
Az alábbiakban olvasható az a levél, amelyet Ron McKenzie az Idők és időszakok 

című könyv keletkezésének hátteréről írt Abonyi Sándornak, a könyv fordítójának. A 

levelet a szerző hozzájárulásával tesszük közzé. 

 

Kedves Sándor, 

Azt kérted tőlem, hogy írjak valamit a látásom megváltozásának történetéről. A 

legjobb tudásom szerint igyekszem ezt tenni, de az 30 évvel ezelőtt történt, ezért most 

nehéz visszaemlékezni arra a folyamatra. 

Amikor 1973-ban keresztyén lettem az Apostolok cselekedetei könyvét 

tanulmányoztam és felfedeztem a Szent Szellem munkájának fontosságát. 

Bemerítkeztem szellembe és megtapasztaltam a munkájának erejét. Tanulmányoztam 

a teljes Szentírást és felfedeztem Isten nagyságát. 

Később olvastam Hal Lindsay könyvét a “Földbolygó 2000” (The Late Great Planet 

Earth) és más vég-idő tanítókat.  Hal Lindsay akkoriban nagy hatással volt rám. 

Amikor szolgáló lettem, én is azt a tanítást tanítottam, de egy kis idő múlva 

kényelmetlenül éreztem magam, mert annyira negatívnak tűnt. Ez nem volt 

összeegyeztethető azzal, amit korábban tanultam a Szent Szellem erejéről és Isten 

nagyságáról. Ezért elkezdtem tanulmányozni a Szentírást Hal Lindsay tanítása 

helytállóságának megvizsgálására. 

Felfedeztem, hogy a végidő tanítók egy ravasz trükköt alkalmaznak. Minden negatív 

részt a Szentírásból a mostani korra alkalmaznak és minden pozitívat áthelyeznek a 

milleneum idejére. Ez a magyarázata annak, hogy a mostani korra vonatkozó tanításuk 

olyan negatív. Azon túl ezek összhangban vannak az újságokban írtakkal és ezért 

valószínűnek tűnnek. 

Én azonban nem találtam egy ilyen felosztást a Szentírásban, ami igazolná a 

cselekedetüket.  Nincs oka annak, hogy miért értelmeznek minden negatív dolgot a 

mostani korra. Ezért elkezdtem tanulmányozni a Szentírást egy helyes 

gondolkozásmód megtalálása érdekében. Felfedeztem a „szikla” és a „hegy” üzenetét 

a Dániel könyvében, ami arra mutat rá, hogy két fokozat van a Királyság 

kialakulásában. 

Egy fordulópont volt számomra, amikor elolvastam Ian Murray - “Puritán remény” 

(The Puritan Hope) című könyvét. Ez egy ébredés történetéről szólt, ami a 17. 

században történt Angliában és Skóciában.  A Cambridge-i Egyetemről indult és egy 

nagyon jól képzett Biblia tanító csoport hirdette a Szentírást. Olyan sok ember kereste 

őket az igehirdetésük hallgatása miatt, hogy nem fértek el az épületekben, ezért 

különböző napokon sorban egymás után hirdették az igét. Ez nagyon lelkesítő történet, 

de az érdekes dolog az volt, hogy hittek benne, hogy nekik a Zsidók megtéréséért kell 

imádkozniuk. A Szentírás tanulmányozásából arra a meggyőződésre jutottak, hogy az 
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evangélium ígéretei nem teljesülhetnének be teljesen mindaddig míg a zsidók nem 

térnek meg. 

A zsidók elhívásának fontossága egy új szellemi látás volt számomra. Ez vezetett 

engem a Róma 9-11. tanulmányozásához. Ez a Szentírás megértésének egy új útját 

nyitotta meg számomra, mert megértettem, hogy a Királyság eljövetelének következő 

fokozatához a kulcs nem Jézus visszatérése, hanem a „zsidók teljessége”. Ekkor a 

Jelenések könyvének tanulmányozásával folytattam és úgy találtam, hogy ez a 

megközelítés azt a könyvet is érthetőbbé tette.  Ez megváltoztatta a látásmódomat 

Jézus nagy próféciájáról is.  

Mindezen túl eltöltöttem tíz évet a teljes Szentírás tanulmányozásával és felépítettem  

egy olyan értelmezést, amiben mindezek összeilleszkednek. Az “Idők és időszakok” 

című könyv ennek a munkának az eredménye. 

J Marcellus Kik által írt “Győzedelmes végidők” (An Eschatology of Victory) című 

könyv nagyon sokat segített.  Ő készített egy nagyon részletes tanulmányt a Máté 24-

ről és a Jelenések 20-ról. Edward J Young egyik magyarázata a Dániel könyvéről 

segített megértenem a Dániel 9. Bemutatja, hogy nincs szükség egy rés beillesztésére 

az utolsó hét beteljesedése előtt, mert az már beteljesedett Jézus földi szolgálatában. 

Meg kell említeni egy fontos dolgot.  

 

Nagyon meglepődtem a kínai embereknél tapasztaltak miatt. Amikor a kommunisták 

átvették a hatalmat 1949-ben, a legtöbb keresztyént elűzték. Sok kínai keresztyén azt 

gondolta, hogy az üldözésük egy jel Jézus küszöbön álló visszajövetelének, ezért az 

elragadtatás általi kimenekülésre vártak. Természetesen nagyon csalódottak voltak, 

amikor ez nem történt meg. Akik azonban kitartottak az üldözés ideje alatt később 

sikeresek voltak, amikor egy óriási ébredés történt. Most a kínai gyülekezet a 

legnagyobb a világon. Ebből azt értettem meg, hogy nekünk igehirdetőknek 

körültekintőnek kell lenni a jövőre vonatkozóan, hogy ne tápláljunk hamis reményt az 

emberekben. Visszatekintve azt látom, hogy sok üldözött csoport úgy gondolkozott, 

hogy az utolsó napokban vannak és ezért rossz döntéseket hoztak.  

Remélem ez segít. 

Az Úr áldjon 

Ron 


