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Szerkesztői levél: Hinni egy hazugságban 

 

Azt hiszem 1993-ban, amikor Budapesten ma-
radtunk egy kis ideig a tábor után, Ps Chris 
édesapja, István elvitt minket a Szobor Parkba. 

Körbevezetett minket, miközben arról beszélt, 
hogy miként vett részt a 1956-os forradalom-
ban, amelyet a Szovjetunió kegyetlenül levert 
Hroscsov parancsára. 

 
Emlékszem, hogy fejfájást okozott rájönnöm, 
hogy hogyan lehetséges az, hogy emberek mil-
liói dőltek be egy hazugságnak, amelyet 70 
éven keresztül követtek.  

Ugyanabban az időszakban, amikor ez a ha-
zugság szárba szökkent, egy másik hazugság is 
meglátta a napvilágot, és szintén emberek mil-
lió követték. 

Hogyan lehetséges ez? Mi történt? 

A második világháborúról Josef Goebbels ezt 
mondta: „Nem lett volna lehetséges, hogy hata-
lomra jussunk, és a hatalmat ilyen módon 
használjuk a rádió segítsége nélkül.” 

 
Egy történelemkönyvből idézem: „A rádió ezt 
adja hírül: Az elmúlt három évben a vezetőnk, 
a csodálatos Führer, vette a bátorságot és 

szembenézett egy összeomlás előtt álló Európá-
val. Ő az egyedül, akinek megköszönhetjük, 
hogy németként élni ismét érdemes.”  

 
És ismét milliók haltak meg. Miért? 

Személyesen ismertem német embereket, akik 
hittek ebben a hazugságban. Képtelenek vol-
tak megérteni, hogy amiben hittek az valójá-
ban egy hazugság, ezért hátralévő életüket za-
varodottan, és a normális világtól teljesen elru-
gaszkodottan töltötték.  

A rádió és más előadások agymosást végeztek 
gyerekek generációinál. Az előző könyvből idé-
zem: 
„ 1936, 12 gyerek lélegzetvisszafolytva néz egy 
színdarabot. Sasorrú megszállók érkeznek éj-
szaka egy faluba, és a következő napon bolttu-
lajdonosoknak, hazug ékszerkereskedőknek, és 
becstelen bankároknak adják ki magukat. 
Használhatatlan, csillogó szemetet adnak el, és 
ezzel tönkre teszik a helyi üzletembereket. A 
következő tettük az az, hogy gyerekeket ölnek 
meg. Végül egy éber szomszéd leleplezi őket, és 
kihívja a rendőröket. Amikor a rendőrök meg-
érkeznek mindnek szőke haja és kék szeme 
van, betörik az ajtót, kivonszolják és elviszik a 
megszállókat. Az előadást egy hazafias mene-
teléssel zárják, és a faluban mindenki boldog 
újra.”  
Így vetették el a Holocaust magvait. 

Vajon a világ és a világ vezetői tanultak-e va-
lamit a történelemből? 

Vajon a következő pusztulás elvetett magjai 
mutatják már a gyümölcseiket? 

Azt gondolom, hogy igen. Könnyen találunk 
olyan vezetőket, akik beillenek a történelem 
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ezen mintájába. De fontos emlékeznünk rá, 
hogy mindig hazugságot prédikálnak.  

Mi szentlélektelt emberek is áldozatul eshe-
tünk a hazugságaiknak.  

Miben vagyunk mi mások? Teljesen jogos kér-
désnek tűnik. A válasz nagyon egyszerű: az 
Idő.  

Minden hazugságnak van egy életciklusa.  

A mi történetünk egy örökkétartó történet, 
amely évezredek óta változatlan.  

Alig várom a többi részét az örökkévalóságnak. 
 

Ps Piet Visser 

 
 

 

 

 

A beszédeben hallottuk: 

 “Élni Isten szavát” jobb, mint csak “ismerni 
Isten szavát”. 

 Ha van valamilyen hiány, amit be kell töl-
teni a közösségben, legyél Te az, aki betölti. 

 Ne akard, hogy Istennek B terve legyen. 
 Imádkozz és figyelj Isten válaszára, 

cselekedj Isten válasza szerint, még akkor 
is, ha nem tetszik a válasza.  

 Könnyű dolog elszántnak lenni, ha 100%-
osan hiszünk abban, amit csinálunk. 

 Semmi nem tűnik áldozatnak, ha könyörü-
letesség van bennünk. 

 Jézus azt mondta: „Az Atya és én egyek va-
gyunk.” Jézus egész élete be volt töltve Is-
tennel. 

 A problémamegoldás menete: Keresd azo-
kat, akik előre néznek, hallgass a válaszra 
és cselekedd meg. 

 Először rájövünk, hogy rossz irányba me-
gyünk, utána meggyőződünk a jó irányról, 
elköteleződünk, és a végeredmény az, hogy 
ismét kapcsolatban vagyunk Istennel.  

 I. Sámuel 30-ban olvashatunk arról a ka-
tasztrófáról, amely Dávid király várt. Isten 
nem akadályozta meg a katasztrófát, de 
adott erőt Dávidnak, hogy rendbe tudja 
tenni a dolgokat. 

 Csak akkor érzünk nyomást, ha ellenál-
lunk. Ne állj ellent annak, ha Isten változ-
tat, és nem fogsz nyomás alatt élni. 

 Ne veszítsd el a tüzedet, ha megteszed, 
nyomorulttá teszed magad.  

 
 


