt azt találjuk, hogy Dániel 

imádkozott egy bizonyos ügy miatt. Három teljes héten át 

böjtölt és imádkozott. Három hét elteltével Gábriel angyal eljött 

Dánielhez egy üzenettel. 

• Majd ezt mondta nekem: Ne félj, Dániel, mert az első naptól 

fogva, hogy rászántad magad a dolgok megértésére, 

megalázkodva Istened előtt, meghallotta szavadat Isten, és én a 

te szavaid miatt jöttem. A perzsa birodalom vezére ugyan utamat 

állta huszonegy napig, de Mihály, a legnagyobb fejedelem 

segítségemre jött. Ezért kellett ott maradnom a perzsa 

birodalomban, de most megjöttem, és elmondom neked, hogy mi 

fog történni népeddel az utolsó napokban; mert ez a látomás is 

arról az időről szól. (Dániel 10:12-13) 

Gábriel elmondta Dánielnek, hogy imája első pillanatától 

kezdve szavai meghallgatásra találtak, és Isten angyalt küldött a 

válasszal, de valaki három hétig feltartóztatta. Ezt a személyt 

„Perzsia fejedelmének” nevezi a Szentírás. Ki ez a perzsa 

fejedelem, akinek volt hatalma Isten angyalának ellenállni? 

Nyilvánvalóan nem egy emberi személyre, Perzsia szó szerinti 

királyára utal, hanem arra hatalomra, amely őt támogatta, vagyis 

a Sátánra. Gábriel akkor tudta legyőzni ezt a „Perzsia 

fejedelmét”, amikor Mihály arkangyal a segítségére sietett. A 
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kérdés most az, miféle konfliktus ez, hogy egy mennyei angyal 

három hétig nem tudja megnyerni a csatát? Dániel kitartóan 

imádkozott és böjtölt, de három héten át nem érkezett látható 

válasz az imájára. 

Valami hasonlót olvashatunk Júdás apostol levelének 9. 

versében, hogy Mihály arkangyal – azaz Mikael2, az angyalok 

fejedelme – harcolt az ördöggel Mózes testéért. Tehát Mikael, 

aki Jézus Krisztus volt a megtestesülés előtti identitásában, 

elment, hogy feltámassza Mózest a halálból, de valami történt. 

A Sátán megjelent, és megpróbálta megakadályozni Őt e 

szándékában. Hogyan harcolt ellene Mikael? Szavakkal! Ezt 

mondta: „Az Úr megdorgál téged, Sátán!” E küzdelem a szavak 

szintjén zajlott! És ennek tökéletes értelme van, mert a Sátán 

nem harcolhat Isten ellen erővel. Ha energiasugarakkal vagy 

akár kardokkal folyik a csata, a Sátán nem állhat ki Jézus vagy 

bármelyik angyala ellen. Ebben az Isten és a Sátán közötti 

konfliktusban a szavak fontos fegyverek. 

Több mint hatalom 

Sok hitetlen azt mondja, hogy Isten, akit szolgálunk, nem lehet 

jó Isten. Miért? Mert a csecsemők meghalnak, az ártatlanok 

gyötrődnek. Még ma is, szerte a világon minden pillanatban az 

emberi szenvedés legszörnyűbb képeivel találkozhatunk, 

amelyeket csak el lehet képzelni. Az ateista erre azt kérdi: „Hol 

van Isten?” Amikor azt mondjuk, hogy Isten a szeretet, 

elutasítják az ötletet, mert hogyan engedheti meg a szeretet 

Istene, hogy ezek a dolgok megtörténjenek, amikor megvan a 

hatalma, hogy megállítsa, de mégsem állítja meg? Vajon 

 
2 A Mikhaél tulajdonnév jelentése: Kicsoda olyan, mint Isten? 
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minden egyszerűen Isten hatalmától függ? Ez az oka 

mindennek? Ha azt hisszük, hogy minden csak Isten hatalmától 

függ, akkor soha nem fogjuk megérteni a dolgok mélységét és 

valóságát! 

Isten jó, Isten mindent tud, Isten irányítja a világegyetemet, 

Isten mindenkit meg akar menteni, minden jóra fordul azok 

számára, akik szeretik Istent. Ezek abszolút igazságok, de 

gondoljunk el valamit: Ha nem imádkozunk, vajon Isten 

továbbra is megtesz mindent, amit meg kell tennie? Ha nem 

értjük az imádságnak ezt a kérdését, ha nem értjük az imádság 

helyét a körülöttünk zajló konfliktusban, akkor rossz 

elképzelések alakulhatnak ki bennünk Istenről. De az Isten és a 

Sátán közötti egyetemes konfliktusban valami olyasmi is 

szerepet játszik, ami több, mint egyszerűen Isten szeretete és 

Isten hatalma. Ez egy fontos igazság, amelyet meg kell 

értenünk. 

Valóban megváltoztatja az ima a dolgokat? Előfordulhat-e 

egyáltalán, hogy valaki haldoklik, és ez az állapot módosul, ha 

imádkozunk? Befolyásolhatja-e az ima azt, hogy egy ember 

elvész vagy üdvözül? Kapnak-e az éhezők ételt, ha imádkozunk, 

holott másképp lenne, ha nem imádkoznánk? Ha ezekre a 

kérdésekre nem tudjuk a helyes választ, akkor még a keresztény 

tapasztalataink is csalódásba torkollhatnak. Először is nem 

fogjuk látni az imádság szükségességét, másodszor pedig nem 

leszünk képesek megérteni, hogy mi történik a láthatatlan 

világban. 

• Simon, Simon, íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, 

mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék 
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a hited: azért, ha majd megtérsz, erősítsd a testvéreidet! 

(Lukács 21:31-32) 

Itt van Jézus egy másik kijelentése, amely érdekes kérdést vet 

fel: Ha Jézus nem imádkozott volna Péterért, akkor annak hite 

csődöt mond? Vajon Jézus imája változást hozott, vagy a 

tanítványáért mondott imája csak egy jelképes gyakorlat volt? 

A válasz magától értetődő, Krisztus imája valóban változást 

hozott! Jézus megértette, mi zajlott a színfalak mögött, amikor 

a Sátán hozzáférést kért Péterhez, hogy komoly próbatételeknek 

tegye ki. Valami történt ott, a Sátán megtámadta Isten országát, 

háborút viselt Isten ellen, de nem lándzsát, kardot vagy 

bármilyen kézzelfogható fegyvert használt. Amit használt, azok 

érvek voltak Péter ellen. Az érveinek olyan nagy ereje volt, hogy 

Isten kénytelen volt megengedni neki, hogy olyan dolgokat 

tegyen, amit Isten nem akart. Ugyanez történt Jób esetében is, 

és Jézus, aki megértette, hogy mi történik, azt mondta: 

„Imádkoztam érted, Péter, hogy a hited ne vesszen el.” 

Tudjuk, hogy melyek a hadviselésünk fegyverei, de vajon 

értjük-e, hogyan kell használni őket? Értjük-e, hogy miért olyan 

hatékonyak ezek a fegyverek, és hogyan kell használni? Ha nem 

értjük, akkor lehet, hogy mi vagyunk a világ legerősebb 

emberei, de mégis a leggyengébb és legelesettebb életet éljük.  

• mert tudom, hogy ez üdvösségemre válik a ti könyörgésetek 

és Jézus Krisztus szellemének segítsége által. (Filippi 1:19) 

Amikor itt Pál a „megváltásról” beszél, nem hiszem, hogy a 

bűntől való megváltásra gondol. Sokkal inkább az adott 

helyzetéből való megváltásra gondolt. Börtönben volt, és alig 
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várta, hogy kiszabaduljon a gyülekezet imái által. Pál tehát 

egyértelműen hitt abban, hogy az ima megváltoztatja a dolgokat. 

• A mi Urunk Jézus Krisztusra és a szellem szeretetére kérlek 

titeket, testvéreim, legyetek segítségemre Isten előtt értem 

mondott imádságaitokban, hogy megszabaduljak azoktól, akik 

hitetlenek Júdeában, és hogy jeruzsálemi szolgálatom kedves 

legyen a szenteknek. (Róma 15:30-31) 

Pál arra kérte a keresztényeket, hogy küzdjenek vele együtt. 

Arra kérte őket, hogy küzdjenek vele együtt imádságban. Tehát 

harc folyik, és ezt a részét szavakkal, imádsággal vívják meg. 

Imaharcosok 

Tehát talán mégis van valami ebben az „imaharcos” 

fogalomban! Ha harc van, és valaki eredményesen harcol, nem 

nevezhetnénk-e harcosnak? Vannak emberek, akik 

hatékonyabban tudnak imádkozni, mint mások? Vannak olyan 

emberek, akik másoknál hatékonyabban tudják használni 

szellemi hadviselésünk fegyvereit – különösen az ima 

fegyverét? Mindig is ódzkodtam az „imaharcos” kifejezéstől, a 

hozzákapcsolódó téves értelmezések miatt. Sokan azt 

gondolják, a hatékony imádkozás lényege, hogy hosszú időn 

keresztül ugyanazt a dolgot ismételgetik. Azt hiszik, hogy 

hosszú beszédük teszi őket harcosokká. Ha azonban a Bibliát 

vizsgáljuk és az ima általi küzdelem fogalmát, akkor azt 

gondolom, valóban létezik imaharcos, de ezt megfelelően kell 

meghatároznunk. 

Találkozunk a Szentírásban ilyen emberekkel, például az 

özvegy Anna, aki felismerte az újszülött Jézusban a Megváltót: 
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• Volt ott egy prófétanő is, Anna, Fánuél leánya, Ásér 

törzséből. Igen idős volt; csak hét évig élt férjével hajadonkora 

után, és nyolcvannégy éves özvegyasszony volt. Nem távozott el 

a templomból, hanem böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel 

és nappal. Abban az órában is megjelent, hálát adott Istennek, 

és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem 

megváltását. (Lukács 2:36-38) 

Úgy tűnik, hogy ez az öregasszony csak imádkozott éjjel-

nappal, és a tudatlanok számára úgy tűnik, nagyon rosszul 

használta fel az idejét, de nézd meg, mit tett vele Isten ennek 

eredményeképpen! Azon kevesek egyike volt, akik felismerték 

Jézus Krisztus igaz valóságát. Két ember ismerte fel Őt, amikor 

még csecsemő volt: ez az asszony, Anna és Simeon, az 

öregember. Ez csupán véletlen lett volna? Lehetséges, hogy 

Isten meghallgatta az asszony imáit? Tudom, hogy az ima sok 

ember számára gyakran nem több, mint egy rituálé, de ez az 

özvegy őszintén kereste Istent, és állandó imádkozásával 

kapcsolatot alakított ki Vele; ez lehetővé tette, hogy Isten többet 

munkálkodjon az életében, mint sok más esetben. Ebben az 

értelemben tehát azt mondanám, hogy ez a hölgy egy imaharcos 

volt. 

Emlékezhetünk Kornéliusz esetére is, aki egy római százados 

volt, de állandóan imádkozott Istenhez. Nem tekintették Isten 

népéhez tartozónak, mert abban az időben a zsidók voltak Isten 

kijelölt népe. De ő mit csinált? Folyamatosan imádkozott, és 

Istent szolgálta azzal, hogy megosztotta másokkal, amije volt. 

Egy angyal jelent meg neki: 
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• Ő pedig rátekintett, és megrémülve kérdezte: Mi az, Uram? 

Erre az angyal ezt mondta neki: Imádságaid és alamizsnáid 

feljutottak az Isten elé, és ő emlékezik azokra. (Cselekedetek 

10:4) 

Nem számított, hogy nem volt zsidó, a neve ismert volt a 

mennyben, imái meghallgatásra találtak, és ennek 

eredményeként Isten elküldött hozzá egy angyalt, és üdvösséget 

hozott háza népének. 

Gondoljunk csak a sziroföníciai asszonyra; lehet, hogy nem úgy 

nézünk rá, mint egy imaharcosra, de nem hiszem, hogy a 

legtöbben közülünk valaha is úgy imádkoztak volna, mint az az 

asszony. Eljön Jézushoz, és azt mondja: „Uram, kérlek, segíts!” 

De Jézus még csak rá sem néz, ő mégis tovább imádkozik! 

Minden elkeserítő, de ő tovább imádkozik. Azt mondja 

magának: „Nem tudok eljutni hozzá, hadd menjek a 

tanítványaihoz!” Elmegy hát a tanítványaihoz, de ők sem tudnak 

neki semmit adni. Megpróbálják elkedvetleníteni, de ő nem 

hagyja abba, ezért a tanítványok odamennek Jézushoz, és azt 

mondják: „Küldd el, mert zavar minket!” Jézus válasza 

keménynek és ridegnek tűnik, amikor azt mondja: „Nem 

küldtek engem, hanem csak Izrael házának elveszett juhaihoz.”  

Íme egy döntő szó: „Menj utadra, asszony, nincs számodra 

semmim!” De ő nem adja fel! Tovább jön, és Jézus végül szöget 

üt a koporsóba, mert kutyának nevezi őt. Azt mondja: „Nem illik 

elvenni a gyermekek kenyerét, és kutyáknak adni.” De az 

asszony még így sem hagyja abba. Ez egy imaharcos! Óriási 

szükséglete és rendíthetetlen hite arra készteti, hogy azt mondja: 

„De, Uram, még a kis kutyák is az asztal alatt szedik fel az 

asztalról lehulló morzsákat.” Jézus elámul! Örömmel az arcán 
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felkiált: „Ó, asszony, nagy a te hited!” Megmutatja a nőnek, ami 

mindvégig a szívében volt, és boldogan teljesíti a kérését.  

De a kérdés az, miért kellett ott maradnia könyörögve, esdekelve 

és imádkozva, hogy megpróbálja rávenni Jézust, hogy 

cselekedjen az érdekében? Talán azért, hogy meglágyítsa az Úr 

szívét, és megtalálja a módját, hogy elnyerje a szimpátiáját? 

Tényleg keményszívű volt Jézus vele szemben? Egyáltalán 

nem! Valami történt a háttérben, ami nem volt nyilvánvaló 

számára, de ami igazán fontos, hogy az asszony 

belekapaszkodott abba a hitébe, hogy „ez az ember nem fog 

cserbenhagyni, ezért semmiképpen sem fogom elengedni, mert 

tudom, hogy végül teljesíteni fogja a kérésemet.” Ez egy igazi 

imaharcos, akit nem csüggesztenek el a körülmények; aki 

annyira bízik Istenben, hogy még az Ő szavai sem tudják 

elfordítani tőle. Még ha az arca keménynek is tűnik, és a szavai 

csüggesztőek, ő bízik Isten szívében. Hallott Jézusról, és tudta, 

milyen ember, ezért biztos volt benne, hogy meg fogja tenni 

érte, és meg is tette!  ∞ 

ELVÉGEZTETETT 

Ahová küldesz, 

már ott vagy. Amit 

parancsolsz, már megtetted. 

 

ISTEN FELÉ 

ha tőled csak jót 

hogyan akarhatnálak 

önzetlen szívvel 
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A FENEVAD BÉLYEGE? 

David Clayton 

Az egyik legjelentősebb, közelmúltbeli fejlemény a COVID-19 

világjárvány kitörése volt. E válság legaggasztóbb aspektusa a 

félretájékoztatás, amely részben a hatóságok, részben az 

orvostudomány elismert szakértőitől származott. A hatóságok 

megközelítése szélsőséges, diktatórikus és a helyzethez képest 

aránytalan volt. A világ csodálkozva figyelte a kibontakozó 

eseményeket, és nagy vita alakult ki arról, mi a jelentősége 

annak, ami valójában történik. Egyesek szerint ez a globális elit 

gondosan megszervezett terve volt, amelynek célja végső soron 

az abszolút uralom és a tömegek feletti ellenőrzés megszerzése. 

Azt az elképzelést vizsgáljuk meg most röviden, hogy lehetett-

e valami köze ennek a helyzetnek a bibliai fenevad bélyege 

létrehozásához, különös tekintettel a Covid-vakcinákra. 

Bizonyos értelemben azt mondhatnánk, ez a következtetés 

majdnem jogos, ha látjuk azokat a drákói lépéseket, amelyeket 

világszerte annak érdekében tettek, hogy a bolygó minden 

lakóját rákényszerítsék a védőoltás felvételére. Azonban, bár 

ennek a helyzetnek számos jellemzője van, amely feltűnő 

hasonlóságot mutat a megjövendölt „fenevad bélyege” 

válságával, a Biblia nagyon pontosan leírja utóbbi elemeit, és ha 

alaposan megvizsgáljuk őket, láthatjuk, hogy számos kritikus 

jellemző hiányzik a víruskrízisből. 

Vakcina-elméletek 

A Covid-vakcinák jelentőségét illetően számos elmélet létezik, 

és valószínűleg mindet be lehetne sorolni az alábbi csoportokba: 



30 
 

1. Vannak, akik teljes mértékben támogatják az oltásokat, és azt 

hirdetik, hogy azok ártalmatlanok és szükségesek a világ 

lakosságának biztonsága érdekében. 

2. Vannak, akik úgy vélik, hogy az oltások potenciálisan 

károsak, de szükségesek. 

3. Vannak, akik úgy vélik, hogy a vakcinák kísérleti jellegűek 

és veszélyesek, és sokkal kiterjedtebb kísérletek nélkül vakmerő 

és felelőtlen dolog embereken alkalmazni őket.  Nagyon sok 

orvos és tudós tartozik ebbe a csoportba. 

4. Aztán vannak, akiket a média szélsőséges összeesküvés-

elméletek híveinek bélyegez. Ezek nagyjából úgy vélik, hogy az 

oltóanyagokat szándékosan az emberek megölésére tervezték, 

azzal a céllal, hogy csökkentsék a világ népességét. 

5. Vannak, akik úgy vélik, hogy különösen az RNS-vakcinák 

célja az emberek génszerkezetének megváltoztatása, hogy 

elveszítsék az Isten imádatára és a racionális döntések 

meghozatalára való képességüket. Elsősorban ez a csoport véli 

úgy, hogy a vakcina szorosan összefügg a fenevad bélyegével, 

sőt, hogy maga a vakcina is a fenevad bélyegét képezi. 

Bár egyetértünk abban, hogy van valami furcsa és gyanús 

abban, ahogyan a globális hatalmak megközelítették a Covid-

járványt, illetve abban az erőfeszítésben, hogy mindenkit az 

oltás felvételére kényszerítsenek, egyértelmű, hogy ez a helyzet 

nem felel meg a fenevad bélyege Biblia szerinti összes 

tulajdonságának.  
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A fenevad bélyegének jellemzői 

Először is, a bélyeg a fenevad bélyege – a fenevadé, ezért 

egyértelmű kapcsolatban kell állnia a fenevaddal. 

Természetesen ahhoz, hogy ezt a kapcsolatot megteremtsük, 

helyesen kell azonosítanunk magát a fenevadat. Egyesek úgy 

vélik, hogy a pápaságot jelképezi, mások szerint az idők végén 

fellépő globális diktátorról lesz szó. A Szentírás alapján úgy 

gondolom, hogy a fenevad összességében a régi világ nagy 

birodalmait jelképezi, jelenlegi megjelenési formája az Európai 

Unió. Akárhogy is van, sem a vírus, sem a vakcina nem hozható 

kapcsolatba a fenevad egyetlen értelmezésével sem. 

Egyesek szerint a fenevad az Egyesült Nemzetek Szervezetét 

jelképezi, mert ez a szervezet elsőként szorgalmazta a világ 

lakosságának vakcinálását. De az ENSZ nem felel meg a 

fenevadra vonatkozó tulajdonságoknak. Először is, a Jelenések 

könyve 13. fejezetéből megtudhatjuk, hogy az idők végén két 

nagy politikai hatalom létezik, amelyek részt vesznek a bélyeg-

válságban. Az egyik a tízszarvú fenevad a tengerből, a másik 

pedig a kétszarvú fenevad a földből. Két hatalomról van szó, 

nem egyről. Az Egyesült Nemzetek Szervezete a Föld összes 

nemzetét magában foglalja, így, ha a fenevad az ENSZ-t 

képviselné, akkor nem két fenevad lenne, hanem csak egy. Az a 

tény, hogy kettő van, azt mutatja, hogy a fenevad nem valami 

egységes, egyetlen globális egységet képvisel, mint az ENSZ. 

Tehát az ENSZ-en kívül, máshol kell keresnünk a fenevad 

azonosítására alkalmas hatalmat. Mint mondtam, minden 

bizonyíték arra mutat, hogy ez a tízszarvú fenevad jelenleg az 

Európai Unió formájában jelenik meg, a másik, kétszarvú 

fenevad pedig az Egyesült Államokat jelképezi. 
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A prófécia szerint az Egyesült Államok (a kétszarvú fenevad) 

törekvése, hogy minden embert arra kényszerítsen, hogy 

felvegye azt a bélyeget, amely Európa (a tízszarvú fenevad) 

bélyege. Ebből a szempontból a vírus, illetve az oltási válság 

nem illik a képbe. Sem a vírus, sem a vakcinák szempontjából 

nincs olyan ismert kapcsolat, amelyek valamilyen különleges 

módon Európához fűződnének. 

Másodszor, a fenevad bélyegét a jobb kézre vagy a homlokra 

helyezik. Bár igaz, hogy ez nem egy szó szerinti, szemmel 

látható jel lesz, mégis, ez a konkrét megjelölés jelent valamit. 

Sem szó szerint, sem szimbolikusan nincs semmi olyan a 

vakcinában, amit úgy lehetne értelmezni, hogy a jelet akár a 

jobb kézre, akár a homlokra helyezik. 

Harmadszor, amikor a fenevad bélyege megérkezik, nagy 

ébredés lesz az igaz keresztények körében az egész világon. Az 

evangéliumot olyan szinten és olyan intenzitással fogják 

hirdetni, amilyenre még soha nem volt példa a keresztény 

egyház történetében. A Biblia ezt három angyal képével írja le, 

akik az égen repülve hirdetik az örökkévaló evangéliumot 

minden nemzetnek, nemzetségnek, nyelvnek és népnek. A 

Szentírás szerint abban az időben a világot Isten dicsősége fogja 

beragyogni. A jel érkezését azok fogják felismerni, akik Isten 

igaz gyermekei, és ennek eredménye egy nagy ébredés, 

megújulás lesz. A világjárványhoz nem kapcsolódott ilyen 

szellemi ébredés. Bár a keresztények nagyon aggódtak, a válság 

nem váltotta ki a Jelenések könyve 14. fejezetében leírtakat. 

A következő pont, hogy a fenevad bélyege Babilon bukását 

indítja el, amelyet egy nagy kivonulás kísér, amikor Isten népe 
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kiszabadul onnan. Babilon azt a hamis vallási rendszert 

jelképezi, amely uralja a világot. Hamis, de úgy tűnik, Istennek 

sok olyan gyermeke él még e rendszeren belül, akik őszinték, de 

megtévesztettek, és eddig nem ismerték fel Babilon Isten elleni 

lázadásának és árulásának valódi mértékét. Amikor a fenevad 

bélyegét bevezetik, nyilvánvalóan Babilon teljes mértékben 

részt vesz annak elfogadásában és előmozdításában. Ez a 

mozzanat felnyitja Isten Babilonban időző népének szemét, és 

ez vezet a nagy kivonuláshoz. 

Gondoljunk arra is, hogy a fenevad bélyege a végső válság, a 

döntő próbatétel a Földön élők számára. Ez jelenti Isten 

ítéletének pillanatát, és azok, akik magukra veszik a bélyeget, 

kifejezik, hogy elutasították Istent. Számukra a bűnbánat 

pillanata örökre elmúlt, megvilágosodtak, világos megértést 

kaptak döntésük következményeiről, mégis a bélyeget 

választották, és így visszavonhatatlanul elvesznek. Ez 

egyáltalán nem igaz azokra, akik megkapták az oltásokat. Sokan 

azok közül, akiket beoltottak, Isten valódi gyermekei, talán 

megtévesztve és félrevezetve. De az oltások felvétele 

természetesen nem jelenti azt, hogy valaki elutasította Istent, és 

örökre megpecsételte a sorsát, mint az elveszettek egyike. 

Az utolsó dolog, amire szeretnék rámutatni, hogy a fenevad 

bélyegének olyasminek kell lennie, ami bibliai szempontból 

bizonyítható. Ez alatt azt értem, hogy azonosíthatónak kell 

lennie, mint ami ellentétes Isten útjával, úgy, ahogyan azt a 

Szentírás felvázolja. A Bibliát megvizsgálva képesnek kell 

lennünk arra, hogy az ott felvázolt jelet azonosítsuk, mint 

valamilyen sátáni elvet vagy gyakorlatot, amelyet Isten elítél. 

Az Úr nem ítélheti meg a világot, hacsak nincs valami világos 
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mérce, amely alapján az emberek tudhatják, hogy viselkedésük 

ellentétes az ő akaratával. A Biblia Isten akaratának alapvető 

kinyilatkoztatása, felvázolja az ő céljait és elveit. Ha nem 

találjuk benne valahol a fenevad bélyegét, akkor senki sem fogja 

tudni felismerni, amikor megérkezik. Más szóval, bár a bélyeg 

nincs egyértelműen azonosítva a Bibliában, mégis ott kell 

lennie, mégpedig úgy, hogy egyértelműen Isten által elvetett 

jelenségről van szó. Valami „egyszerű” dolog, hogy feketén-

fehéren felfedje az igazságot. Ha ugyanis az emberek nem értik 

meg a választás jelentőségét, akkor az nem lehet valódi próba 

mindenki számára.   ∞ 

 

 

KRISZTUS ÉS A COVID-19 

 

Az alábbi gondolatok nem irányulnak egyetlen földi ember vagy 

vélemény ellen sem. Az alábbi gondolatok az egyetlen mennyei 

Istenember felé irányulnak. Csupán egy csodálatos tapasztalatot 

szeretnék megosztani, ami az Istenbe vetett bizalom határtalan 

magasságaiba vezethet. 

Sötét novemberi este volt, amikor a Kínából már sokadszorra érkező 

hírek odaszögeztek a koromsötét ablak elé. A félelem és a pánik 

teljesen hatalmába kerített és lebénított néhány perc alatt. Álltam 

vakon a sötétbe meredve, és csak annyit tudtam suttogni magamban: 

Uram, kérlek, vedd el tőlem ezt a rettentő félelmet, egyszer s 

mindenkorra! Aztán tudatára ébredtem, ki vagyok: Krisztus által a 

világegyetem Ura él bennem! Újjászületésem óta királyi gyermek 

vagyok, aki üdvösséget, szabadságot, egészséget nyertem Jézusban. 

És ekkor eszembe jutottak a 91. zsoltár sorai. Az a himnusz, ami 

például Daniel Defoe A pestis c. művében a nyeregkereskedő életét 
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megmentette a londoni pestisjárvány közepén. (Részleteket lásd a 

Reménység foglyai 19. számában.)  

• Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, 

az ezt mondhatja az Úrnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben 

bízom! Mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító 

dögvésztől. Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, 

pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a 

suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a 

délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren 

jobbod felől, téged akkor sem ér el. ... Ha az Urat tartod oltalmadnak, 

a Felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem 

férhet csapás. (Zsoltár 91: 1-10) 

Ezek szerint az Úrba vetett bizalom alapján, sőt, a bennem élő, 

győztes Megváltó miatt a járványoktól sem kell félni, sem éjjel, sem 

nappal! Egyszerűen szaván kell fogni mennyei Atyánkat... Elöntött az 

öröm és a reménység, és megszűnt a sokkoló félelem. Nem is jött 

vissza többet, pedig a következő két évben számtalan covid-beteget 

megöleltem, megcsókoltam, fertőzöttek között megfordultam. 

Meggyőződésem, hogy a félelem kéz a kézben jár a betegségek 

számtalan formájával, sőt a halállal is. Annak ellenére döntöttem a 

zsoltárban foglaltak mellett, hogy több kereszténytől hallottam, hogy 

ez most, a jelenlegi helyzetre nem érvényes, mert sokan meghaltak a 

hívők közül is. 

Amikor pedig jött az oltás körüli megpróbáltatás ideje, ismét ez a 

zsoltár volt az alap: az Úr a teljes körű oltalom, Ő maga! Ezért tudtam, 

hogy nem lesz szükségem az injekciókra. Kész voltam és vártam, 

hogy emiatt az állásomat is elveszítem, de végül, furcsa módon, nem 

így történt. Azonban elmondhatom, Jézus megtartott teljes 

egészségben, mindenfajta betegség elkerült, mert pajzs és páncél az 

Ő hűsége. Arra gondoltam a próbateljes napok alatt, amikor lelkileg 

nagyon leterhelt az a tény, hogy többen a felelősségvállalás hiánya 
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miatt vádoltak, szóval arra gondoltam, hogy kellenek emberek, akik 

csakis és egyedül Istenre támaszkodnak a tévedhető és önmagának 

naponta ellentmondó emberi tudománnyal szemben  - a megtévesztés, 

az ipari méretű hazugsággyártás korában, amikor a megfélemlítés, a 

pánikkeltés, a megosztás és egymás ellen fordítás, az elszigetelés, a 

totális megfigyelés és ellenőrzés világméretekben tombol. Istennek 

szüksége van gyenge, de benne bízó emberekre, hogy megmutathassa, 

hogy Ő igazmondó, szerető, mindenható, megtartó Atyánk.  Szüksége 

van ránk, hogy Jézus dicsősége, ereje megmutatkozhasson, éppen a 

drámai körülmények között. Tudom, sokan gyászolnak, sokan 

megbetegedtek – de mégis, mégis szeretném felmutatni, hogy Isten 

ma is működik, ma is cselekszik, és Jézus Krisztusban vírus- és 

atombiztos oltalmunk van – minden negatív mellékhatástól mentesen 

– a világ végóráiban is. Merjünk bízni az egyetlen Igazban a hazug 

világ közepén! 

Sokat gondolkoztam, többekkel együtt azon, mi az oka, hogy a 

keresztényeket is ezerféle meglátásra, véleményre vezette a 

járványhelyzet. Nem alakult ki egységes kezelési, ellenállási módszer. 

Arra a következtetésre jutottam, hogy egyfelől az ige egyértelmű 

útmutatást ad, elég, ha a fenti zsoltárra gondolunk. Továbbá ott van a 

döntő, csodálatos biztosíték, hogy Jézus sebei által meggyógyultatok. 

(1Péter 2:24) Tehát Isten részéről minden adott a fertőzések elleni 

tökéletes védelemhez vagy a gyógyuláshoz azok számára, akikben ott 

él Isten fia. (Aki még nem született újjá, az természetes, hogy inkább 

támaszkodik az emberi tanácsokra, eszközökre.) Azonban a hitben 

mindenki más szinten áll, az ige megértése, gyakorlati alkalmazása, 

saját korábbi tapasztalatai, vereségei, győzelmei függvényében. Isten 

nem rója fel nekünk ezt, de az a vágya, hogy eljussunk a Krisztusban 

való teljes bizalomra, az érett férfikorra, hit és gondolkodás 

tekintetében egyaránt. Hamarosan szükségünk lesz rá. 

 


