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AZ UTOLSÓ IDŐK JELEI 

Varga István élőben elhangzott tanításának nyers szövege  

Budapest, 2020. 12. 13. 
 

Az Úr Jézus szent nevében köszöntelek benneteket, akik ma a jobbat választottátok, és 

azokat is, akik az interneten követnek bennünket. A mai tanításnak azt a címet adtam, hogy 

Az utolsó idők jelei. A múlt alkalommal, amikor szolgáltam, a Jelenések könyvének első 

részét néztük meg, és elhatároztam, és hiszem, hogy az Úr helyezte a szívemre, hogy 

megnézzük az utolsó időkkel kapcsolatos bibliai tanításokat is. Ezeket úgy hívják, hogy 

apokaliptikus tanítások. Az apokaliptikus szó jelentése az, hogy homályos, rejtélyes. Vannak, 

akik ezt olyan értelemben használják, hogy végítéletszerű, szörnyűségekkel teli, valahogy így 

határozzák meg ezt a szót. A Bibliában van két ilyen apokaliptikus könyv is, az egyik az 

Ószövetségben a Dániel könyve, a másik pedig a Jelenések könyve az Újszövetségben. 

Azt hiszem, hogy közülünk nagyon sokan végigolvastuk már a Jelenések könyvét, való-

színűleg sokan elolvastátok már Dániel könyvét is, és ott találtunk olyan dolgokat, ami 

teljesen kínai volt a számunkra. Bevallom, hogy nagyon-nagyon hosszú időn keresztül sok 

mindent én sem értettem, és most is van, amit nem értek. Azt hiszem, ezt mindannyian 

elmondhatjuk. De Isten az Igéjét nem azért adta, hogy elrejtse előlünk, hanem pontosan azért 

adta, hogy megértsük. 

Isten semmi olyat nem írt le az Igéjében, amit nem akarja, hogy megértsünk. Éppen ezért 

már hosszú-hosszú ideje tanulmányozom ezt a területet, és Jézus maga mondta, hogy akik 

éhezik és szomjúhozzák az igazságot, azok meg fognak elégíttetni. Ha kíváncsiak vagyunk 

valamire, akkor azt meg fogjuk tudni Istentől, hiszen ki lakik bennünk? Isten szelleme lakik 

bennünk. Még Jeremiás is elmondta, hogy az utolsó időkben élő hívők, Isten szentjei Istentől 

tanítottak lesznek. Nem kell, hogy tanítsa ki-ki az ő felebarátját, mert mindannyian az Úrtól 

tanítottak leszünk. És a Szent Szellem, aki elvezet bennünket minden igazságra. Azt pedig 

tudnunk kell, hogy a teljes Írás az az Istentől ihletett.  

2Péter 1,20–21. 

20. Tudván először azt, hogy az Írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból,  

21. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szent Szel-

lemtől indíttatva szólottak az Isten szent emberei. 

Három állítás található ebben az igerészben. A prófétai szó nem saját magyarázatból ered. 

Nagyon sokan a próféciákat úgy élik meg, hogy az félelmeket hoz a számukra. Semmi, ami 

Istentől van, semmilyen prófécia nem hoz félelmet az embereknek, a prófécia mindig felemel 

bennünket. A prófécia mindig előre mutat. A múlt héten is megnéztük és ma is fogok erről 

beszélni. Ha megnézzük az egész írást, a teljes Bibliát, a hatvanhat könyvét az elsőtől egészen 

az utolsóig, a Mózes első könyvétől, a Genezistől kezdve a Jelenések végéig, akkor látjuk, 

hogy valójában két kijelentés között folyik az egész történet. Mózes első könyvében arról 

olvashatunk, hogy Isten hogyan teremtette a világot, és tudjuk, hogy Isten ezt Mózesnek 

prófétai látásban mutatta meg, hiszen az égvilágon senki nem volt ott, amikor Ő a világot 

teremtette. Nem volt ott Mózes sem. Tehát nyilván kijelentés, prófétai szó által jelentette ki 

Isten, hogy hogyan teremtette a világot. Hogyan teremtette az embert, és miről szól valójában 

az egész üdvtörténet: hogy hogyan jött be a világba a bűn, és arról szól a másik vége, hogy 

Isten hogyan fogja kivezetni a bűnt a világból. Hogy fogja az embereket megszabadítani 

véglegesen a sátán uralma, a bűn hatalma alól. Erről szól valójában a történet, a kettő között 

helyezkednek el a részletek. A hit szemével kell néznünk a dolgokat. Úgy kell néznünk, 

ahogy Isten látja, és ahogy Isten akarja láttatni velünk a dolgokat. Mi, hívők nagyon gyakran 

elveszünk a részletekben, és elveszünk a napi történések részleteiben. Látunk különféle 

jelenségeket a világban, és ebből világra szóló következtetéseket vonunk le. Ez az az eset, 

mikor mi akarjuk megmagyarázni Isten dolgait.  
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Tehát mit mond itt Péter? Azt, hogy nem saját magyarázatból származik a prófétai szó. És 

legtöbbször itt vannak a tévedések, amikor nem értünk valamit, Isten kijelent valamit, és mi 

azt a saját kútfejünkből próbáljuk megoldani. Holott világos, hogy a válaszok mindig Isten 

Igéjében vannak. Ha Istentől akarunk válaszokat kapni, azt az Ő Igéjéből tudjuk meg, mert 

nem ember akaratából származott. Tehát a teljes Írás Istentől ihletett, ezért mondja Péter, 

hogy ez nem ember akaratából van. Istennek megvan a megváltási terve, kezdetektől fogva 

elrendelte a véget, és a kettő között vagyunk valahol. Minden időszaknak megvan a maga 

jelentősége. „Hanem a Szent Szellemtől indíttatva szólottak Istennek szent emberei.” Nagyon 

fontos az, hogy tiszteljük az Írásokat, mint a legfelsőbb hatalmat. Az Írást, az Igét. Az kell, 

hogy legyen a legfőbb vezérvonalunk, és bármilyen területre eltévelyedünk, akkor nem az 

számít, hogy ki mit mondott, ki mit gondolt, mert nagyon sokszor esünk bele abba a csapdába, 

hogy XY szerző, XY tanító, aki nagyon híres tanító, akit ismernek az egész világon, ezt írta és 

akkor ehhez ragaszkodunk. Nekünk mindig a válaszokat mindig Isten Igéjében kell meg-

találnunk. Bárki mond valamit, bármelyik nagy próféta, bármelyik nagy tanító állít valamit, 

mindig meg kell vizsgálnunk Isten Igéjének fényében, hogy megtalálod-e azt a Bibliában, 

megtalálod-e az Írásban. És ha nincs ott a Bibliában, akkor csak miről van szó? Akkor csak 

emberi kitalációról van szó.  

Mi azt szeretnénk, hogy Isten uralja az életünket, és ehhez, hogy ez meg tudjon történni, 

ahhoz a legfőbb hatalomnak, a legfőbb tekintélynek az életünkben Isten Igéjét kell meg-

tennünk. És bármi, amit az Isten Igéje fölé helyezünk, akkor Isten fölé helyeztük! Fontos, 

hogy így álljunk hozzá az Igéhez. Tehát ha megértjük a Jelenések könyvét, akkor mindannyi-

an Krisztust váró emberekké válunk. Két világrendszer fut párhuzamosan, az e világ 

rendszere, és Isten országának rendszere. És ha mi Isten országának rendszerét vizsgáljuk, 

látjuk, hogy Isten pontosan elmondta a kezdetektől a véget. Pontosan elmondta, hogy mi lesz 

a vége. És ezt pedig a János levelében írja le.  

Tehát János első levele, második rész 15-ös igevers. Világosan beszél János, és világosan 

jelenti ki Isten, hogy mi a helyzet ezzel a világgal. Azt mondja: 

1János 2,15. 

15. Ne szeressétek a világot, sem azokat, amik a világban vannak. Ha valaki szereti a 

világot, nincs meg abban az Atya szeretete. 

Vannak emberek, akik egyáltalán nem várják vissza Jézust. Ezek a keresztények miért nem 

várják vissza Őt? Mit gondoltok? Mert nagyobb a világ szeretete bennük. Mert ebben a 

világban reménykednek, úgy gondolják, hogy ez a világ hoz a számukra megoldást, és ebben 

a világban fognak kiteljesedni. És ezért mondja János, hogy ne szeressétek ezt a világot. Az 

emberek várják, hogy ennek a világnak a rendszere majd megoldást hoz a problémájukra. De 

ezt ennek a világnak a rendszere soha nem fogja megtenni! Most örömhírt szeretnék nektek 

mondani: az örömhír az, hogy Istennek megvan erre a megoldása! A teljességet nem ennek a 

világnak a rendszerében fogjuk elérni. Tudjuk azt, hogy a megváltás már megtörtént. A 

kereszt munkája már megtörtént. Jézus megváltott bennünket, de a megváltás még nem 

fejeződött be, tehát nem manifesztálódott fizikai szinten, hiszen várjuk még a testünknek a 

megváltását. És várjuk a vég beteljesedését.  

És ha elolvassuk a Jelenések könyvének végét, akkor végül nagyon-nagyon jó lesz, mert a 

világ összes problémájára a teljes megoldást nem ennek a világnak a rendszere fogja hozni, 

hanem maga Isten, maga Krisztus! Hiszen mit várunk? Várjuk a testünk megváltását, és 

várjuk azt, hogy beteljesedjenek teljesen azok a próféciák, azok az írások, amely a világon 

minden Istenben hívő ember problémáját meg fogja oldani. Ezért akik ebben a világban 

gondolkodnak, és ebben a világban reménykednek, azoknak a reménysége elveszett. Nyilván 

Isten szeretné, ha ebben a világban is, amíg itt a földi utazásunk tart, azt is végig Isten áldása 

kísérje. De aki csak erre a világra rendezkedik be, erre a pár tíz évre, annak minden remény-

sége el fog veszni. 
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Mert a reménységünk Krisztusban van, a megoldás Istennél van, a megoldás Krisztusban 

van. Az emberek mindig várják a jobbat, várják a jobb kort, de ha majd megnézzük Dániel 

könyvének második fejezetében Nabukodonozor látomását, és amit Dániel megfejtett, akkor 

látjuk azt, hogy nem így van, hanem a csúcson a világ akkor volt, amikor Isten azt megterem-

tette! Ez volt a csúcs. És onnantól kezdve ugyan technikailag, gazdaságilag, sok minden 

szinten fejlődik ez a világ, de ha megnézzük erkölcsi szinten, ha megnézzük Isten szemével, 

ez a világ egyre rosszabb és romlottabb lesz. Hiába nagyobb a tudás, hiába nagyobb a 

technika. Itt vannak talán közöttünk olyanok is, akik tanárok, gyerekekkel foglalkoznak. Ha 

megkérdeznél egy tanárt, aki már tanít 15-20 éve, hogy az akkori gyerekeket volt-e jobb taní-

tani vagy a mostani gyerekeket? Lehet, hogy okosabbak, lehet, hogy többet tudnak, lehet, 

hogy több a tudás, de egy olyan erkölcsi romlás következett be ebbe a világban, hogy ez a 

világ nem tud megállni. És nem itt van a vége! De ez nem kell, hogy félelemmel töltsön el 

bennünket, inkább a megoldást kell várnunk, a teljes megoldás pedig Krisztustól fog jönni. 

Erről szól a Jelenések könyve.  

És ha megnézzük Dániel könyvében is, nem akarok most belemenni a részletekbe, csak 

úgy nagy vonalakban szeretnék rávilágítani. Ha az ószövetséget megnézzük, azt is fel lehet 

osztani két nagy részre. A Babilon előtti rész és a Babilon utáni rész. Hiszen egy nagyon 

érdekes dolog történt. Nabukodonozor látomása egy 2600 évre előre szóló kijelentés Istentől. 

Mégpedig olyan kijelentés, ami sehol máshol nincs talán a Bibliában, ahol Isten évszámokat is 

mondott Dánielnek. Hát ez majd Dániel könyvének a 7. részétől vannak ezek a prófétikus 

látomások. A Dániel könyvét is két részre lehet osztani. Van a történeti rész, és van a prófé-

tikus rész. Azért beszélek erről, mert sokan fogtunk hozzá a Jelenések könyvéhez, elkezdtük 

olvasni az elejétől a végéig, és talán egy kukkot nem értettünk belőle. Az idén már nem 

fogunk ebbe már belemenni, de nagyon-nagyon készülök, rengeteg jegyzetem van, nagyon 

sok könyvet elolvastam ezzel kapcsolatban, és kell, hogy beszéljünk erről. Én úgy látom, 

hogy nagyon nagy homály fedi ezt, ezért apokaliptikus, homályos, nem világos mindenki 

számára. De meg tudjuk érteni, mert Isten adott hozzá kulcsokat. Dániel könyve tele van jel-

képekkel. Meg kell majd értenünk a jelképeket, meg kell értenünk a könyvnek a szerkezetét, 

és meg kell értenünk, hogy mit jelent például a fenevad hátán ülő asszony. Elolvasod: hát ez 

meg micsoda? Meg kell érteni, hogy ki a fenevad, és ki az asszony. Majd jövőre fogok erről 

tanítani. Meg ki a tengerből feljövő fenevad, és sok ilyen dolog van, de amíg ezeket nem 

látjuk tisztán, addig nem tudunk eljutni a megértésre, ugyanis össze van kapcsolva Dániel 

könyve és a Jelenések könyve.  

A Jelenések könyvéhez is megvan a kulcs. És ha azt a kulcsot mi nem találjuk meg, és 

elkezdjük olvasni az elejétől a végéig, akkor abszolút nem értjük. De Isten azért adta az Ő 

Igéjét, hogy megértsük. Kiről szól az egész könyv? Jézusról szól, és az egész könyv örömhír. 

Tehát ha a Bibliának bármelyik részét olvasod, és az nem örömmel tölt el, akkor nem a Szent 

Szellemtől kaptál kijelentést, mert Isten Igéje nem félelmet hoz az embereknek, hanem 

örömet hoz, egy Krisztus várást hoz! Miért nem várják a Krisztust az emberek? Mert ebben a 

világban reménykednek. Úgy gondolják, hogy ebben a világban felépítik a karrierjüket, és 

ezzel nem akarom elvenni a fiatalok kedvét, akik most indulnak az életben. Ez nem azt jelenti, 

hogy Isten nem tervez jó dolgokat a számodra ebben a világban. Hogy Isten nem a legjobb 

dolgot készítette el. De azt mondja az Írás, hogy ha csak e világban reménykedünk, akkor 

minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ezt Pál apostol írja le az Igében.  

A mi reménységünk nem az, hogy majd ez a világ meg fogja oldani a gondjainkat. És ezért 

szánalmas dolog az, amikor keresztények beleássák magukat a politikába, és egy politikai 

vezetőtől, vagy világi vezetőtől várják a jó jövőjüket, és a jó előmenetelüket. Nyilván imád-

koznunk kell értük, a Biblia világosan tanítja, hiszen befolyással van a földi életünkre, hogyan 

és milyen minőségű életet élünk a földön. De a legvégét nem ez fogja meghatározni, hanem 

az, amit Isten mondott. És egy csodálatos dolog, Péter apostol azt mondja, hogy mi ott 
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voltunk a hegyen, amikor megjelent, láttuk Jézus elváltozását. Azt mondja, mi láttuk, ott vol-

tunk, hallottuk, de ettől is biztosabb a prófétai szó! Dániel próféta az, aki pontosan megpró-

fétálta, hogy mikor telnek be az idők. Dániel próféta könyve tizenkét fejezetből áll, az első 

fejezet egy történeti rész, a prófétikus rész pedig a második fejezet. Csak mondom, hogy 

otthon elolvashatjátok. Ott mutatja meg Isten azt a bizonyos állóképet egy pogány királynak. 

És ez is egy nagyon-nagyon érdekes dolog. A Jeremiás könyvének a 25. fejezetében olvas-

hatjuk, hogy Isten egy pogány királyt, Nabukodonozort Isten szolgájának nevez. Isten használ 

embereket, világi embereket is, és ezért mondja az Írás, ezért mondja Pál apostol is a Római 

levél 13. részében, hogy engedelmeskedjetek a világi hatalmasságoknak. Dániel könyve 

pontosan arról szól, hogy Isten népe fogságba kerül. Akkor Joákim és Sedékiás volt a király, 

az akkori időben volt néhány próféta, Jeremiás, Dániel, Ezékiás. Isten rajtuk keresztül 

jelentett ki dolgokat. Jeremiásnak pontosan megmondta, hogy mi fog történni Izrael népével, 

Isten népével. Ők törvény alatt voltak, a mózesi törvény alatt. Őket Isten a mózesi törvények 

által vezette. Mi az újszövetségben vagyunk, nem vagyunk a mózesi törvények alatt.  

Isten mondott valamit, és az emberek nem tették meg, és éppen ezért mondta, hogy fogság-

ba megy az én népem, és a pogány király Nabukodonozor lefogja igázni.  Elmondta világosan 

Jeremiás által, hogy hetven év fogság vár a népre. Úgy is lett, Isten beteljesítette. Hiába jött 

Hanániás, a hamis próféta és mondta, hogy hát ez a Jeremiás nem jól prófétál, az nem úgy 

van, mert majd Isten ezt fogja tenni, meg az fogja tenni! Hamis prófétának bizonyult. Isten 

beteljesítette az ígéretét, és hetven évig fogságban volt az Ő népe. Érdekes dolog, hogy 

Istennek vannak ítéletei, a Zsidókhoz írt levélben is olvassuk azt, hogy Isten megdorgálja a 

fiakat, tanítja őket, de amikor ítéletet hozott az ószövetségben – és így van az újszövetségben 

is, pontosabban az idők végén is így lesz –, akkor Ő mindig megadja a kimenekedést. A 

legtöbb nagy próféta mind abból az időkorból származik. Isten kijelenti kezdettől a véget – azt 

mondja. Isten tudja az Alfától az Omegáig, hogy mi fog történni. 

Ahogy így belemerültem egy kicsit a Dániel könyvébe, egyszerűen döbbenetes, hogy Isten 

előre – ezt úgy hívják, hogy vázlatprófécia – kijelentett 2600 évet, és azok mind-mind betelje-

sedtek. A Messiással kapcsolatban, hogy mikor fogja elkezdeni Jézus a szolgálatát, pontosan 

évszámra megmondta. Nincs a világon egyetlen ilyen ember, nincs senki Istenen kívül, aki 

meg tudná jelenteni a dolgokat. Ezzel csak azt szeretném mondani, hogy ez a könyv, amit a 

kezünkben tartunk, Isten beszéde, Isten Igéje, és száz százalékosan megbízható. Isten beszéde 

világos. Azt mondja: Ne szeressük a világot – igen, de itt közben abbahagytam. 

1János 2,16. 

16. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az 

élet kérkedése, nem az Atyától van, hanem a világból.  

E világnak az ura a gonosz, a sátán, Jézus világosan megmondta. Nem a mi urunk és nem 

azok ura, akik gazdát cseréltek. Akik újjászülettek, akik elfogadták a kereszt munkáját, akik 

befogadták Krisztust, azok új teremtések. A szellemünk újjá van születve. Ahogy a Korinthusi 

levél is írja: Egy szellem vagyunk Ővele. Isten Szelleme lakik bennünk. A szellemünk egy új 

teremtés, a szellemünk tökéletes. Mit kell tennünk? Mi a mi feladatunk? Az, hogy az elmén-

ket megújítsuk. Odaszánjuk magunkat Isten dolgára és megújítsuk az elménket. Ugyanis a 

lélek részünk, amit a Biblia görögül pszichének nevez, nincs megújítva. A lélek részünk is, a 

lelki részünk is három részből áll: az értelmünk, az érzelmünk és az akaratunk. Ezt a három fő 

részt lehetne elkülöníteni. Mi az, amivel nekünk folyamatosan foglalkozni kell? Az, hogy az 

értelmünket megújítsuk, de Isten Szelleme segít bennünket, mert Isten Szelleme bennünk van. 

Mély kút az embernek a szíve, de a bölcs ember kimeríti azt – a Példabeszédekben van ez. Ott 

van bennünk Isten értelme. Írja ezt az Írás: bennünk a Krisztus értelme van. Igen Isten 

kijelenti nekünk a dolgokat és az értelmünkkel is meg kell, hogy értsük. Ez, ami lényeges, 

mert a döntéseink mindig itt a két fülünk között történnek, a gondolatainkban, az elménkben. 

Az elménkben engedhettünk a szellemünk vezetésének is, de engedhettünk a hústestnek is. A 
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Római levél 7. fejezet erről szól végig, Pál harcáról, hogy mindig azt teszem, amit nem aka-

rok. A szívemben tudom, hogy nem jó, amit teszek, de mégis azt teszem meg, amit nem 

kellene, hogy megtegyek. Van egy olyan, hogy lelkiismeret, úgy nevezi a Biblia és úgy nevezi 

a világ is, hogy lelkiismeret. Ennek a lelkiismeretnek a hangját elnyomhatja az ember, vagy 

engedhet Isten vezetésének.  

Most egy kicsit elkanyarodtam itt, nézzük, hogy mi történik ezzel a világban. Rossz hír 

azoknak az embereknek, akik Isten nélkül valók, akik elveszettek, akiknek nincsen remény-

ségük, mert a legvége így lesz, ezt Isten megmondta és ez be fog teljesedni: 

1János 2,17. 

17. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, az 

megmarad örökké. 

A János evangélium 6. részében olvassuk, hogy mit tegyünk, hogy Isten akaratát teljesít-

sük? Mit mondott Isten? Hogy higgyetek abban, akit Ő küldött. Nekünk Jézusban kell hin-

nünk. A Jelenések könyvét nem akárki adta nekünk, nem akárki mondta, nem akárki diktálta 

le Jánosnak, hanem maga az Úr. Pátmosz szigetén Jánosnak, aki éppen fogságban volt, 

megjelent az Úr és azt mondta: Írd meg ezt a könyvet és juttasd el a gyülekezeteknek! Miért 

mondott ilyet Jézus? Azért, hogy ez titokban maradjon előttünk? Nem, nem, nem és nem! 

Tudni kell, hogy abban az időben, amikor ez történt, János azért volt Patmosz szigetén, mert 

üldözték a keresztényeket. Azok a császárok, azok az uralkodók nem akarták, hogy a keresz-

ténység terjedjen, és éppen a hite miatt került János is arra a szigetre. A rómaiak nagyon nem 

akarták, hogy Isten Igéje terjedjen. Ezért ha olvasol majd a Jelenések könyvének a keletkezé-

séről, éppen ezért olyan rejtjelesen, apokaliptikus módon került ez a könyv a gyülekezetekhez, 

hogy ezt a rómaiak ne értsék. De azt mondja az Írás: Akinek van füle hallja. Azok a 

keresztények ismerték ezeket a keresztény jelképeket, amik talán elsikkadtak az elmúlt év-

századokban, és pontosan tudták, pontosan értették a Jelenések könyvének a lényegét. A 

Jelenések könyvének lényege és a csúcspontja a Bárány és a sárkány harca. Tudjuk, hogy 

ebből a harcból a Bárány kerül ki győztesen, a sátán véglegesen legyőzetik, és Isten akarata 

pedig be fog teljesedni.  

A Jelenések könyve nem jövendőmondás, nem jóslás, hanem ha üdvtörténeti szempontból 

nézzük az eseményeket, akkor az a lényeg, hogy megismerjük ezeket és minden körülmények 

között meg tudjunk állni. Meg tudjunk állni az Isten Igéjén. A próféta Isten szemével látja az 

eseményeket, és nem veszik el a napi részletekben. Hány szuper próféciát hallottunk már az 

elmúlt időszakban: Hú, most ez lesz a pápa, most biztos itt lesz a világnak a vége! Jézus 

vissza fog jönni – és kiszámolták, hogy melyik hetedik évben vagy melyik nyolcadik évben. 

Azóta megint jött újabb prófécia: Tuti kijelentésünk van, hogy Jézus most jön vissza, mert az 

amerikai elnökválasztás így alakult, meg úgy alakult! De Isten nem így nézi az eseményeket. 

Amikor Jézust megkérdezték a tanítványok, ez volt a válasza: Nem a ti dolgotok ez, hanem ti 

menjetek és végezzétek az Evangélium hirdetésének a munkáját! Ez az Atya hatalmába van 

helyezve.  

Ha visszatérünk Dániel könyvére, sok évszámot meg lehet állapítani, sok minden betel-

jesedett, miután Dániel megprófétálta, de egy dolgot nem fogunk tudni kiolvasni belőle, senki 

sem, hogy Jézus mikor jön vissza másodszor. Egy dolgot tudunk, hogy ez az idő végén van. 

Most mit tudunk? Tudjuk a dánieli próféciákból is, hogy az idők végén vagyunk. Ahogy 

néztük a korokat, csak tényleg úgy nagy vonalakban nézzük, megmutatta Dánielnek, hogy 

Nabukodonozor az aranyfej. Az arany értékes. Utána jönnek más birodalmak, amik már nem 

annyira értékesek, itt nyilván a perzsa birodalomról volt szó, a két ezüst kar. Utána jön egy 

nagy birodalom, mert ez volt a látás lényege, amelyik az egész világot le fogja uralni, de az 

már kevésbé értékes, nem fog olyan sokáig fennmaradni. Ez a Nagy Sándor birodalma, amit 

Isten megmutatott, és tényleg Nagy Sándor leuralta az egész világot. Harminckét-

harminchárom éves volt, amikor meghalt. Isten ezt pontosan évszámra megmondta.  
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Ez a birodalom pedig rézből volt. A réz az ítéletet is jelképezi. Réz fegyvereik voltak, 

lerohanták és uralmuk alá hajtották az egész világot. Isten ezt előre megmondta, hogy meg 

fog történni. Aztán utána azt is megmondta, hogy jön egy vas birodalom. Ez a vas birodalom 

két lábon fog állni, ez pedig a római birodalom. Valóban, Róma leuralta a fél világot. Ez is két 

részre oszlott, a keleti (Bizánc), és a nyugati részre oszlott. A vas még értéktelenebb fém.  

Ha nézzük, hogy az evolúciós elmélet egy teljes butaság, az emberek azt gondolják, hogy 

ahogy fejlődünk, a világ egyre fejlettebb, egyre jobb lesz az emberek sorsa. Az Írás pontosan 

mást mutat, ahogy így haladunk lefele. Ha megnézzük ennek a szörnyetegnek a lábfejét, az 

pedig miből van? Cserépből és vasból. Ezek mind szimbólumok. Ezeket majd meg fogjuk 

érteni és tudjuk, hogy mi a gond a cseréppel és a vassal: hogy egymással nem ötvözhető. Ez a 

római birodalom. A 12. fejezet végén azt mondja Isten: Pecsételd be ezt a könyvet, mert ezt 

most nem értik meg. Honnan tudjuk, hogy az idők végén vagyunk? Nem onnan, hogy ki az 

amerikai elnök, ki a pápa és ki kicsoda. Hanem honnan tudjuk? Onnan, hogy a vas és a cserép 

korszakában vagyunk. Mi a helyzet a vassal? A rómaiak miért tudtak győzni? Mert vas szeke-

rekkel, vas fegyverekkel lerohanták az egész világot és miután győztek, nem csak politikai és 

gazdagsági hatalmat szereztek, hanem szellemi befolyást is. Mind a mai napig ez a birodalom 

megvan, mind a mai napig átmenekedett ez a birodalom, és ez az utolsó időkorszak, amiről a 

Biblia beszél. Azért vagyunk az utolsó időkben, mert Isten azt mondja. 

Mi fog történni ezzel a birodalommal?  Isten azt is megmutatta Dánielnek, hogy egy kő kéz 

érintése nélkül le fog zuhanni, ráesik erre a vas cserépre, összezúzza és elfújja a szél. Azok a 

próféciák, amik arról beszélnek, hogy jön az atomháború, jön a sárga veszedelem, meg a 

kínaiak, tönkremegy a dollár, ökológiai katasztrófa lesz, meg akármilyen baromságok. Hallot-

tatok ilyeneket? Persze, hogy hallottunk ilyeneket. Mindez butaság, mert Isten megmondta, 

hogy kéz érintése nélkül fog ez a világ megsemmisülni. Egy kő fog lezuhanni. Ki ez a kő? 

Jézus. Akire ez a kő rázuhan, azzal mi fog történni? Az összezúzatik. De aki erre a kőre esik, 

mi lesz vele? Meg fog maradni, és ez a kő Jézus. Ha te Krisztusban vagy, ha te Krisztus 

hívője vagy, akkor téged semmilyen prófécia, semmilyen apokaliptikus látomás nem tölt el 

félelemmel, hanem örömmel tölt el. Miért? Mert te Krisztusban vagy. Isten pontosan azért 

teszi, amit tesz, hogy az Övéi megmeneküljenek, és a gonosz, az e világ fejedelme pedig meg 

fog semmisülni és vele együtt az egész világ. Ezt mondja János az Igéjében és erről szól a 

Jelenések könyve.  

Meg fogjuk fejteni a Jelenések könyvét is, hogy hogyan kell olvasni. Ha elolvasod az 

elejétől a végéig, akkor úgy csinálsz, mint ahogy én is, amikor elolvastam, hogy nagyon 

sokszor elolvastam és még mindig elolvastam, de megvan hozzá a kulcs. Hogy mi ez a kulcs, 

majd meg fogjátok tudni, de ez már csak a jövő évben lesz. Meg fogjátok látni, hogy ami 

eddig a könyvben be volt zárva volt előttünk, azt Isten ki fogja nyitni. Ugyanolyan egyszerű a 

Jelenések könyve, mint bármelyik Evangélium vagy bármelyik másik könyv. Csak miért pont 

a trigonometriai feladat nehéz a matematikában? Hát azért, mert ha mi csak az összeadásnál 

tartottunk, akkor nem tudunk megfejteni bonyolult feladatokat. El kell indulni lépésről lépés-

re, és Isten fog vezetni bennünket. Amikor megértjük, akkor olyan krisztusi emberekké vá-

lunk, akik várják az Úr eljövetelét, akik nem ebben a világban reménykednek, akik nem ebben 

a világban látják a legtágabb jövőjüket, hanem abban, amit Isten készített az Őt szeretőknek. 

Amit szem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem gondolt, amit Isten készített az Őt 

szeretőknek. Ez a reménység kell, hogy legyen bennünk. Erről szól az egész szent Írás.  

Tehát most melyik korban élünk? Éppen ezért néztük meg egyelőre csak a Jelenések 

könyvének az elejét. Nem is fogunk tovább menni, mert amikor hozzányúlunk ehhez a 

témához, akkor igen nagy alázattal, igen nagy tisztelettel és igen nagy istenfélelemmel 

tennünk. De majd, ez a jövő évben lesz, meg fogjuk vizsgálni a szimbólumokat, hogy mi mit 

jelent, végig fogunk menni részletesen. Amíg nem tudjuk, hogy mennyi egy meg egy, addig 

nem tudunk megoldani bonyolultabb feladatokat. Hát eddig tartottunk az egy meg egynél, 
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megtanultuk a megváltást, megtanultuk, hogy kicsoda Krisztus, megtanultuk, hogy kicsoda Ő, 

újjászülettünk, betöltekeztünk Szent Szellemmel, működtünk a szellemi ajándékokban, és 

működni fogunk továbbra is, végezzük a dolgunkat, amivel Krisztus megbízott bennünket. De 

Isten szeretné, hogy kijöjjünk már végre a csecsemőkorból, és az elménket, gondolkodás-

módunkat és látásmódunkat hozzuk össze Isten látásával. Kezdjünk el ne elakadni a szalma-

szálakon, hanem lássuk egészben a történetet, ahogy ezt Isten nekünk adta, hogy az Ő 

szemével, az Ő látásával lássuk.  

Nem véletlenül mondja a Jelenések könyvének 4. fejezetében Jézus Jánosnak: Gyere föl 

ide és most innen nézd meg! Nézd meg az én szememmel, nézd meg, hogy mi folyik itt! A 

Jelenések könyvét is meg kell érteni, mert két helyszínen folyik a történés: van a földi 

helyszín és van a mennyei helyszín, mikor miről beszél. Ezt tényleg nagyon-nagyon ki kell, 

hogy elemezzük, és ha ezt megértjük, akkor tényleg egy Krisztust váró emberek leszünk, nem 

ebben a világban reménykedünk, és azt helyezzük előre, ami örökkévaló. Még nagyon kezdő 

keresztény voltam, amikor olvastam egy mondást, hogy kitől, nem tudom, de a lényege az 

volt: Nem bolond az az ember, aki hagyja veszni mindazt, ami sosem lehet az övé, hogy 

megnyerje mindazt, ami az övé lehet. Amikor mi a Krisztus munkájában tevékenykedünk, a 

Krisztust hirdetjük, Isten Igéjét hirdetjük, akkor mi az örökkévaló dolgokkal foglalkozunk. 

Mindjárt a Jelenések könyvében az első hét gyülekezethez írt levelekből kigyűjtöttem, 

hogy mit mondott Isten, ezt a múltkori tanításból meghallgathatjátok, hogy kinek jelentette ki 

magát Jézus, végig fogunk futni ezeken. Nézzük a Jelenések könyvének a főbb részleteit. Az 

első része ennek a hét levélnek. Aztán van a hétpecsétes könyv, a hét trombitaszó, a hét pohár, 

a hét ítélet, Krisztus ezer éves uralma, utána a feltámadás, a végítélet, az új föld, az eljövendő 

új Jeruzsálem – ez a vége és itt a könyv bezárása. Tehát ezekből a részekből áll a Jelenések 

könyve. Megnéztük a hét gyülekezetet. Jelenleg a gyülekezeti korszakban élünk, ezért mondta 

Jézus, hogy menjetek és tegyetek tanítványokká minden népeket. Előtte azt is mondta, hogy 

nékem adatott minden hatalom. Isten ultimátumot adott az embereknek.  

Márk 16,15–16. 

15. És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden 

teremtésnek. 

16. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik.  

Ez egy ultimátum, és elmondta, hogy a hívőket pedig jelek és csodák fogják követni. Azt 

mondta, hogy „az én nevemben ördögöket űznek”. Miért? Mert ebben a névben adatott a 

hatalom. „Új nyelveken szólnak” – itt arról a mennyei nyelvről van szó, a Szent Szellem 

nyelvéről, ami nem volt meg az ószövetségben, ami az újszövetségi hívőknek adatott, hogy 

szellemben és igazságban tudjuk imádni Istent, hogy tudjunk igazán, szívből fohászkodni 

hozzá, és az Ő tökéletes akaratában tudjunk imádkozni.  

Márk 16,18. 

18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nekik: betegekre 

vetik a kezeiket és azok meggyógyulnak.  

Ezek megint csak Jézus szavai. Tudjátok, hogy hány keresztény tagadja a nyelveken 

szólást? Ez mind-mind az utolsó időknek a jelei, hiszen az utolsó időben, azt mondja az Írás, 

sok próféta fog megjelenni. Ezt a 2Timótheus 3-ban olvassuk, amely az utolsó időkről szól. 

Ha megnézzük az utolsó idők jeleit, akkor láthatjuk, hogy ezek jelen vannak a világban, és a 

gyülekezetben is.  

2Timótheus 3,1–4. 

1. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. 

Az „utolsó napok”, ez az utolsó időkorszakot jelenti. Tehát, ha a dánieli prófécia szerint 

nézzük, akkor most vagyunk a vas és a cserép korszakában. Ha megnézzük ezt az Európai 

Uniót, majd fogjuk látni, hogy a római birodalom vissza fog állni újra, ugyanis a római 

birodalomnak csak a gazdasági része szűnt meg, és tudjuk, hogy ezt átörökítették. A római 
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birodalom végül is nem szűnt meg, hanem ezt átörökítették a vallással. Ha megnézzük, csak 

Magyarországnak van egy ezeréves története. Dániel kapott kétezer-hatszáz évre való próféci-

át. Nézzük ezt meg! Nem akarok most történelemórát tartani, Isten Igéjét hirdetem, csak 

lássátok ezt a történelem fényében, és a beteljesedett próféciákat is. Ki kente királlyá az első 

magyar királyt? Róma. Rómától kapta a hatalmat. Tehát a római birodalom nem szűnt meg. 

Sőt, még mind a mai napig a római jogot alkalmazzák. Tehát Róma megvan, még egyelőre a 

gazdasági hatalma nincs meg, de ha megnézzük a végidők kiteljesedését, akkor ez meg fog 

történni. Tehát miért vagyunk az utolsó időkben? Nem azért, hogy ki lesz az amerikai elnök, 

és amikor késhegyre menő vitát folytatnak erről keresztények, akkor csak az ördögöt dicsőí-

tik. Az interneten fröcsköltek egymásra, hogy miért az egyik elnök győzött, miért nem a má-

sik elnök győzött, mert ez van megírva, mert ezt a próféciát mondta XY próféta. Felejtsétek el 

ezeket a butaságokat, ez nem Istennek a dolga. Isten kijelentette, hogy az idők végén mi fog 

történni. Persze figyelnünk kell a jelekre, figyelnünk kell a történésekre, de mondom, Isten 

szemével, és globálisan nézzük ezeket a dolgokat! Tehát nehéz idők fognak beállni: 

2. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, 

káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, 

3. Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a 

jót nem kedvelők. 

Jézusnak van egy csodálatos próféciája, mégpedig a Máté evangélium 24. részében olvas-

suk, az is egy vázlatprófécia. Amikor a tanítványokkal ott ültek és nézték a jeruzsálemi temp-

lomot, hogy milyen gyönyörűséges és gyönyörködtek benne, Jézus pedig elmondta, hogy itt 

kő kövön nem marad, mindez le fog romboltatni. Tudjuk, hogy a rómaiak Krisztus után 70-

ben lerombolták ezt a templomot. Jézus elmondta, hogy mi fog történni az utolsó időkben, 

hogy bizony a testvér testvér ellen támad, sokakban meghidegül a szeretet. Jézus pontosan 

elmondta. Utána még folytatódik ez a vázlatprófécia, nem fejeződik be a 24. fejezetben, 

hanem a 25. fejezetben még Jézus mond négy példázatot. Az egyik példázat, a bölcs szolgáról 

és a bolond szolgáról szól, utána a tíz szűzről, aztán szól a talentumokról és utána a kecskék 

és a juhok elválasztásáról. Ez még mind-mind az idővégi próféciákhoz tartozik. Ez is egy 

vázlatprófécia, amit szintén magától Jézustól kaptunk. 

4. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. 

Tehát ezek mind a világi gondolkodású emberek, akik a pillanatnyi hatalmat, a pillanatnyi 

érdeket tekintik, itt a világon szeretnének karriert építeni, itt a világon szeretnének uralkodni. 

Nabukodonozor is azt gondolta, mint minden uralkodó, hogy az ő uralma, az ő királysága egy 

örökkévaló királyság. Aztán kevéllyé vált, pedig ő ismerte Istent, megtapasztalta Isten 

kegyelmét, hiszen Dániel próféta megfejtette nemcsak az álmának a magyarázatát, hanem az 

álmát is. A világ, a világi próféták, a varázslók, a körülötte levő emberek mind hamis prófé-

ciákat adtak neki. Azt mondta Nabukodonozor, hogy nekem egy olyan próféta kell, aki 

nemcsak az álom értelmét magyarázza meg, mert pontosan tudta, hogy ezek a varázslók, ezek 

a hamis próféták, ezek mindent félremagyaráznak. Azt mondta, hogy nekem egy olyan ember 

kell, aki az álmot magát is megfejti, mert azt senki más nem tudja kijelenteni, csak Isten. Ezt 

valóban megtette és megtapasztalta Nabukodonozor, hogy igen, Ő az Isten. Megfejtette és 

elmondta neki Dániel, hogy te vagy az aranyfej. De erre azt mondta Nabukodonozor, hogy 

mit nekem, hogy én az aranyfej vagyok, én az egész arany vagyok, és csináltatott magának 

egy arany bálványszobrot. Ezt csinálja a világ is. Arany bálványszobrot csinál magának, hogy 

azt imádja. Ez egy jelkép megint, hogy az emberek a világot imádják, hogy a világ imádóivá 

váljanak. Mit csinált ez a Nabukodonozor? Azt a szobrot akarta imádtatni. Mert én vagyok az 

egész aranyszobor! Előléptette magát.  

Aztán Istennek kellett foglalkoznia egy kicsit vele. Bizonyára olvastátok az égig érő fát, 

amikor ismét kapott egy álmot, és akkor Dániel megint elmagyarázta, hogy ez a fa, amelyik 

az égig ér, rengeteg gyümölcsöt terem, jólétet, gazdagságot terem, de aztán kivágattatott és 
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csak a gyökere maradt meg. Azt mondta Isten, hogy akkor majd kapsz szamárszívet és úgy 

fogsz legelni, mint egy barom. Úgy is lett! Hét évig Nabukodonozor az állatokkal legelt, szőre 

nőtt és megtébolyodott, mert magát akarta imádtatni. Ez a világ ugyanúgy tébolyult, mert a 

világ rendszerét tolja előre, megpróbálja a vas is magát nagyon erősnek tartani. Nézzétek meg 

az Európai Uniót! Kezd összeállni az egész, ugye, vas és cserép. Nagyon erősnek mondja 

magát, de nézzétek meg, hogy a cserép az milyen? Törékeny. Amiről ma is szól, ez az úgy-

nevezett vírushelyzet, nem kívánok ezzel kapcsolatban semmit sem mondani, de megint 

egészben kell látni az egészet, hogy miről szól ez az egész. Az, hogy nem a vírusról, az biztos. 

Persze vannak vírusok, és egy vírus lehet veszélyes is, meg lehet nem veszélyes is, mindig is 

voltak vírusok, öt évvel ezelőtt is voltak vírusok, megbetegedett az összes gyerek, megbete-

gedtek a felnőttek, 20%-a a lakosságnak prüszkölt meg taknyos volt, meg mit tudom én, de 

senkit nem csuktak be. Nem zártak be senkit. Nézzétek, hogy az egész miről szól. Az egész 

arról szól, hogy tényleg megyünk a végkifejlet felé, és most ezt nem onnan állapítjuk meg, 

hogy van vírus meg védőoltás, hanem abból, amit Isten mondott.  

Mi történik? Egy globális birodalom kezd el kibontakozni. Ez a globális birodalom, egy 

gazdasági birodalom is lesz, de nemcsak, hanem egy ideológiai, egy szellemi birodalom is 

lesz. Most látjuk talán a világtörténelemben először, amit erről az egész helyzetről látni kell, 

hogy a globális hatalmak talán először érték el a világon, első alkalommal, hogy az egész 

világot szinte le tudták uralni. Ezt nem fegyverrel tették, hanem az ideológiával. Bezárják az 

embereket, elhatalmasodnak az embereken, olyan dolgokat tesznek, hogy az emberi kapcsola-

tokat tönkre tegyék, és ez így van mindenhol az egész világon. Itt ne bármelyik kormányfőt 

kárhoztasd most ezért, imádkozunk értük, és a rendeleteket be kell tartanunk.  

Mit mondott Pál apostol? Amikor Pál apostol szolgált, akkor egy nagyon véreskezű császár 

uralkodott, Néró, de mégis azt mondta, hogy igenis, engedelmeskedjetek a felsőbb hatalmas-

ságoknak! Tehát a törvényeket be kell tartanunk, mert ez is hozzátartozik az istenfélelemhez. 

Nagyon fontos! Most látjuk azt, hogy tényleg kezdenek ezek kibontakozni! A másik pedig, 

hogy ami szellemi téren történik, azt is figyelnünk kell. Még néhány évvel ezelőtt a legna-

gyobb vallási vezetőtől jelentek meg írások az ökuméniáról. Amikor fölhígítják az Evangé-

liumot, amikor Krisztus tanítását félretolják, ez az úgynevezett vallásosság, az ökuménia. 

Tehát azt jelenti, hogy összemosni a vallásokat. Vannak ilyen világi törekvések. Amikor 

beszél a Biblia az észak és a dél harcáról, akkor ott nem Kínáról, meg az oroszokról, meg nem 

tudom, kikről beszél, hanem beszél egy vallásos rendszerről. Egy olyan vallásos rendszerről, 

ami ki fog alakulni, ami jelen van a világon, és a déli király, az pedig a pogány világ, és a 

kettőnek a harca folyik.  

Tulajdonképpen a Jelenések könyve is ebben csúcsosodik ki, hogy a Bárány legyőzi a világ 

fejedelmét. Ez az a harc. Mindig lesznek olyanok, akik igazak, akik nem azonosultak a Babi-

lonnal, a vallással, hanem Istennek az igaz imádói. Ha megnézitek az egész üdvtörténetet, 

akkor nagyon sok esetben látjuk azt, hogy mindig csak a maradék tartatik meg. Bizony 

mindannyian nagyon-nagyon meg vagyunk próbálva ebben az időben, mert kezd a végkifejlet 

kibontakozni. Az, hogy ez évben mennyi időt tesz ki, hogy melyik elnöknél, melyik pápánál, 

melyik világi vezetőnél fog ez megtörténni, ne ezt keresd, mert nem ez a lényeg, hanem a 

lényeg az, amit Isten mondott! Nézzük meg, hogy mit mond nekünk Isten! A múltkor 

megnéztük, hogy Isten kinek jelentette ki magát. Azt mondta, hogy én vagyok az első és az 

utolsó, aki halott volt és él. Tehát Ő a kezdet és a vég. Aki halott volt és él, azaz Jézus 

feltámadt, Jézus legyőzte a halált. Akinél a kétélű éles kard van. Kinél van az Ige? Ő maga az 

Ige. Mit jelent a kétélű éles kard, ami a szájából jön ki? Az Isten Igéjét jelenti. A próféciák 

elmondták, hogy megveri a földet a szájának vesszejével.  

Isten az Igéje által tanít bennünket. Ő az Isten Fia. Ő az, aki felülről való és nem alulról 

való. Ő az, aki Istentől született és nem embertől. Akinek a szemei olyanok, mint a tűzláng. 

Aki átlát rajtad, a hamis cselekedetek, a fa, a széna, a pozdorja megég az ő tekintetétől. Az Ő 
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tekintete előtt mindenek leplezetlenek, ahogy az Írás mondja. Akinek a lábai hasonlók az izzó 

fényű érchez. Aki maga is átment a tűzpróbán, legyőzte a sátánt a kereszten. Akinél van az 

isteni hét Szellem. Ezt nézzük meg az Ésaiás 11-ben! Jövő héten úgyis karácsony lesz, és ez is 

egy messiási prófécia: 

Ésaiás 11,1–2. 

1. És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s gyökereiből egy hajtás növekedik és 

gyümölcsöt hoz. 

2. Akin az Úrnak Szelleme megnyugoszik: bölcsességnek és értelemnek szelleme, ta-

nácsnak és hatalomnak szelleme, az Úr ismeretének és félelmének szelleme. 

Ez a hét szellem, és azért fogjuk ezt most megnézni, mert későbbiekben a Jelenések 

könyvében is fogunk ezzel találkozni. Mit mondott Jézus az első tanításánál? Az Úrnak 

Szelleme van énrajtam. Az Úr Szelleme! Az Úr a Szellem által szolgált itt a földön, és az Ő 

Szelleme által Úr. Mit jelent ez, hogy Úr? Azt, hogy úr a betegségek fölött, úr a szegénység 

fölött, úr az egész világ fölött. Hatalmas dolog, hogy itt a földön a krisztusi uralmunkat 

ugyanúgy az Ő Szelleme által tudjuk érvényesíteni. Isten Szelleme által. Amikor imádkozunk 

emberekért, és meggyógyulnak, azért az Úré a dicsőség, mert ki végzi ezt a munkát? Isten 

Szelleme végzi!  

Isten Szellemének megvannak a szellemi ajándékai, vannak a karizmák. Egyébként ez is az 

idő végi jel, hogy tagadják a Szent Szellem munkáját. Sőt, most már vannak olyan új protes-

táns törekvések is, hogy az Isten hármasságát tagadják, és leginkább a Szent Szellemet. Azt 

mondja az Írás, hogy akiben megvan az istenfélelem látszata, de tagadják annak az erejét, 

ezeket kerüld! Arról is beszél az Írás, hogy az utolsó időben lesznek olyan keresztények, ál-

keresztények, akik a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a 

fülük. Viszket a fülük a mesékre, a vallásos mesékre, a nagy látásokra, a nagy próféciákra, ki 

mit írt a könyvében, ki mit mondott, és ezt követik az emberek. Éppen most vettünk ki két 

könyvet, mert nem biblikus. Mindegy, hogy ki írta, ha nem biblikus, akkor kivesszük. Az 

utolsó idők legnagyobb problémája és kihívása ugyanaz, hogy az emberek ne gondolkod-

janak. Ez a törekvés, hogy az emberek ne gondolkodjanak! Mindent készen kapunk, az 

elektromos pásztor terelgeti az embereket, a közismert nevén televízió, ismeritek. A hírekből, 

a híradásokból, a médiákból, ami jön, azt lenyomják a torkodon, tetszik vagy sem. Mi a cél? 

A technika fejlődésével és a gazdagsággal mindig jön egy erkölcsi romlás. Ha megnézzük 

Babilont, nagyon-nagyon gazdag volt, de erkölcsileg nagyon romlott. Ugyanez volt a helyzet 

Szodomával és Gomorával. Nagyon gazdagok voltak, nagyon fejlettek gazdaságilag, de minél 

fejlettebbek voltak, minél nagyobb volt a jólét, annál nagyobb volt az erkölcsi romlás. Ezt 

mindig meglátjuk.  

Jézus beszél erről a laodiceai gyülekezetnél. Az a legutolsó levél a gyülekezeteknek szóló 

levelek között. Ott is pontosan ez volt a probléma, hogy azt hiszed, hogy gazdag vagy, azt 

hiszed, hogy meggazdagodtál, de te vagy a vak, a nyomorult és a mezítelen. Miért? Mert a 

pénzében bízik, úgy gondolja, hogy a pénze, a gazdagsága meg fogja őt tartani. Minél gazda-

gabbak az emberek, annál inkább úgy érzik, hogy nincs szükségük Istenre, nincs szükségük az 

égvilágon senkire. Nem a pénz a baj, meg a gazdagság a baj, hiszen a gazdagság honnan jön? 

Istentől jön, nem? Az egy teljesen normális és jó dolog lenne, hogy minden hívő gazdagság-

ban éljen, hiszen ismeritek a Jézus Krisztus jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett 

érettünk, hogy mi az Ő szegénysége által meggazdagodhassunk, a 2Korinthusbeliekhez írt 

levél 8,9-ben van leírva. Tehát Jézus pontosan ezért jött, hogy ez nemcsak egy anyagi gazdag-

ságot jelent, hanem egy szellemi gazdagságot is, ahogy János írja a 3Jánosban, hogy minden-

ben jól megy a dolgod és gyarapodó vagy és a lelked is gazdag. A gazdagság ott kezdődik a 

két fülünk között a fejünkben, a gondolkodásunkban, a mentalitásunkban, hogy ezt az igaz-

ságot tudjuk érvényesíteni az életünkben. Hiszen minden a szellemiekből állott elő.  
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Nagyon sok embert ismerünk, akik nagyon szegényen kezdték, de az Istennel való járásuk 

után nagyon áldottak lettek. Ha megnézzük az első ilyen embert, akit Isten elhívott, ő Ábra-

hám. Ábrahámnak mit ígért Isten? Ha velem jársz, akkor megáldalak téged. Az áldásokhoz 

hozzátartozott nemcsak a lelki gazdagság, hanem a fizikai gazdagság is. Mert ennek a 

világnak a rendszere is úgy van fölépítve, és ez a nagy hazugsága szintén az ördögnek, hogy a 

pénz az fúj! – de nem a pénzzel van a baj, hanem a pénz szerelmével. Ahogyan írja a Timót-

heushoz írt első levél, hogy minden baj gyökere a pénz szerelme. Nem a pénz, hanem a pénz 

szerelme. Nagyon sok szegény ember van ebben a szerelemben, elhagyja az Istennel való 

járást, hitehagyás és minden tapasztalható az egyházakban is, mert a világnak kötelezte el 

magát. Nem arról beszélek, hogy nem kell dolgozni és nem kell megbecsülni a világi 

munkahelyeket, de az első helyre Istent kell tenni. Jézus megadta ehhez is a kulcsot a Máté 

evangéliumában olvassuk a 6. fejezet 25-ös versében, hogy ne aggodalmaskodjatok a ti élte-

tek felől, hogy mit esztek, mivel ruházkodtok. Mi volt a kulcs? Az, hogy keressétek először 

Istennek országát, és az Ő igazságát; és mindez megadatik néktek. Az emberek ezt a lépést ki 

akarják hagyni, úgy gondolják, hogy először egy jó munkahelyet, egy jó állást keresünk. 

Nem, a Biblia nem azt mondja, hogy először ezt keresd, persze ezt is meg kell tenned, mert 

különben nem fogsz tudni elhelyezkedni, de először Isten országát, és az Ő igazságát kell 

keresni. Ez egy egyenes következménye lesz annak, hogy Isten betölti minden szükségedet. 

Ki a mi Istenünk? Kié ez az egész föld? Ki teremtette? Ki a mi Atyánk? Egy koldus? Nekünk 

egy gazdag Atyánk van! Ha már van egy ilyen gazdag Atyánk, akkor legyél már abban biztos, 

hogy Isten be fogja tölteni a szükségeidet. Lehet, hogy most ebből semmit nem tapasztalsz, 

lehet, hogy semmit nem értesz, és megkérdezed, hogy István, akkor most miért nem tudom 

befizetni a sárga csekket? Hát azért, mert lehet, hogy fordítva kerested eddig, de nem baj, 

akkor kezdd el most keresni Isten országát, és az Ő igazságát, és megadatik neked, és be lesz 

fizetve a sárga csekk is! Ki lesz fizetve a számlád is, és nem lesz probléma, de ez a kulcs. 

Mindig is ez volt a kulcs. Dávid is mondta, hogy megvénhedtem, meg is öregedtem, de soha 

nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, vagy a magzatja kenyérkéregetővé. Ezt 

mondja Dávid? Ezt mondja a Zsoltárban. Így van. 

Ott tartottunk, hogy az Úrnak Szelleme van énrajtam, ezt az Ésaiás 61,1-ben és a Lukács 

4.18-ban is olvassuk, hogy az Úr Szelleme mit végzett a Felkenten, a Messiáson keresztül. 

Ugyanaz a Szent Szellem most rajtam, rajtad, másokon keresztül ugyanazt kívánja végezni itt 

a földön, amit az Úr Jézus Krisztuson keresztül végzett. Az Újszövetség majdnem minden 

könyvének végén ott van, hogy ámen, vagyis úgy legyen. Egy könyvnek a végén nincs ámen, 

az pedig az Apostolok cselekedetei, mert még mindig ebben a korszakban vagyunk, még 

mindig a gyülekezeti korszakban vagyunk, még nincs vége, és még mindig ugyanazokat kell 

tennünk, amit tettek Jézus korai tanítványai. Jézus nem változott meg, az Evangélium nem 

változott meg, a Szent Szellem nem változott meg, senki nem változott meg! Jézus nem 

mondta soha, hogy ha majd kétezer év múlva fogtok imádkozni az emberekért, akkor a Szent 

Szellem már nem fog tenni semmit! Soha nem mondta, hogy a Szent Szellem ajándékait csak 

azok kapják meg, akik az első században éltek. Ilyet mond a vallás, ilyet mondanak a hamis 

próféták, a hamis tanítók, a hamis vallás, a hamis egyház. A Szent Szellemet ki akarják szorí-

tani az egyházból, mert a Szent Szellem az igazságnak a Szelleme.  

Ha nézzük a hét szellemet, akkor látjuk, hogy az első a bölcsességnek a Szelleme, ez nem 

az emberi bölcsesség, hanem az isteni fajta bölcsesség, az, amit Salamon is kapott Istentől. 

Salamon is meg tudta oldani az emberek vitás dolgait, mert Istentől bölcsességet kért. Volt 

egy bölcsesség Szelleme. Ha ez volt az ószövetségben, akkor mennyivel inkább ad nekünk 

Isten bölcsességet most! A második az értelemnek a Szelleme. Isten megújítja az értelmünket, 

mert bennünk a Krisztus elméje van. Isten ad értelmet és bölcsességet. Dániel miért volt olyan 

értelmes? 18 éves volt, amikor az első turnussal elvitték Babilóniába, akkor még Jojakim volt 

a király. Egy zsidó fogoly Babilon második embere lett. Hasonlít a története Józseféhez, aki 
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egy pásztorfiú volt, Jákób fia, és ahogy Egyiptomba került, a fáraó második embere lett. Na, 

nem az első héten, miután odakerült. Ha megnézzük Dánielt, Isten adott neki bölcsességet, 

ismerte az Írásokat, pedig csak 18 éves volt, de elkötelezte magát Istennek. Ha ott az első feje-

zetet elolvassátok, akkor látjátok, hogy ugyanaz történt, ami történik minden világhatalomnál, 

hogy megtanították a kaldeusoknak az írására, megtanították arra a kultúrára, és tulajdonkép-

pen egy jó alattvalót akartak csinálni belőle, hogy Nabukodonozornak legyen egy csodálatos 

minisztere. Tényleg lett is, megtanulta a kaldeusok írását, jártas volt mindenben, egy 

szorgalmas ember volt. Az, hogy valaki hívő, valaki keresztény, valaki Isten embere, az nem 

azt jelenti, hogy hanyag legyen, trehány legyen, nem számít, ha nem ért semmihez a világon. 

A világi tudományokra tanították meg. Ezt csinálta egyébként minden rendszer. Ezt csinálja 

ma is. A kommunizmusban mit csináltak? Ott is kádereket képeztek, megpróbálták az embe-

reket asszimilálni, beolvasztani a hatalomba. Ez ma is ugyanúgy van, és nem fog megváltozni, 

amíg a világ világ, hogy a rendszert kiszolgáló, jó kádereket képezzenek. Ezt tette Nabukodo-

nozor is, de valami volt Dánielben, ami a többiben nem volt meg, mert a többit nem látjuk a 

Bibliában. Az, hogy Dániel nem adta meg magát a világnak, ő elkötelezte magát Istennek, ha 

kell, az élete árán is, és azt mondta, hogy én nem fogom a szobrodat imádni! Akkor mész a 

tüzes kemencébe! – mondta a király. Dániel így válaszolt: Az én Istenem van olyan hatalmas, 

ha akar, onnan is kiment! Ez volt Dániel hozzáállása. 

Nagyon sokan megalkudtak, mert az akkori Babilon a mai New Yorknak felelt meg. Ahon-

nan ők eljöttek, ott háború dúlt, sivárság volt, pusztaság volt, szegénység volt, minden, amit el 

tudsz képzelni. De Babilonban gazdagság volt. Ha olvasol történelemkönyveket, akkor 

olvashatod, hogy hányan ott maradtak Babilonban, hányan megalkudtak a világgal, hányan 

elhagyták Izrael Istenét és a bálványokhoz fordultak, a világhoz fordultak, és nem akartak 

visszamenni. Gondoljatok bele, a hetven év alatt két-három generáció eltelt, de Dániel meg-

érte még a következő királyt is, a méd-perzsa királyt, Dáriust. Azt mondta neki Dárius, hogy 

ne imádkozz, mert ha imádkozol, akkor bedobunk az oroszlánok közé! Dániel elkötelezett 

volt Isten iránt még hetven év után is. Isten mindig támaszt ilyen embereket, támaszt ilyen 

prófétákat, támaszt olyan embereket, akik elkötelezettek Isten dolgában. Azt mondta ennek a 

Dáriusnak, ennek a méd-perzsa királynak, hogy nem! Én, akkor is imádkozni fogok! 

Kinyitotta az ablakot és imádkozott, és Isten megszabadította az oroszlánok verméből is, mert 

elkötelezett volt. Ez az, amit itt kellene, hogy lássunk.  

Egy kicsit elkanyarodtam. A következő a tanácsnak Szelleme, a hatalomnak a Szelleme, az 

Úr ismeretének a Szelleme. Jézus azt mondta, hogy elküldöm a Szent Szellemet, Ő vezet majd 

el benneteket minden igazságra. Ő az igazság Szelleme. Ha a Szent Szellemet kidobják a 

gyülekezetből, akkor mi marad? Akkor marad a politika, marad a liberalizmus, marad a világ. 

Tehát Isten Szelleme nélkül nem tudunk tenni semmit. A következő az Isten félelmének a 

Szelleme, hogy igenis megtesszük azt, amit Isten mond. Pontosan erről szól a hét gyülekezet. 

Most már nem fogjuk megnézni a feddéseket, azt a múltkor átnéztük. Megnéztük a thiatirabeli 

gyülekezetnél a Jézabel-féle szellemiséget is. Majd ezzel még lehet, hogy foglalkozni fogunk 

a dánieli tanításoknál, illetve a Jelenések könyvénél, mert ez a szellemiség, ez mindig ott van. 

Isten azt várja, hogy ilyenkor legyen valaki, aki feláll és szembeszáll vele. De sokan engednek 

ennek a Jézabel és Akháb-féle szellemiségnek, ami azt jelenti, hogy a varázslást, a hazugsá-

got, a hamis isten imádatot és egyéb praktikákat folytatják. Békét akarnak az emberek 

anélkül, hogy a hazug, manipuláló Jézabel szellemet eltávolítanák. Bizony a vezetőknek meg 

a hívőknek a legnagyobb gyengesége, ha ezzel kompromisszumot kötnek! Semmi keresniva-

lója a gyülekezetben a hamisságnak, a hazugságnak, a tolvajlásnak, a paráznaságnak! Nem 

akarom most felolvasni még egyszer a Jelenések könyvéből azt a részt, amikor Jézus el-

mondja, hogy mi történik azokkal, akik engednek ennek a csábításnak. Saját magukat adják a 

gonosz hatalma alá. Azt mondja az Úr, hogy nem tudok mit tenni veled, levettem rólad a 

kezem és történik veled, ami történik, a te választásod volt, a te döntésed volt. Nagyon 
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szeretnék az emberek Isten áldásait anélkül, hogy odaszánnák magukat Istennek, hogy először 

Isten országát keresnék. Ez sajnos világjelenség, ebben egyikünk sem érkezett meg. Nézzük 

meg, mik az ígéretek: 

Jelenések 2,7. 

7. A kinek van füle, hallja, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek 

enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. 

Ez az ígéret. Te győztes vagy? Mit mond az 1János? Azt, hogy győztesek vagyunk. Néked 

adom az élet koronáját és enni adok neked az elrejtett mannából. Mi az az elrejtett manna? A 

manna táplálék. Mi az elrejtett manna? Mi a manna szellemi értelemben? Isten Igéje. Pon-

tosan erről szól ez is, hogy meg fogsz érteni olyan dolgokat, amik el vannak ugyan rejtve – 

tehát itt az apokaliptikus könyvekről van szó –, meg fogsz érteni Isten Igéjéből olyan 

dolgokat, amiket eddig nem értettél meg. Adok az elrejtett mannából. Jézus elmondja a hegyi 

beszédben, hogy akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, azok meg fognak elégíttetni. Itt 

nyilván egy szellemi táplálékról van szó. Adok egy fehér kövecskét. A fehér kövecskét a 

győztesek kapták abban a korban, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja. Nézzük, hogy mi 

még az ígéret: 

Jelenések 2,26. 28. 

26. És aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok 

a pogányokon; 

Ez ígéret nekem, neked, minden hívőnek, aki Krisztusban van. 

28. És adom annak a hajnalcsillagot. 

Ez egy jelkép, de ezt most nincs idő kifejteni. 

Jelenések 3,5. 

5. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvé-

ből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám előtt és az Ő angyalai előtt. 

Jézus ezt mondja, hogy aki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt a 

mennyei Atyám előtt és az Ő angyalai előtt. 

Jelenések 3,12. 

12. Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki 

nem jön; és felírom reá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új 

Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. 

Jelenések 3,21. 

21. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe üljön velem, amint én is 

győztem és ültem az én Atyámmal az Ő királyiszékében. 

Csodálatos ígéretek ezek? Gyönyörűséges ígéretek? Halleluja! A világ meg tudja adni ne-

ked ezt? Nem, a világ elmúlik, és annak a dicsősége is, ahogy ezt János mondja. Ha elhisszük 

Jézus szavait, akkor mit mond a bölcs szolgáról? A bölcs szolga hallja, mit mond az ura, és 

még egyet mond: megcselekszi! Ez a kettő! Ugyanez a helyzet, amikor a megtérésről beszél 

Jézus. Miért mondja, hogy térjünk meg? Mert ha egyszer rossz irányba megyünk, akkor rossz 

helyen fogunk kikötni. Ezért mondja Jézus, hogy megtérni, megfordulni. Ha kiderül, hogy 

rossz buszra szálltál, akkor mit teszel? Leszállsz róla és fölszállsz a másikra, mert akkor tu-

dod, hogy épp ellenkező irányba mész, mint kéne. Ha valamit elrontottunk, akkor ugyanúgy, 

lelki szinten, ezt meg kell tenni. Először is föl kell ismernünk, hogy ezt eltévesztettük, 

elrontottuk. Első dolog, hogy az értelmünkkel megértjük. A másik, hogy nem az érzéseinket 

követjük. Az akaratunkkal mit csinálunk? Megfordulunk. Például, tegyük fel, hogy egy sofőr, 

aki részeg volt és halálos balesetet okozott, mert részegen ült az autóba, és meghaltak 

néhányan, elmondhatja, hogy sajnálom. Aztán nagyon bánatos lesz, nagyon szomorú lesz, 

nagyon sajnálja magát, elmegy a kocsmába, megint leissza magát és megint beül az autóba. 

Ez az ember megtért? Nem tért meg! Pontosan ez a megfordulni, megtérni, ezt mondja Jézus, 

hogy vissza kell fordulnunk. Tényleg elnyerjük az élet koronáját. Mindenki szeretné az 
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ígéreteket, mindenki szeretné az áldásokat, de az áldásokhoz vezető úton nem szeretne 

végigmenni. Ez a kettő nem megy együtt. Jézus pontosan elmagyarázza, hogy szánjátok oda a 

ti testeteket Istennek kedves és szent áldozatul. Halleluja! Dicsérjük az Urat! Köszönjük az Úr 

kegyelmét! 

 
*A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításból származnak. 

A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 

 

 


