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UTOLSÓ IDŐK – 4. rész
Dániel könyve 9. fejezet
Varga István élőben elhangzott tanításának nyers szövege
Budapest, 2021. 07. 04.

Remélem felkészült a szívetek, a mai üzenet nem mindenki számára lesz annyira könnyű,
érthető, de én imádkoztam azért, hogy Isten adjon a Szellem által megértést. Isten Szelleme
az, aki megvilágosítja nekünk az Igét, Ő ad nekünk kijelentést Isten Igéjének igazságáról.
Ami rögzítésre került a Bibliában, azt azért tette oda Isten, hogy megértsük. Tudom, hogy
nem könnyű téma az utolsó idők apokaliptikus időkorszaka. Ehhez két fő könyvünk van, az
egyik az Ószövetségben Dániel könyve, ami 12 részből áll. Ma a 9. részét fogjuk tanulmányozni, és ha az Úr is úgy akarja, akkor a jövő héten be fogjuk fejezni. Kénytelenek leszünk
visszanyúlni az előző részekhez, mert a minden összefüggésben van mindennel. A Biblia 66
könyvből áll, 39 ószövetségi és 27 újszövetségi könyvből.
Most megnézzük a birodalmak korát. Az eddigiekben a nyolcadik fejezet végéig jutottunk
el, a kilencedik részben Dániel látásairól fogunk olvasni. Dániel könyve a világbirodalmakat
mutatja be nekünk, egészen odáig, amíg el nem jön Isten királysága, és a világbirodalmak
meg nem szűnnek. Isten bemutatja nekünk, hogy egymás után hogyan következnek és ezek a
birodalmak, és mik a jellemzőik. Isten Dánielen keresztül egészen az idők végéig adott kijelentést, talán ez a legnagyobb időkorszakot átívelő prófécia, ami a babiloni fogságtól kezdve
egészen a Jelenések könyvének végéig szól, és maga az Úr Jézus is visszaigazolja ezeket a
próféciákat.
Az elmúlt időszakban néztük a Dániel könyvének 2. és 7. részében a világbirodalmakat. A
második részben Isten adott egy álmot Nabukodonozornak, és Dániel elmagyarázta az arany,
ezüst, bronz, vas és a vas és cserép birodalmakat. Az arany a Babiloni Birodalom, az ezüst a
Méd-Perzsa Birodalom, a bronz a Nagy Sándor Birodalom, a vas a Római Birodalom, majd a
legutolsó a tíz nemzet birodalma lesz, amit a tíz lábujj jelképez, a vas és a cserép, ez a Római
Birodalomból fog valószínű részint előállni. A hetedik fejezetben Isten megerősíti ezt az
álmot, ott pedig Dániel egy oroszlánt lát, ami Babilóniát jelképezi, lát egy medvét, azután
látja a párduchoz hasonló négyfejű szörnyeteget, és a legeslegvégén lát egy rettenetes állatot,
amely ölt, zúzott, pusztított, rombolt, és ennek az állatnak tíz szarva volt. Dániel erre az utolsó
tíz szarvra volt kíváncsi. Gyakorlatilag a hetedik részben egy betekintést ad Isten nekünk a
legutolsó birodalomról, egy kicsit részletesebb betekintést, és ezt meg fogjuk nézni. A
nyolcadik részben pedig Isten szintén megerősíti az előbbi látásokat, hogy a kétszarvú kos, az
egyik a Méd, a másik a Perzsa Birodalom, amelynek az egyik szarva egy kicsit magasabbra
nőtt. A Biblia tele van szimbólumokkal, és a szarv a királyságot, az uralmat, és a hatalmat
szimbolizálja. Média volt a nagyobb, de Perzsia végül nagyobbá vált, és a nyolcadik fejezetben látjuk az egyszarvú kost, amely legyőzi a kétszarvú állatot, vagyis Médiát és a Perzsa
Birodalmat.
A második, a hetedik és a nyolcadik fejezetre visszatekintünk, mert a kilencedik fejezet
visszamutat ezekre a részekre. Tehát az emberi uralom végső formája a tíz államból álló
koalíció lesz, amely vasból és cserépből fog állni. A legeslegutolsó időkről pedig a Jelenések
könyve számol be. Azért kezdjük Dániel könyvével, mert mire a Jelenések könyvéhez érünk,
addigra sok minden ismétlődni fog, és sok olyat fogunk hallani, a megértés miatt, amit már
Dániel könyvében tárgyaltunk, és a végén összeáll majd ez a kép.
Nézzük a hetedik rész 19-es igeverset, hiszen ez az, ami az utolsó időkre szól, az antikrisztusi korszakra. Isten pontosan kijelenti a korszakokat, az időket, és majd fogjuk látni a
továbbiakban, hogy milyen pontossággal jelentette ki Dánielnek mindezeket az igazságokat.
Ez a legutolsó az antikrisztusi korszak lesz, az utolsó hét év. Miért utolsó hét év, miért 490 év,
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amiről beszél a Biblia, és miért a hetvenéves babiloni fogság? Mindenre választ fogunk kapni
az Igéből. Dániel azt mondja:
Dániel 7,19–22.
19. Akkor bizonyosat kívánék tudni a negyedik állat felől, amely különbözék mindamazoktól, és rendkívül rettenetes volt; vasfogai és érckörmei voltak, falt és zúzott, és a
maradékot lábaival összetaposta.
20. A tíz szarv felől is, amelyek a fején voltak, és afelől, amely utóbb növekedék és három esék ki előle; és ennek a szarvnak szemei voltak és nagyokat szóló szája; termete is
nagyobb a társaiénál.
21. Látám, hogy ez a szarv hadakozék a szentek ellen, és legyőzé őket.
22. Mígnem eljöve az Öregkorú, és az ítélet adaték a Magasságos szentjeinek; és az
idő eljöve, és birtokba vették a királyságot a szentek.
Itt elmagyarázza Dánielnek az angyal, hogy ez miről szól.
Dániel 7,23–28.
23. Így szóla: A negyedik állat negyedik ország lesz e földön, amely különb lesz minden országnál, és megeszi az egész földet, és eltapodja és szétzúzza azt.
24. A tíz szarv pedig ez: Ebből az országból tíz király támad, és más támad utánuk, és
az különb lesz mint az előbbiek, és három királyt fog megalázni.
Más helyen úgy mondják, hogy megsemmisíteni, eltüntetni.
25. És sokat szól a Felséges ellen és a Magasságos szentjeit pusztítja, és véli, hogy
megváltoztatja az időket és a törvényt; és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig.
26. De ítélők ülnek és az ő hatalmát elveszik, hogy kiirtassék és végleg elvesszen.
Utána fog eljönni az ezer éves királyság.
27. A birodalom pedig és a hatalom és az egész ég alatt lévő országok nagysága átadatik a Magasságos szentjei népének; az Ő királysága örökkévaló királyság, és minden
hatalmasság néki szolgál és engedelmeskedik.
28. Itt vége lett a beszédnek. Engem, Dánielt pedig az én gondolataim igen megrettentének és az én ábrázatom elváltozék rajtam; de e beszédet megtartám szívemben.
Ebben a részben Isten egy részletes betekintést ad nekünk az utolsó korszakra, az utolsó
hét évre, amikor a tíz nemzetállam fel fog emelkedni. Miért tanítunk erről? Nagyon sokan,
akik valószínűleg nem olvasták Dániel könyvét, azt mondták, benne vagyunk már a hét
évben, benne vagyunk a megpróbáltatásban. Sok butaságot lehet olvasni, Isten drága
gyermekei hallanak ezt-azt-amazt, és mindjárt továbbadják, de a megpróbáltatások ideje még
nem jött el, mert az az utolsó hét év lesz. Azoknál az eseményeknél tartunk jelenleg, amiknek
Jézus beszéde alapján a hét év előtt kell megtörténni. De nem szaladok ennyire előre. Nézzük
meg, hogy miről beszél itt pontosan. Ki lesz ez az egy szarv? Úgy jelenti ki a Biblia, hogy az
antikrisztus. A Jelenések könyvének 13. részében olvasunk két fenevadról. Az egyik a
tengerből feljövő fenevad, a másik pedig a földből feljövő fenevad. A tenger a népeket jelenti,
nem a háborúkat, mint ahogy sokan gondolják. Van néhány drága testvérünk, aki apokaliptikával foglalkozik és mindenféleképpen be akarja bizonyítani azt, hogy az elragadtatás a hét
év közepén lesz, de ehhez több száz Igét ki kell hagyni, és több tíz Igét össze kell vetni olyan
igeversekkel, amiknek semmi köze egymáshoz. Ha valaki mindenféle ismeret nélkül meghallgatja, akkor el fogja hinni ezeket az igeietlen állításokat, ahelyett, hogy utánanézne a
Bibliában. Egy dolog biztos, hogy amit Isten kijelentett, azt tudnunk kell, és amit Isten nem
akarja, hogy tudjunk, azt nem véletlen rejtette el előlünk. Minden, amit szükséges, hogy
tudjunk az utolsó időkkel kapcsolatban, azt Isten leírta az Igében. Amikor mi akarjuk
megmagyarázni Isten helyett az időket, hogy mi, mikor, hogyan fog történni, az nem igei
alapú. Egy dolgot már előre el tudok mondani: aki tudja az elragadtatás időpontját, attól az
embertől nagyon messzire távozz el! Ugyanis az Igéből nem lehet bebizonyítani. Egy dolog
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látszik, amit Jézus mondott, hogy a megpróbáltatások idejének semmi köze a hívő keresztényekhez, és fel tudok sorolni az Igéből rengeteg okot, hogy miért nem.
Először is nézzük meg, hogy miknek kell megtörténniük. Ahhoz, hogy az utolsó hét évhez
érjünk, meg kell, hogy szülessen a tíz nemzetállam. Megszületett ez már? Nem tudunk róla.
Igaz? Ez a tíz nemzetállam három másik államot kell, hogy eltaposson. Megtörtént már?
Nem! Ebből a tízből egy szarvnak, az antikrisztusnak − ami egy erős állam lesz − elő kell
jönni. Megtörtént már? Nem! Akkor miért beszélünk itt a megpróbáltatások időszakáról? Innentől kezdve, ha valaki a megpróbáltatásokról beszél, meg a hétéves utolsó időciklusról,
akkor javaslom, hogy előbb tanulmányozza az Igét! Az én Bibliám ezt írja, és én hiszem,
hogy az Ige igaz.
Nézzük meg konkrétan, amit az Ige ír. Vannak olyan dolgok, amikről nem tudjuk, hogy mi
az. Nincs ember, aki be tudja bizonyítani az Igéből, hogy mikor lesz az elragadtatás. Miért?
Mert maga Jézus mondott le erről a jogáról. Azt mondta, hogy én sem tudom, egyedül az én
mennyei Atyám. De Jézus mindent tud, hiszen Jézus Isten! Igen, csak Ő alávetette magát az
Atyának, és ezt a jogot átadta, teljesen az Atya kezébe helyezte. Semmi értelme a számolgatásnak, hogy mikor lesz az elragadtatás, mert ezt egyszerűen nem lehet kiszámolni. Megtörténhet az alkalom végéig is, megtörténhet a hét év elején, nem tudjuk. Ez az igazság. Aki
bármit állít ezzel kapcsolatban, és azt 100%-osan állítja, akkor sem tud hozzá Igéket felsorakoztatni. A többi pedig emberi kitaláció, meg emberi kívánság. Ezeknek az embereknek
megvan a megfelelő marketingje, akik mindenáron azt akarják elhitetni veled, hogy te a nagy
nyomorúság ideje alatt itt leszel. Mert az egy természetes emberi kívánság, hogy nem
szeretünk szenvedni. De ki szeret szenvedni? Senki sem, pedig fogunk szenvedni az üldözésektől, mert az üldözések alól Jézus nem váltott meg bennünket. Mondta, hogy üldözni
fognak benneteket, és lesz nyomorúságotok itt a földön. Ez nem a nagy nyomorúság, hanem a
keresztények üldözése! Az üldözések végig voltak, folyamatosan végig szenvedték a keresztények. De Isten nem hagy itt bennünket, mert a nagy nyomorúság egy olyan időszak lesz,
amilyen soha nem volt. és soha nem lesz. De menjünk csak tovább. Nézzük meg, hogy mi ez,
ki ez az antikrisztus, és mik lesznek a főbb jellemzői. Azért még egyszer nézzük meg az
Igében.
Eltávolítja a koalíció három vezetőjét, ez a legeslegutolsó. Tudjuk, hogy 417-ben a Római
Birodalomnak lett vége, és 1453-ban pedig a Bizánci birodalom hullott szanaszét, viszont az
utódállamai mind a mai napig megvannak. Ha egyszer Isten azt mondta, hogy ez lesz az
utolsó birodalom, akkor nem lesz több világbirodalom. Ebből fog kijönni vas és cserép. Ez
megint mondhat valamit. Biztos, hogy erős lesz, mint a vas, viszont ott lesz a cserép törékenysége is, és az is, hogy a vas nem egyezik a cseréppel, tehát nem fognak egyezni egymással. Ezek, mondom, lehetséges dolgok, mert nem írja az Ige. Vagy lehetnek olyan más népek,
nemzetek, amelyek nem illenek ehhez a birodalomhoz. Lehet más kultúra, más vallás,
gondolok itt az iszlám, keleti, vagy bármi más vallásra, de ezek feltételezések, nem állítjuk
biztosan, hogy így lesz. Egy dolgot tudunk, hogy vasból lesz és cserépből. Egymással ezek
nem egyeznek, és nagyon-nagyon törékeny lesz, valamint a legeslegvégét tudjuk, amikor az
összes nemzet meg fog szűnni kéz érintése nélkül. Mondom a természetvédőknek, hogy nem
a természet és az ökológiai katasztrófa fog véget vetni ezzel a világgal. Mondom a tudósoknak, fizikusoknak, hogy nem is az atomháború fogja szétrobbantani ezt a földet, hanem kéz
érintése nélkül egy kő fog lezúdulni, és az fogja megszüntetni, szétzúzni, megsemmisíteni a
nemzetállamokat, a világi államokat. Ha te ebben a világban látod a jövődet, úgy gondolod,
hogy valamelyik politikai párt, valamelyik nemzet, valamelyik hatalom fog téged
megmenteni, és fog neked jobb jövőt adni, akkor ki kell, hogy ábrándítsalak. Ha te még
mindig ezek mellett kampányolsz, és nem a Jézus Krisztus királysága, országa mellett, akkor
javasolnám neked, hogy válts pártot, és kezdj el Jézus Krisztus örökkévaló országa mellett
kampányolni! Sajnos nagyon sok keresztény van, akinek még mindig ebben a világban van a
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bizodalma, még mindig úgy gondolja, hogy valamelyik kormány, valamelyik állam, valamelyik világbirodalom jelenti az ő jövőjét. A mi jövőnket Krisztus jelenti! Mert az örökkön
örökké tartó királyság, amelyben igazság, békesség lesz, ezeréves birodalom. Tudjuk, hogy a
sátán egy bizonyos időre el lesz engedve, még elhitet néhány embert, és végül a bűnösök
mind a tűz tavába kerülnek a gazdájukkal, a sátánnal együtt. Addigra már a fenevad és a
hamis próféta ott lesz és követni fogják. Az utolsó ítéletre minden ember föltámad, és csak az
fog megmaradni, aki be van írva az élet könyvébe. Most mondhatsz egy nagy halleluját, mert
nem akkor vagy beírva az élet könyvébe, amikor megszületsz, hanem akkor, amikor újjászületsz! Amikor befogadtad az Urat a szívedbe, akkor a te neved be lett írva az élet könyvébe. Jézus azt mondta, hogy nem, nem törlöm ki annak a nevét az élet könyvéből. Halleluja!
Átveszi a teljes hatalmat. Tehát ez egy totális, globális diktatúra lesz. Ha egy kicsit figyeled az időket, figyeled a jeleket, akkor látod, hogy efelé megyünk. Ezt ezelőtt harminc évvel
még nem tudták volna megcsinálni, nyilván az információáramlás miatt. Most bármi történik
a világban, tíz perc múlva mindenki tud róla. Bekapcsolod a tévét, rádiót, és mindenhonnan
jönnek a hírek. Most már egyszerűen annyi hír jön, hogy tényleg szelektálni kell.
Megszilárdítja a pozícióját, a béke embereként fog eljönni az antikrisztus. A másik, ami
téves, és ami hazug, hogy a hét év alatt nem lesz már háború, hiszen a béke embereként fog
eljönni. Békét teremt. Béke lesz, és azt mondja Jézus maga is, hogy úgy lesz, mint Noé
napjaiban, amikor nem volt háború, az emberek ettek-ittak, házasodtak, semmit az égvilágon
nem gondoltak, csak élték a hétköznapi életüket. Tehát békeidő lesz, amikor az antikrisztus
békét fog teremteni. Ez főleg Izraelnek fog kedvezni, hiszen eddig az én ismereteim szerint
nyolc komolyabb békeszerződést kötött. Főleg Izrael vágyik arra, hogy békét kössön, mert az
utolsó események oda összpontosulnak. Izrael visszautasította a Messiást, nem fogadta el Őt,
és a prófétákat. Azt mondta Jézus, ha más jönne a maga nevében, azt majd elfogadjátok, és ez
valóban így lesz. Kit várnak ma a zsidók? A béke emberét, azt az embert, aki békét fog
teremteni. El fog jönni az antikrisztus, aki hogy fog hatalomra kerülni? Szembeszáll majd a
Felségessel, elnyomja Isten népét, megváltoztatja az ünnepeket és a törvényt, és három és fél
évig sikeres lesz.
Nézzük a Jelenések könyvének 13. részét. Egyik fenevad, aki feljön, az az antikrisztus, a
másik pedig a hamis próféta, az a hamis vallás lesz, aki segédkezni fog az antikrisztusnak.
Meg fogja erősíteni az antikrisztus hatalmát, ez lesz a hamis vallás. Láttuk, hogy mikor
bedobták a tüzes kemencébe Dánielt, ott már Nabukodonozor egy egységes vallásrendszert
akart hozni, egy istent akart imádtatni. Ugyanezt később Antiokhosz Epiphanész is elkövette,
ő a szelekuida vezér, aki a hellenizmust akarta bevezetni az egész térségben, hogy ezáltal a
hatalmát megszilárdítsa. Most éppen ezért a zsidók is várják azt az embert, várják azt a
békeembert, aki majd garantálja a Közel-Keleten a békét, és úgy fog eljönni, mint a béke
embere, mint a felszabadító, és csellel, ravaszsággal át fogja venni a hatalmat, meg fogja
nekik engedni, hogy felépítsék a templomot. Mire vágynak a zsidók? 70-ben Titusz hadvezér
lerombolta a templomot, azóta nincs templomuk, nincs áldozat. Gyakorlatilag a zsidó vallás
csak úgy elvan. De nincs templom, nincs az égvilágon semmi, ezért arra vágynak, hogy a
templom felépüljön, és újra el fogják majd kezdeni az áldozatok bemutatását. Az antikrisztus
szövetséget köt velük hét évre, de a hét év felén ki fogja mutatni a foga fehérjét. Azt mondja,
hogy elnyomja Isten népét, megváltoztatja a törvényeket, és három és fél évig sikeres lesz.
Nézzük meg a Jelenések 13,7-et:
Jelenések 13,7–8.
7. Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék és őket legyőzze; és adaték néki
hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen.
8. Annakokáért imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az
életnek könyvébe, amely a Bárányé, aki megöletett, e világ alapítása óta.
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Odáig fog eljutni, hogy istenként fogják imádni. A hamis vallás, a hamis próféta istenként
fogja magát imádtatni. Majd erről a Jelenések könyvében lesz részletesen szó. Annakokáért
minden lakosai, akinek a neve nincs beírva az élet könyvébe. Ez nagyon érdekes dolog.
Akinek a neve be van írva az élet könyvébe, az miért nem imádja? Egyrészt a zsidók lesznek
azok, akik később majd fel fogják ismerni a Messiásukat, és azt is felismerik, hogy akit ők
Krisztusnak hittek, az valójában az antikrisztus, aki imádtatja magát. Ők ezután már nem
fogják imádni, és meg fognak menekülni, ugyanakkor, aki nem imádja az antikrisztust, azt
meg fogják ölni. Tehát eljön az idő, amikor választani kell, hogy vagy a halál, vagy Krisztust.
A hét évben nagy üldöztetés lesz, amikor sokan mártírhalált halnak. A másik, amiért nem
imádják, mert a gyülekezet nem lesz itt. A gyülekezet már a mennyben lesz. A Jelenések
könyvének negyedik részéig húsz alkalommal olvasol a gyülekezetről. Három nációt
különböztet meg az Ige. Vannak a zsidók, a görögök, és van Isten gyülekezete. Az első
Korinthusi levélben olvashatod, az első fejezetben. De a Jelenések negyedik része után sehol
nem olvasol a gyülekezetről. Egyetlen szó nem esik a gyülekezetről többet. Mert az utolsó
hétéves korszak a zsidó korszak. Istennek van még dolga a zsidókkal, amit velük fog elrendezni. A pogányoknak, pontosabban a pogányokból lett hívőknek, Krisztus Testének ehhez
már semmi köze nem lesz. Istennek elszámolni valója a pogányokkal és a zsidókkal van.
Minket már megváltott, a mi bűneinkért Ő már kifizette az árat, mi már megítéltettünk ott a
kereszten!
A probléma az, amikor emberek nincsenek tisztában az újjászületéssel, és olyan tanítást
hallani, hogy ha felveszed az antikrisztus bélyegét az elragadtatás előtt, akkor te is a pokolba
kerülsz. De fogalma nincs a megváltásról! Mert ha tudná, hogy a megváltás egy szellemi
dolog, és már ránk került a pecsét, mert el vagyunk pecsételve Isten Szellemével. Ez nem
összekeverendő a 144 ezer elpecsételttel, akik zsidók lesznek. A Jelenések könyvének 7. része
pontosan leírja, hogy kik lesznek ezek az elpecsételtek és milyen nemzetből kerülnek ki. A 9.
részben pedig azt olvassuk, hogy azért lesznek elpecsételve, hogy hirdessék az evangéliumot,
és hogy ne ártson nekik a csapás. Amikor jönnek azok a bizonyos sáskák, a skorpiók, akik
megcsipkedik az embereket, ők azért lesznek elpecsételve, hogy nekik ne ártson. Utána fog
jönni – a 13. rész végén olvasod – az antikrisztus pecsétje. De előbb Isten fogja elpecsételni a
144 ezret. Azért nézzük Dániel könyvét, mert látjuk pontosan, hogy itt kronológiai sorrendben
vannak. Ezek valós történések, amik meg fognak történni.
Urunk visszajövetelekor Isten hatalma és fensége el fogja pusztítani az antikrisztust és az ő
imádóit, ez lesz a sorsuk. Urunk pedig megkezdi az örökkévaló országlását. Most nézzük meg
egy kicsit a nyolcadik fejezetet, tudom, ismétlés, de mindez majd kapcsolódni fog a 9.
fejezethez. Látjuk azt, hogy a Dániel könyvében a 8,7-ben az egyszarvú kecskebak leüti a
kétszarvú kost, vagyis legyőzettetik a Méd-Perzsa Birodalom. Egyébként a Méd-Perzsa
Birodalom valamivel több mint kettőszáz évig állt fenn. Amit Dániel prófétál, az több mint
400 évet átfogó időszak Krisztusig.
Nézzük, hogy miről szól a Dániel fejezetének nyolcadik része, mert ezt nagyon sokan
összemossák az antikrisztussal, Azért mossák össze, mert szintén egy antikrisztusi előkép, de
ez még nem az. Itt világosan elmagyarázza az Írás, hogy a görögről beszél, a Nagy Sándor
Birodalomról, és a Méd-Perzsa Birodalom bukásáról.
Dániel 8,1.
1. Belsazár király uralkodásának harmadik esztendejében látomás jelenék meg nékem, Dánielnek, annak utána, amely először jelent meg nékem.
Belsazár király uralkodásának a harmadik esztendejében kapta ezt a látást.
Dániel 8,3−4.
3. És felemelém szemeimet és látám, és ímé egy kos állt a folyam előtt, és két szarva
volt; és az a két szarv magas volt, de egyik a másiknál magasabb, és a magasabb később
növekedék.
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Ez a Méd-Perzsa birodalom. Nagyjából egyformák voltak, de mégis a Perzsa birodalom
fölé emelkedett.
4. Látám azt a kost szarvaival öklelkezni napnyugat, észak és dél felé; és semmi állat
sem állhata meg előtte, és senki sem szabadíthata meg kezéből, és tetszése szerint cselekedék, és naggyá lett.
A kos megbeszéltük, hogy Görögország, Macedónia, Nagy Sándor, akinek az apja már két
évvel korábban egyesítette Görögországot és Macedóniát, és északról jött lefele. Előtte már a
Méd-Perzsa birodalom egyik utolsó vezetője II. Artaxerxes megtámadta őket, ki akarta
terjeszteni a hatalmát nyugatra, és ahogy hatalomra került, azonnal lerohanta a nagy MédPerzsa birodalmat. Ha emlékeztek a múltkori térképre, bemutattam, hogy mekkora térségen
volt ott. Egy az egyben leigázta. Azt mondja a 7-es vers:
Dániel 8,7–14.
7. És látám a koshoz érni; és néki dühödött és leüté a kost, és letöré két szarvát, és
nem volt erő a kosban megállani előtte, és leüté a földre és megtapodá, és nem volt a
kosnak senkije, aki őt megmentse annak kezéből.
8. A kecskebak pedig igen naggyá lett; de mikor elhatalmasodék, eltörék a nagy
szarv, és helyébe négy tekintélyes szarv növe az égnek négy szele felé.
Ha ezt valaki úgy olvassa, hogy nem ismeri a történelmi hátteret, az előző két részből való
látomást, akkor nem érti. Amikor először elolvastam, nem értettem én sem. Nézzük, hogy ki
az a kecskebak! A kecskebak igen naggyá lett. Ő Nagy Sándor, akiről szó van, aki nagyon
fiatalon, húszéves korától kezdve uralkodó volt, mert meghalt az apja, megölték. Miután
egyesítette a macedón és a görög birodalmat, két évig uralkodott talán. Mindjárt ment Média
és Perzsia ellen. Tizenkét-tizenhárom évet uralkodott Nagy Sándor, fiatalon és utódok nélkül
halt meg. Igen naggyá lett. Kiterjesztette birodalmát egészen az indiai határokig. Hatalmas
birodalmat foglalt el. Harminchárom éves korábban halt meg, nem tudjuk, hogyan. Olvastam
történelmi feljegyzéseket, hogy az anyja, aki később akarta szintén egyesíteni a volt Nagy
Sándor birodalmat, meg akarta torolni mindenáron a fia gyilkosain a halálát, tehát feltételezhető, hogy megölték. A lényeg az, hogy utódok nélkül halt meg. Tehát ez a Görög Birodalom
nem szállt utána másra, viszont lett négy vezető, lett négy szarv. Ki ez a négy szarv? Az egyik
a a Cassander, a négy tábornoka. A Cassander-féle dinasztia, aki ott a nyugati részen, a görög
macedón részen kapta az uralmat. Aztán a Lysimachus, ők keleten. Ami a mi szempontunkból
érdekes a Szeleukida Birodalom, aki északról uralkodott a mai szíriai részen, és Ptolemaios,
amelyik az egyiptomi részt és a líbiai részt uralta. Beszél a Biblia egy északi és egy déli
birodalomról, és ezek folyamatosan harcoltak egymással. A mi szempontunkból ez azért érdekes, mert pontosan a kettő közé esik Izrael. Izrael az ő hadakozásuknak, az ő vetélkedésüknek
a központjába esik. Azt mondja az Írás, hogy négy tekintélyes szarv övezi.
9. És azok közül egyből egy kis szarv támada, és nagyon megnöve délre, napkeletre és
a kívánatos föld felé.
Tehát a négy szarvból lett a Szeleukida Birodalom. Ha most lenne egy térképünk és megmutatnám a Szeleukida Birodalmat, látnánk, hogy az majdnem ugyanakkora volt, mint a Médperzsa birodalom. Leigázott mindenkit. Ki ez az ember? Nyolc vezetője volt és a nyolc
vezetője közül az utolsó vezető az a IV. Antiokhosz Epiphanesz volt, aki egy totális antikrisztusi előkép teljességgel. Őróla sokat lesz szó a Dániel könyvében. Nagyon sokan keverik
össze az antikrisztussal, mert valóban az összes tulajdonsága, az összes jellemzője, az összes
cselekedete mind előképe annak, amit az Antikrisztus majd az utolsó időkorszakban végezni
fog. Ha olvassuk az Igét, nagyon nehéz kiválogatni, nagyon sok igeverset kell összevetni
ahhoz, hogy különbséget tudjunk tenni, hogy most Antiokhosz Epiphaneszról van szó vagy
magáról az antikrisztusról, az utolsó időkorszak végén. Jelenleg itt egyértelműen beazonosítja
az Ige, hogy ebből egy kis szarv. Tehát, itt egy görög utódállam uralkodó és nagyon megnőve
délre, napkeletre a kívánatos föld felé.
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10. És megnöve mind az ég seregéig; és a földre vete némelyeket ama seregből és a
csillagokból, és azokat megtapodá.
Legyőzte az összes másik három birodalmat.
11. És a seregnek Fejedelméig növekedék, és elvette tőle a mindennapi áldozatot, és
elhányattaték az Ő szentségének helye.
12. És sereg rendeltetett a mindennapi áldozat ellen, a vétek miatt; és földre veti az
igazságot, és cselekszik, és jószerencséje van.
A lényeg az, hogy ez az Antiokhosz Epiphanesz megütközött a rómaiakkal és csatát vesztett. Szeretett volna nyomulni délre, de már a rómaiak nem engedték. Ez már a görög utódállamok volt, ez egészen Kr. előtt 168-ig uralkodott. Hét évet uralkodott ez az Antiokhosz
Epiphanesz és utána pedig megőrült. Ez egy tipikus antikrisztusi figura volt. Már beszéltem
egyszer erről a Hanukával kapcsolatban, ír a Biblia róla. Ő az, aki megszentségtelenítette a
templomot, elfoglalta a szíriai részt. Mivel nem engedték a rómaiak, hogy Egyiptomot
kirabolja, nagyon dühös lett és az összes dühét és az összes haragját Isten népe ellen és Jeruzsálem ellen fordította. Meg akarta erősíteni a hatalmát egy olyan módon, hogy egy egységes
vallás rendszert akart létrehozni. Egy erőszakos hellénizálás volt, a görög istenek imádatát
akarta rákényszeríteni az emberekre. Ezt meg is tette, volt néhány hitszegő pap, akik
disznókat áldoztak. Bement a Szentek Szentjébe és megrontotta a Szentek Szentjét, disznót
áldozott. Megszentségtelenítette Isten templomát disznóvérrel. A Zeusz szobrát formázta meg
az ő saját képéről és az embereknek imádniuk kellett. Aki megtartotta a törvényt, aki a zsidó
szertartások bármelyikét megtartotta, azokat megölette. Azokat, akik nem voltak hajlandók
fölvenni a hellén kultúrát, azokat mind, mind megölette. Nyilván voltak papok, akik a
megmaradásuk érdekében kompromisszumot kötöttek vele, de aki ellenállt, azokat kiirtotta.
Jó emberére talált, a Biblia azt mondja, hogy egy ideig – ez nagyon fontos. Olvasom tovább
az Igét és el fogom magyarázni, hogy ez nem az antikrisztus még, ez csak az antikrisztusi
előkép.
12. És sereg rendeltetett a mindennapi áldozat ellen, a vétek miatt; és földre veti az
igazságot, és cselekszik, és jószerencséje van.
13. És hallék egy szentet szólni; és monda egyik szent annak, aki szól vala: Meddig
tart e látomás a mindennapi áldozat és a pusztító vétek felől? S a szent hely és a sereg
meddig tapostatik?
És a szent hely és a sereg meddig tapostatik? Ez egy kérdés. És itt válaszol az angyal:
14. És monda nékem: Kétezer és háromszáz estéig és reggelig, azután a szenthelyet
megtisztítják és helyreállítják.
Valaki azt írta, hogy itt kétezer háromszáz évről van szó. Nem igaz! Ez pontosan beleillik,
ez hat egész három, hogyha elosztjátok 365 nappal, hat évig. Megnéztem Antiokhosz
uralkodásának az idejét, az hét év volt. Nyilván az uralkodásának az első napjait nem ezzel
kezdte, tehát pontosan beazonosítható, hogy itt Antiokhosz Epiphaneszról van szó. Abból a
négy tekintélyes szarvból kinövekedett egy szarv, és itt lett vége, és ugyanúgy kéz érintése
nélkül halt meg. Egyszerűen megbolondult. Még a görögök is azt mondták, hogy az istenek
bűntették meg a gonoszságaiért, a zsidók meg azt mondták, hogy Izrael Istene bűntette meg a
gonoszságaiért. A lényeg az, hogy nem ölték meg, hanem meghalt. Utána pedig jött a
Hasmoneus-dinasztia Makkabeus Mattatias vezetésével. Legyőzték a helléneket, tudjuk ennek
a történetét, néhányszor elmondtam. Modém városában, akkor még csak egy kis falucska volt,
ma már város Modém, ott akartak ezzel a Mattatias-szal disznó áldozatot bemutatni Zeusznak,
ők ezt megtagadták. Akkor föllázadtak és gerilla harcokkal kiűzték a szeleukidákat, és 168-tól
egészen 37-ig ez a Hasmoneus dinasztia uralkodott. Ők valóban papok is voltak, és ők voltak
a legfelsőbb szekuláris hatalom Izraelben, egészen 37-ig.
Tudjuk, hogy Kr. előtt 65-ben már bejöttek a rómaiak Pompeius vezetésével, onnantól
kezdve ez egy névleges hatalom volt. Azt tudnotok kell, hogy a Róma felszabadítóként jött.
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Felszabadították őket, végül is hagyták az ő dolgaikat, sőt a nagy Heródes újjáépítette a
templomot. A babiloni fogság utáni templomot, a zorobábeli templomot újjáépítették. Ez nem
haladta meg az első templom, a salamoni templom szépségét és a pompáját. A heródesi
templomot harmadik templomnak is nevezik, de a zsidók ezt nem szeretik. Sokkal nagyobbra
építette Heródes, mint a salamoni templom volt, és rátetette a római sast is, amit a zsidók aztán leromboltak. Ennek nem lett megtorlása, mert közben nagy Heródes meghalt. A templomnak volt négy pitvara, egy a papoknak, ahol az áldozatokat mutatták be, egy a férfiaknak, egy
a nőknek és volt a pogányok udvara. Itt majd a Jelenések könyvének ennél a résznél fontos
szerepe lesz, amikor majd megmérik a templomot, mert a pogány részt ki kell hagyni a
mérésből. Na de ne szaladjunk ennyire előre. Tehát itt az Antiokhosz Epiphaneszról van szó,
és akkor világosan azért nem lehet ezt félremagyarázni és nem lehet ezt a legutolsó időkre
magyarázni, mert itt pontosan az angyal elmagyarázza az értelmét. Az mondja, az utolsó
időkre szól. Ez nem a legutolsó időkre – megnéztem itt is a fordításokat –, hanem
meghatározott időre szólnak. Gondolj bele, hogy amikor ezt Dániel kapta és mire ezek
beteljesedtek, közel 400 év telt el. 400 év azért nem kevés idő.
Dániel 8,20–26.
20. Az a kétszarvú kos, melyet láttál, Médiának és Perzsiának királya.
21. A szőrös kecskebak Görögország királya, a nagy szarv pedig, amely szemei között
volt, az az első király.
22. Hogy pedig az letöretteték, és négy áll a helyébe: négy ország támad abból a
nemzetből, de nem annak erejével.
23. És ezek országai után, mikor elfogynak a gonoszok, támad egy kemény orcájú,
ravaszságokhoz értő király.
Ő volt az az Antiokhosz Epiphanesz.
24. És annak nagy ereje lesz, noha nem a maga ereje által, és csodálatosképpen
pusztít és jószerencsével halad és cselekszik, és elpusztítja az erőseket és a szenteknek
népét.
Nyilván ezeknek a gonosztevőknek az erejét mindig az antikrisztus adja. A gonosz szellemek, az ördög adja mindezek hátterét.
25. És a maga eszén jár, és szerencsés lesz az álnokság az ő kezében, és szívében
felfuvalkodik és hirtelen elveszt sokakat; sőt a fejedelmek Fejedelme ellen is feltámad, de
kéz nélkül rontatik meg
Saját magát imádtatja, ugyanazt tette, amit az antikrisztus fog tenni.
26. És az estéről és reggelről való látomás, amely megmondatott, igazság; te azonban
pecsételd be a látomást, mert sok napra való.
Ez 400 múlva történt meg és senki sem értette. Ha megnézzük ezt az Antiokhosz Epiphaneszt, naggyá lesz. Négy szarv lesz, a negyedik szarv, Antiokhosz Epiphanesz, megnövekedék nagyon, cselszövéssel fog hatalomra jutni, a gonosz, a hazugság mestere, üldözte Isten
népét, a zsidókat, a szent helyet, a törvényt. Rövid ideig sikeres volt, nem emberi erő által
pusztult el. Ezek a dolgok azt sugallják, hogy az eljövendő koalíció fejedelme, aki majd az
antikrisztus lesz, az idők legvégén manipuláció, diplomácia kombinálásával fog eljönni. Azt
tudjuk már az előbb leírtakból, hogy vaskeze lesz, bársony kesztyűben, amikor a koalíció
felett a hatalom megszerzésére tör. De hamarosan kimutatja az igazi szándékát – ez már az
antikrisztus, akiről beszélek –, amikor három vezetőt elpusztít. Kizárólagos uralkodóvá teszi
magát és Isten ítélete fogja elpusztítani.
Még egyszer átismételjük. IV.Antiokhosz Epiphanesz a szeleukidai birodalom nyolcadik
uralkodója Kr. előtt 175-ől a haláláig. Utána jöttek a görögök, 168-tól már a Hasmoneus
dinasztia uralkodott, a Makkabeusok könyvében ez le van írva. Makkabeus Mattetias, aztán
volt ott jónéhány uralkodó, mind egész 37-ig. Tehát 7 év volt az uralkodása, élete utolsó
napjait dühöngő őrjöngés sújtotta ezt a görög szeleukida vezért. Világos, hogy nem az utolsó
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hét évről van szó. Nem szólhat a keresztényekről, mert mindennapi áldozatról beszél.
Keresztények mutatnak be mindennapi áldozatot? Nem. Tehát megszűnt az áldozás, Jézus
megszüntette a templomot. Ez egy nem keresztény dolog. Templomról beszél? Van-e ma
temploma a keresztényeknek? Igen, van. Hol van ez a templom? A mennyben. A mennyben
van, ahol Jézus bemutatta az utolsó engesztelő áldozatot. Ugye, most volt az úrvacsoránk.
Jézus a Szentek Szentjébe a saját vérével ment be, és örök engesztelő áldozatot mutatott be
értünk. Nincs szent hely, a földön nem tudják taposni a keresztények szent helyét, mert a
templom fönt van a mennyben. Mi vagyunk a templom, bennünket tudnak taposni. Mindez a
földön van, amiről itt ez az Írás beszél. Nézzünk meg ehhez egy Igét a Zsidó 12,22-től, hogy
azért lássuk.
Zsidó 12,22–24.
22. Hanem járultatok Sion hegyéhez, és az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez,
23. Az elsőszülöttek seregéhez és Gyülekezetéhez, akik be vannak írva a mennyekben,
és mindenek bírájához: Istenhez, és a tökéletessé tétetett megigazultak szellemeihez,
24. És az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz, és a meghintés véréhez, mely jobbat
beszél, mint az Ábel vére.
Világosan írja az Írás, ez csak egy igevers, lehetne találni többet. A Dániel 8,15-től látjuk
azt, hogy Dániel keresi az álom értelmét, az egyszarvú kos kecskebakot. Most tudunk eljutni,
a 9. részhez. Itt van az a bizonyos Dániel imája, és itt vannak azok a kijelentések az évekről,
az évszámokról és az utolsó időkről. Most ezt fogjuk megnézni.
Dániel 9,1–2.
1. Dáriusnak, az Asvérus fiának első esztendejében, aki a médiabeliek nemzetségéből
volt, aki királlyá tétetett a káldeusok országán;
2. Uralkodásának első esztendejében én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, amelyről az Úr Igéje lőn Jeremiás prófétához, hogy hetven esztendőnek
kell eltelni Jeruzsálem omladékain.
Jeruzsálem omladékain. Álljunk meg itt egy picit. Tudjuk azt, hogy még Jósiás király idejében kezdte meg a szolgálatát Jeremiás, és Dániel még élt Jósiás király idejében, aki egy
nagyon jó király volt, utána már nem volt sok király. Utána következett Jóákim, annak volt
egy fia, Jóakház, akit még a fáraó két hónapig hagyott, utána elvitte Egyiptomba. Utána lett
Jóákin, a fia, és a legutolsó júdeai király az pedig Cidkija, vagy Sedékiás, ahogy nevezik ezt a
királyt. Akkora hatással volt rá Jeremiás, nyilván magával vitte a könyveket, a tekercseket és
olvasgatta folyamatosan a Mózes könyvét, olvasgatta folyamatosan Jeremiás könyvét. Már
közeledik a hetvenéves fogság vége és Dániel azon gondolkodik, hogy mit mondott Jeremiás.
Tudta, hogy amit Jeremiás prófétált, amit Isten kijelentett általa, az igaz, és tudta, hogy el kell
jönnie annak az időnek, amikor már vége lesz a fogságnak, hiszen Isten megígérte, hogy ha
eltelik a hetven év, akkor vissza fogja vinni őket. Nézzük, hogy éppen min gondolkodott, a
Jeremiás 25,11-et nézzük.
Jeremiás 25,11–12.
11. És ez egész föld pusztasággá és csodává lészen, és e nemzetek a babiloni királynak
szolgálnak hetven esztendeig.
Ez volt az ítélet, Istentől való ítélet. Hogy miért volt, azt is mindjárt megnézzük.
12. És mikor eltelik a hetven esztendő, meglátogatom a babiloni királyon és az ő népén az ő álnokságukat, azt mondja az Úr, és a káldeai földön, és örökkévaló pusztasággá
teszem azt.
Jeremiás 29,10–14.
10. Mert ezt mondja az Úr: Mihelyt eltelik Babilonban a hetven esztendő, meglátogatlak titeket és betöltöm rajtatok az én jó szómat, hogy visszahozzalak titeket e helyre.
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11. Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja
az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek.
A 12-es vers az, ami indítani fogja Dániel imáját. Ez a nagyon híres Dániel imája. Azt
olvasta itt Dániel Jeremiás könyvében, amit most én is olvasok:
12. Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek és imádtok engem, és meghallgatlak
titeket.
13. És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem.
14. És megtaláltok engem, azt mondja az Úr, és visszahozlak a fogságból, és összegyűjtelek titeket minden nemzet közül és mindama helyekről, ahová kiűztelek titeket,
azt mondja az Úr, és visszahozlak e helyre, ahonnan számkivetettelek titeket.
Ez az, amiért imádkozott Dániel, ezen gondolkodott. Dániel egy hitember volt. Talán egy
személy sincs a Bibliában, akinek Isten azt mondta, hogy kiváló férfiú, aki tényleg csodálatos
példaképünk lehet a hitben. Mi az, amit tett? Isten Igéjén gondolkodott. Hogy miért voltak
fogságban, ezt a 2Krónikák 36,20-ban látjuk.
2Krónikák 36,20–21.
20. És akik a fegyver elől megmenekültek, azokat elhurcolta Babilóniába, és néki és
fiainak szolgáivá lettek mindaddig, míg a perzsiai birodalom fel nem támadott;
Isten pontosan megmondta, hogy fog jönni egy új király és ezt megprófétálta. Majd mindjárt ezeket is megnézzük, hogy ki lesz ez a király. Ésaiás többszáz évvel előtte megprófétálta
még a perzsiai királynak, Círusnak a nevét is, fogjuk látni az Ésaiásban.
21. Hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás szája által mondott beszéde, míg lerója a
föld az ő szombatjait, mert az elpusztulás egész ideje alatt nyugovék, hogy betelnének a
hetven esztendők.
Miért mentek ők fogságba? Egyrészt azért, mert nem tartották meg az Úr törvényét. Ne
felejtsük el, hogy amikor erről beszélünk, akkor egy ószövetségi népről van szó. Az Ószövetségben a törvény volt a mérvadó. Volt egy szerződés és azt mondta a nép, hogy rendben van,
mindent, amit Isten mond, megtartjuk. Nagyon sokan ismerjük az 5Mózes 28-at és tudjuk,
hogy az áldások ígérete, sőt a Galata levélben is írva vagyon erről: Jézus Krisztus átokká lett
érettünk, hogy az Ábrahám áldása a Krisztus Jézusban legyen a pogányokon. Ilyenkor
elolvassuk az 5Mózes 28-at, azt tudni kell, hogy az 5Mózes 28 személyekre szól.
Viszont a törvényben keressük meg a 3Mózes 26-os Igét és nézzük meg, hogy miről szól.
Ez a törvénynek a könyve. Hadd mondjam el, mielőtt fölolvasom, hogy mondhatsz halleluját
nagyon sokat, mert te nem vagy már a törvény alatt és nem vagy a törvény átka alatt. A
törvény csak a zsidóknak szólt.
3Mózes 26,1–2.
1. Ne csináljatok magatoknak bálványokat, se faragott képet, se oszlopot ne emeljetek
magatoknak, se kőszobrokat ne állítsatok fel a ti földeteken, hogy meghajoljatok előtte,
mert én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
Szigorúan tiltotta a bálványimádást. De ha megnézzük, nem csak a tizenkét törzs, aki már
asszír fogságba esett száz évvel előtte, 722-ben, nem csak ők imádták, ugyanez a bálványimádás folyt, és bizony Jósiás király után megint elszabadult és idegen isteneket imádtak. Ez
volt az egyik dolog. Itt a 2. részben a másik dolog:
2. Az én szombatjaimat megtartsátok, és az én szenthelyemet tiszteljétek. Én vagyok
az Úr.
Nagyon szigorúan meg volt szabva a szombatnap, minden 7. évben szombat év volt,
amikor a földet szabadon kellett hagyni, nem volt szabad művelniük. Sőt volt a jubileumi év,
az 50. év, amikor minden embernek vissza kellett szolgáltatni mindent, amit elveszített. Ha
elveszítette a földjét, ha elveszítette a jószágát, mindenét vissza kellett szolgáltatni. A zsidók
ezt nem tették meg, 490 évig nem tették. Azt mondja az Úr, ha ti nem tartjátok meg az én
szombatjaimat, nem tartjátok meg az én törvényeimet, akkor bizony viselnetek kell a követ-
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kezményeit! Volt egy szerződés, annak a szerződésnek volt egy záradéka, ott van a „ha”. Ez
olyan, mint egy banki szerződésben az apró betűs rész, amit nehezen akarnak elolvasni az
emberek, pedig ott van a „ha”. Ha ezt nem teszik meg, mi történik? Először is ott van az
áldások ígérete, ha megtartják a törvényt, megtartják az Úr parancsolatát, akkor Ő esőt ad,
termést, gyümölcsöt ad. Nem olvasom fel végig. Csépeléseteket ott éri a szüret, a szüret ott éri
a vetést, elégségig ehetitek a kenyereteket, bátorságosan lakozhattak a földön. Akkor Istennek
a védelmét élvezik, mert Isten közöttük volt, ott volt közöttük már a sátorban és a templomban. Fegyver nem megy át a ti földjeiteken, elűzi az ellenségeiteket, elhullanak előtettek
fegyver által. Öten százat űznek, százan elűznek tízezret. Elhullanak előtted ellenségeid.
Megszaporítalak titeket, megsokasítalak titeket. A régebbinél régebbit ehettek, új elől is régit
kell kihordanotok. A hajlékomat közétek helyezem, meg nem utál titeket az én lelkem. Ha
megtartjátok a szerződést, ha engedelmesek lesztek Istennek, akkor ezek az áldások.
Köztettek járok, a ti Istenetek leszek és ti pedig az én népem lesztek. Ez volt az ígéret és utána
jön a „ha”:
3Mózes 26,14–20. 22–23. 25. 29–31. 33–35. 38–40. 43–46.
14. Ha pedig nem hallgattok reám, és mind e parancsolatokat meg nem cselekszitek;
15. És ha megvetitek rendeléseimet, és ha az én végzéseimet megutálja a ti lelketek,
azáltal, hogy nem cselekszitek meg minden én parancsolatomat, hanem felbontjátok az
én szövetségemet:
Ne felejtsétek el, hogy Isten egy hű szövetséges! Isten a maga részéről mindig betölti a
szövetséget, de ószövetségben vagyunk. Soha ne felejtsük el, hogy az ószövetségben a bűn
büntetése nem volt kifizetve. Isten egy igazságos Isten, és ha az ószövetségben bűnt követett
el a szövetséges nép, akkor a bűn büntetését, a bűnhődését neki kellett viselnie. Hálát adunk
Istennek, hogy ma nem vagyunk az ószövetség alatt, mert a mi bűneink büntetését Jézus
Krisztus elszenvedte. Amikor ezeket olvassuk, ezt mindig hangsúlyozni kell. Még sokan
mindig úgy prédikálnak erről, mintha mi átok alatt lennénk, és ha valamit rosszul teszünk,
akkor az Úr fogja a nagy fakalapácsot és fejbe ver bennünket.
16. Bizony azt cselekszem én veletek, hogy rettenetességet bocsátok reátok: a száraz
betegséget és a forrólázt, amelyek szemeket égetnek és életeket epesztenek, és a ti magotokat hiába vetitek el, mert ellenségeitek emésztik meg azt.
17. És kiontom haragomat reátok, hogy elhulljatok a ti ellenségeitek előtt, és uralkodjanak rajtatok a ti gyűlölőitek, és fussatok, mikor senki nem kerget is titeket.
18. Ha pedig ezek után sem hallgattok reám, hétszerte keményebben megostorozlak
titeket a ti bűneitekért;
Ha még mindig nem tértek meg, ha még mindig nyakasok vagytok, ha még mindig
ellenkeztek:
19. És megtöröm a ti megátalkodott kevélységeteket, és olyanná teszem az eget felettetek, mint a vas, a földeteket pedig olyanná, mint a réz.
20. És hiába fogy a ti erőtök, mert földetek nem adja meg az ő termését, s a föld fája
sem adja meg az ő gyümölcsét.
De, ha még ennek ellenére sem tértek meg – mondja az Úr –, akkor hétszeres csapást
borítok reátok a bűneitekért.
22. Reátok bocsátom a mezei vadakat, hogy megfosszanak titeket gyermekeitektől,
kiirtsák barmaitokat, és elfogyasszanak titeket, hogy pusztákká legyenek a ti útjaitok.
23. És ha ezek által sem jobbultok meg, hanem ellenemre jártok:
Tehát mi a célja Istennek Izrael büntetésével? Most itt nem a keresztényekről van szó. Az a
célja, hogy megtérjenek, hogy végre engedelmeskedjenek, hogy Isten el tudja küldeni a
megígért Megváltót, el tudja küldeni a Messiást. Annyira nyakasak, engedetlenek voltak,
hogy Isten a terveit nem tudta véghezvinni, mert egyszerűen olyan volt a szívük.
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25. És hozok reátok bosszuló fegyvert, amely bosszút álljon a szövetség megrontásáért. Ha városaitokba gyülekeztek össze, akkor döghalált bocsátok reátok, és az ellenség
kezébe adattok.
És ha még ezek után sem hallgattok rám – tehát folyamatosan fokozódik. Borzalmas lesz,
azt mondja, hogy megeszitek a fiaitok húsát:
29. És megeszitek a ti fiaitok húsát, és megeszitek a ti leányaitok húsát.
30. És lerontom a ti magaslataitokat, és kiirtom a ti naposzlopaitokat, és a ti holttesteiteket bálványaitok holttetemeire hányatom, és megutál titeket az én lelkem.
31. Városaitokat sivataggá teszem; szenthelyeiteket is elpusztítom, és nem lesz kedves
nékem a ti jó illatú áldozatotok.
De itt jön a lényeg a 33-as versben, amiért Babilonba kellett menniük.
33. Titeket pedig elszélesztelek a pogány népek közé, és kivont fegyverrel űzetlek titeket, és pusztasággá lesz a ti földetek, városaitok pedig sivataggá.
34. Akkor örül a föld az ő szombatjainak az ő pusztaságának egész ideje alatt, ti pedig
a ti ellenségeitek földjén lesztek; akkor nyugodni fog a föld és örül az ő szombatjainak.
Ha nem tartjátok meg a szombatot, ha nem tartjátok meg a parancsolatot, akkor majd meg
fogjátok tartani, mert akkor elviszlek benneteket arról a földről.
35. Pusztaságának egész ideje alatt nyugodni fog, mivelhogy nem nyugodott a ti szombatjaitokon, mikor rajta laktatok.
Azt mondja az Úr, hogy ha még ez sem segít nektek, akkor jön a legborzalmasabb:
38. És elvesztek a pogány népek között, és a ti ellenségeitek földje megemészt titeket.
Tehát ezt mondta az Úr nekik, nem véletlen volt ez a babiloni fogság. Isten nagyon sok
időt adott nekik, hosszú-hosszú éveket, hogy térjenek meg. De Ő egy kegyelmes Isten, egy
szerető Isten, és itt értjük meg Dániel imáját:
40. Akkor megvallják az ő hamisságukat, és atyáiknak hamisságát az ő hűtlenségükben, amellyel hűtlenkedtek ellenem, és hogy mivel jártak ellenemre.
Jeremiás prófétát egy pár szóval érinteni fogom, mert így lesz érthető, hogy Dániel miről
gondolkodik, miért olvasta Jeremiás próféta könyvét. Isten akkor majd meg fogja hallgatni
őket.
43. A föld tehát pusztán hagyatik tőlük, és örül az ő szombatjainak, amíg pusztán marad tőlük, ők pedig békével szenvedik bűnüknek büntetését, azért, mert megvetették az
én ítéleteimet, és megutálta lelkük az én rendeléseimet.
44. De mindamellett is, ha az ő ellenségeik földjén lesznek is, akkor sem vetem meg
őket, és nem utálom meg őket annyira, hogy mindenestől elveszítsem őket, felbontván
velük való szövetségemet, mert én, az Úr, az ő Istenük vagyok.
45. Sőt megemlékezem érettük az elődökkel kötött szövetségről, akiket kihoztam Egyiptom földjéről, a pogány népek láttára, hogy Istenük legyek nékik. Én vagyok az Úr.
46. Ezek a rendelések, a végzések és a törvények, amelyeket szerzett az Úr Őmaga
között és Izrael fiai között a Sínai hegyen Mózes által.
Ez az az ok, amiért Dániel elkezdett imádkozni. Dániel – ószövetségben vagyunk – elismerte, hogy nem Isten a hibás azért, hogy ők ide kerültek, Ő nem egy kegyetlen Isten. Dániel
imádkozik, térdre borul és elismeri azt, hogy igen, mi vétkeztünk és mi rontottuk el a
dolgokat. Miközben imádkozik és beszél itt a Mózes könyvéről, amit fölolvastam a 13.
részben:
Dániel 9,13. 20–26.
13. Amint írva van a Mózes törvényében, az a veszedelem mind reánk jöve! És az
Úrnak, a mi Istenünknek színe előtt nem esedeztünk, hogy megtértünk volna a mi álnokságainkból, és figyeltünk volna a Te igazságodra.
Tehát Dániel elismeri Izrael népének bűneit, és könyörög Istenhez. Miközben imádkozik
és dicséri az Urat:
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20. És még szólék és imádkozám, és vallást tettem az én bűnömről, és az én népemnek, az Izraelnek bűnéről; és esedezésemet az Úr elé, az én Istenem elé terjesztém az én
Istenemnek szent hegyéért.
21. És még az imádságot mondom vala, mikor ama férfiú, Gábriel, akit elébb a látomásban láttam, sebességgel repülvén, megillete engem az esti áldozat idején.
22. És értésemre adta, és szólt nékem és monda: Dániel, most jöttem ki, hogy értelemre tanítsalak.
Tehát miről gondolkodott? Az előbbi eseményekről, a világbirodalmakról, amit Isten
korábban kijelentett neki.
23. A te esedezésed kezdetén egy szózat támadt, és én eljöttem, hogy megjelentsem;
mert te kedves vagy: vedd eszedbe azért a szózatot, és értsd meg a látomást!
Te „kedves”, azaz más fordítás szerint nagyra becsült vagy. Itt jön az a bizonyos négyszázkilencven év!
24. Hetven hét szabatott a te népedre és szent városodra, hogy vége szakadjon a
gonoszságnak és bepecsételtessék a bűn, és hogy eltöröltessék a hamisság és elhozassék
az örök igazság, és bepecsételtessék a látomás és a próféták, és felkenettessék a szentek
Szentje.
Kiről beszél? Dávid népéről. Mi ez a hetven hét? Ez évet jelent, a hetven hét az négyszázkilencven év. Ez a négyszázkilencven év, ez a pogányok időtengelyéből kivett négyszázkilencven év. Miről szól ez? Hetven hét szabatott e népre, miután eltelik a hetven hét, utána itt
kibontja a 25. verstől:
25. Tudd meg azért és vedd eszedbe: A Jeruzsálem újraépíttetése felől való szózat
keletkezésétől a Messiás-fejedelemig hét hét és hatvankét hét van és újra megépíttetnek
az utcák és a kerítések, mégpedig viszontagságos időkben.
Most kérem föltenni a képet, és ezt nézzük meg! A zsidók büntetése négyszázkilencven év,
a meg nem tartott szombatok és a bálványozás miatt. Az Írás azt mondja, amit most olvastam,
hogy kettőnek be kell teljesednie a Messiás-fejedelem eljöveteléig. Összesen három felbontásban van ez. A hét hét, azaz hétszer hét, az negyvenkilenc év, az a szózat keletkezésétől a
jeruzsálemi templom felépítéséig és Jeruzsálem felépítéséig, és utána hatvankét hét, azaz
négyszázharmincnégy év, addig amíg kiirtatik a Messiás – ez be is teljesedett, negyvenkilenc
év alatt. Fölépítették a második templomot tizenkilenc év alatt, és a következő húsz évben
fölépítették egész Jeruzsálemet a babiloni fogság után. Összesen négyszáznyolcvanhárom
évről beszél a Messiás kiirtásáig. Jézus Krisztus megfeszítéséig maradt hét év. Ezzel nem
tudunk itt elszámolni. Olvasom a 26-os igeverset, mert itt van leírva:
26. A hatvankét hét múlva pedig kiirtati a Messiás és senkije sem lesz. És a várost és a
szenthelyet elpusztítja a következő fejedelem népe; és vége lesz mintegy vízözön által, és
végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás.
Hetvenben a rómaiak lerombolták a jeruzsálemi templomot. Nézzük a következő ábrát,
hogyan vannak ezek az évek! Isten pontosan kiadta. Mikortól számít az egész? Jeruzsálem
újraépítésével kapcsolatban négy ilyen parancs lett kiadva. Az egyiket kiadta Círus, amit
Ésaiás próféta is megjövendölt. Ez 536-ban volt, az Ezsdrás 1,1–4-ben olvassuk. Dárius is
kiadta a parancsot, mert közben keresték a papírokat, hogy hol vannak. Nyilván az Izrael
földjét elfoglalták más népek, és azok nem nagyon örültek annak, hogy Izrael népe vissza fog
menni oda, és átveszik az uralmat. Ott szamaritánusok voltak és mindent megtettek annak
érdekében, hogy a zsidók ne tudjanak visszamenni, ne épüljön meg a templom és ne épüljön
meg a város. Ezsdrás könyvében olvassunk erről, és ez az az időpont, ahonnan ki tudjuk
számolni, hogy 457-ben, Artaxerxes idejében is kiadatott egy rendelet, a 444-es évtől számolunk. Majd otthon visszanézitek a videóról és elgondolkoztok rajta. Az időszámításunkat
Róma város alapításának a 753. évétől kezdjük. Ha megnézzük a 483 évet, aminek be kell
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telni Jézus Krisztus megfeszítéséig, az hatvankilenc hét, ebből ki kell vonni a rendelet kiadásának az évét, a 457-et, így időszámításunk után 26 jön ki.
De Jézust nem huszonhat évesen feszítették meg, akkor pontatlan ez? Egyáltalán nem
pontatlan, mert nézzük meg, hogy Heródes halála a Róma alapításától számított 750. évben
történt. Tehát Jézus nem sokkal Heródes halála előtt született. Tehát az időszámítás nem Jézus
születésétől van, hiszen Jézust üldözte, akkor Jézus korábban született, mint Heródes meghalt.
Tehát itt van egy három-négy éves eltolódás, már ha csak Heródes halálához nézzük. Ha a 26hoz hozzáadjuk a 4-et, akkor már mindjárt harmincnál tartunk, és még nem tudjuk azt, hogy
Heródes mikor üldözte, biztos nem a halála előtti napokban. Tehát pontosan kijön a harminckét év. Ez az egyik számítás.
Menjünk tovább, mert van egy másik számítás is, ahol ki lehet számolni, hogy mennyire
pontosan adta meg Isten az időket. A zsidóknak föl kellett volna ismerni az ő Messiásukat.
Emlékeztek arra, hogy amikor meglátták a csillagát, hogy Jézus megszületett, jött hozzá három bölcs. A vallás még neveket is adott nekik, de nincsenek neveik, nincs Gáspár, Menyhért,
Boldizsár, nincs sehol leírva a Bibliában, de kik voltak ezek? Ezek kaldeusok voltak, akik
Babilónia földjéről jöttek, akik szintén várták a Messiást, hiszen ott voltak az izraeli foglyok,
akik beszámoltak arról, hogy a Messiásnak mikor kell eljönni. Mert ezt Isten pontosan
kijelentette! Megnézhetjük a Lukács 3,1-ben van, hogy Tiberius római császár uralkodásának
tizenötödik évében van. Itt Keresztelő Jánosról van szó. Tiberius Krisztus után 14-ben uralkodott, és ha ahhoz hozzáadunk még 15-öt, akkor kijön a 29. Krisztus után 29-ben vagyunk,
amikor Keresztelő János elkezdte a prédikációit, ennek az időpontja 28. és 29. Tudjuk, hogy
Jézus nem sokkal Keresztelő János után kezdte meg a szolgálatát, két és fél év volt, tehát 33
évesen feszítették keresztre. Nézzétek meg, hogy több száz évvel előtte Isten ilyen pontos
évszámokat adott meg! Tehát pontosan ki lehet számolni a Bibliából azt, hogy mikor kell
eljönni a Messiásnak, és hogy Ő a Messiás, és hogy Őt megfeszítették. Ezek azért döbbenetes
dolgok, nem? t Istennek ez volt a célja. Elolvashatjátok majd, de az Ésaiás 44.28-at még
felolvasom!
Ésaiás 44,28.
28. Ki Círusnak ezt mondja: Pásztorom! Ki véghezviszi minden akaratomat, és ezt
mondja Jeruzsálemnek: Megépíttessék! és a templomnak: Alapja vettessék!
Ezsdrás könyvében is ugyanerről olvashatunk. Tehát, ha végignézzük ezeket a számolásokat, akkor pontosan a Dániel 9,24-ben és a 27-ben hétéves időciklusokat jelöl. Tehát meg
van adva egyszer hét hét, az negyvenkilenc év, ezalatt fölépítették a babiloni fogság után a
templomot és a várost, majd onnan számított négyszázharmincnégy év múlva pedig eljött a
Messiás. Ezsdrás könyvében is mindez le van írva. Kétféle módon is erről meg tudtunk
győződni.
A Dániel 9,26-ban a város és a szentély lerombolása, amelyről pedig Gábriel beszél, az
időszámításunk után 70-ben történt meg, Titusz római tábornok vezetése alatt. Most egy kicsit
nézzük meg, hogy mi körül zajlanak ezek a próféciák! Itt azokat a mendemondákat, hogy mi a
nagy megpróbáltatásokban itt leszünk, meg a zsidó hét évben itt leszünk, tehát négyszáznyolcvanhárom év eltelt, maradt az utolsó hét év. Ha megnézzük a 26-os és a 27-es igeverset,
akkor itt egy időrés van, mert a 27-es versben a következőt olvassuk. Itt már az antikrisztusról
olvasunk, Dániel ezt már nem látta. Tehát ez a jeruzsálemi templom lerombolásáig tart. Jézus
már lerombolta a templomot, amikor kettéhasadt a kárpit, kijött a templomból. A 27-es vers
meg azt mondja:
Dániel 9,27.
27. És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véresáldozatnak és az ételáldozatnak, és utálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet és
ami elhatároztatott, a pusztítóra szakad.
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Itt már a 7-es részre utal vissza, itt már az antikrisztusról van szó. Erről beszélt már Jézus
is. Megnézhetjük azt is, amiről Jézus beszélt. Mi körül zajlik az utolsó hét? A zsidó vallás
körül, nem a keresztények körül. Tehát az utolsó hét hétben semmi keresnivalója nincs már itt
a keresztényeknek. Az én hitem szerint előtte meglesz az elragadtatás. Vajon honnan veszik
azt, hogy a nagy nyomorúságban itt vannak a keresztények? A Jelenések könyvében a thiatirabeli gyülekezetnek írt levélből veszik, amikor azt mondta az Úr, hogy megtartalak a nagy
nyomorúságban. Csak sajnos Károli rosszul fordította, mint sok mást, mert azt ki fogom
vetíteni, majd jövő alkalommal megnézzük: a nagy nyomorúság elől, a nagy nyomorúságból,
a nagy nyomorúságtól szabadítalak meg! Tehát nem lesznek itt a keresztények. Még megnézzük a Máté 22-t. Tudom, hogy nagyon hosszú és nagyon sok ez az anyag, de én azt
mondom, hogy érdemes végignézni és érdemes pontosan utánanézni, még akkor is, ha ez sok
időt, energiát vesz igénybe, mert nagyon megerősíti a hitünket. Nézzük, a Máté 22-ben mit
mond az Úr? Itt Jézus beszél!
Máté 22,7.
7. Meghallván pedig ezt a király, megharaguvék, és elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszté, és azoknak városait fölégeté.
Miről szól itt? Isten, az Úr, a Király hívja a menyegzőre az embereket és azok, akik hivatalosak voltak a menyegzőre, azok elutasították Jézust. Itt Izraelről beszél, azokról az emberekről beszél Jézus, akik nem fogadták el a Messiást. Azokról, akik visszautasították Őt,
visszautasították Isten minden beszédét, visszautasították Jeremiás beszédét. Jeremiás elmondta világosan Sédékiás királynak, hogy fogadják el az ítéletet, ez Isten ítélete, ne
hadakozzanak ellene! Mit csináltak? Börtönbe csukták. Utána még egyszer elmondta nekik
Jeremiás, hogy figyelj ide, Sédékiás király! Isten azt mondja, hogy viseljétek békével a
büntetéseteket a babiloni király alatt, és jó dolgotok lesz! Mi lett? Bedobták a kútba. Utána
kihúzták a kútból, és akkor már Sédékiás király odament titokban Jeremiás prófétához, mert
látta a babilonaiakat a város alatt. Látta, hogy itt veszve van minden, látta, hogy nem úgy lett,
ahogy Hanániás, a hamis próféta mondta, hanem ahogy Isten mondta. Akkor azt mondta,
hogy titokban csak nekem mond meg, hogy mit mondott Isten, nem mondom meg senkinek!
Azt válaszolta Jeremiás, hogy meg fogsz ölni. Nem, nem foglak megölni, csak mondd el
nekem. Akkor már ment a prófétához. Elmondta neki, hogy figyelj ide, Sédékiás, menj ki
Babilónia királya elé, add meg magad, menjetek a hetvenéves fogságba, viseljétek békességgel, ahogy ezt a Mózes törvénye mondja, ez Istennek az ítélete! Amikor letelik a hetven
esztendő, vissza fogtok jönni és nem lesz semmi bajotok. De mit csinált ezzel szemben Sedékiás király? Hallgatott rá? Nem hallgatott rá! Ugyanúgy megpróbált elmenekülni és elkapták,
megölték a szeme láttára az összes fiát, őt megvakították és Babilóniába vitték. Utána
Jeremiásban olvassuk, hogy egy helytartót helyezett a város fölé, és azt is megölték. Nem
vittek el mindenkit, ott maradt egy bizonyos mennyiségű nép, ott maradtak a szőlőművesek,
ott maradtak a szegényebb emberek, és azok fölé helytartót helyezett a király, Babilónia
királya. A nép hallgatott is egy darabig Jeremiásra, aztán jött egy Izmail nevezetű fickó, és
megölte a helytartót. A nép pedig megijedt, és elmenekültek Egyiptomba. Ott is megkérdezték
Jeremiást, hogy mit csináljanak. Elmondta, hogy viseljétek békességgel a ti büntetéseteket és
jó dolgotok lesz a babiloni király alatt!
Ha úgy nézzük, akkor egy politikai marketing folyt, hogy igen, muszáj ezt megtenni, mert
Isten ezt mondja. Mit tettek? Megölték a helytartót, elmenekültek Egyiptomba és magukkal
vitték Jeremiást is. De Jeremiás kegyelmet talált Nabukodonozornál. Azt mondta neki Isten,
hogy úgy döntesz, ahogy akarsz, ha akarsz, elmész Babilonba, ha akarsz, itt maradsz, a
maradék néppel. Ő onnan erősítette a foglyokat, ott erősítette Isten népét. De végül is ez a
lázadó nép nem hallgatott rájuk, elment, elvitték Egyiptomba. Egyiptomot már korábban a
karkemesi ütközetben legyőzte Nabukodonozor 622-ben, és odamentek, odamenekültek. A
Jeremiás 44-ben olvassuk, hogy imádták az éj királynőjét, bálványoztak, Szemiramisz, imád-
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ták a napisteneket, és mind ott pusztultak el. Egy nyakas, istentelen nép, aki visszautasította
Isten beszédét, visszautasította Isten prófétáit, és éppen ezért bűnhődniük és szenvedniük
kellett. Jézus erről beszél itt, erről a menyegzőről beszél.
Ha még tovább nézzük, ugye, az a bizonyos Máté 24, ott is beszél erről az Úr. Tehát a
templomépítés. Amikor azt mondja Jézus, hogy azt mondják az utolsó héten, hogy itt a Messiás, meg ott a Messiás, ne menjetek oda! Szerintetek Jézus benne lesz valamilyen templomépítésben? Gondolkodjatok már el ezen egy kicsit! Drága testvéreim, gondolkodjunk! Bemutattatott-e már az örök, engesztelő áldozat? Jézusnak mi köze már a zsidó templomhoz? Úgy
gondolják sokan, hogy Jézus benne lesz abban, hogy a zsidó templomot építsék, hogy ott
áldozatokat mutassanak be? Nem! Pontosan erről beszél Pál a Zsidókhoz írt levél 10.
fejezetében, ahonnan a nagy kárhoztató üzeneteket mondják, hogy ez a Jézus vérének a
megtapodása! Jézus azt mondja, nem, ha azt mondják, hogy én ott vagyok, amikor a templom
épül, meg a templom körül, felejtsétek el! Hát nekem semmi közöm hozzá, én már
felépítettem az örök templomot. Én már fölépítettem, ti vagytok a templom és a mennyben
van a Szentek Szentje. Mi közöm ehhez nekem? Ez a zsidókkal kötött szövetség! Semmi köze
ennek a keresztényekhez, és azt mondja, ha majd látjátok a szent helyen az antikrisztust. Te
fogod látni a szent helyen az antikrisztust? Mész áldozni a jeruzsálemi templomba? Hát
nyilván nem! Ez nonszensz! S akkor olyanokat prédikálnak keresztények, hogy mi itt részt
veszünk ebben. Semmi közünk már ehhez nekünk! Aztán még gondolkodjunk egy kicsit!
Miért ne higgyük? Mert nekünk semmi közünk ehhez a templomhoz, és Jézus pontosan erről
beszél itt a Máté evangélium 24. fejezetében.
Máté 24,15–16.
15. Mikor azért látjátok majd, hogy a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta
szólott, ott áll a szent helyen; aki olvassa, értse meg:
Kinek mondja ezt? A zsidóknak. A zsidók éveiről beszélt Dániel.
16. Akkor, akik Júdeában lesznek fussanak a hegyekre;
A keresztények Júdeában lesznek, amikor ez történik? Mész a templomba, áldozatokat
fogsz bemutatni keresztényként? Ezt akarják lenyomni a torkodon. Mondják, hogy igen, mert
a választottakért fog majd megszűnni, és akkor behozza az igeverset az 1Péter 2,9-ből, hogy
választott nemzetség, királyi papság. Bocs barátom, meg kellene nézni, az egyik az ethnosz, a
másik a genosz. Az 1Péter 2,9-ben a genosz van, ott Istennek a népe, Istennek a fiai, Istennek
a leszármazottjai vannak, kiválasztottként, nem pedig a választott nép! Van, aki összemossa
és olyanokat prédikálnak, hogy a száznegyvennégyezerrel fogjuk majd hirdetni az
Evangéliumot. De akkor miért kell a száznegyvennégyezer? Ők zsidók lesznek! Le van írva,
hogy melyik nemzetből. Két nemzetségből, a Gát és az Efraim nemzetségéből nem lesznek
ott, helyettük lesz Manassé, József gyermekei. Mert Isten kivetette őket, mert ott volt a
legnagyobb bálványozás, Gátban és Bételben.
Egyelőre ennyi, egyelőre itt tartunk a Dániel 9,27 igeversénél. Amikor rátérünk a Jelenések
könyvére, akkor fogjuk látni a trombitaszónál, a pecsét feltörésénél, a haragpoharak kiöntésénél, hogy jön Isten ítélete a népre. Ilyeneket is állítanak, hogy a Jelenések könyvének a 6. és
7. része között lesz az elragadtatás, miután már Jézus föltépte a pecséteket. Hát ott már olyan
pusztítás lesz, olyan rombolás lesz, a pogány népekre olyan ítélet jön, – még mindig van
lehetőségük Isten felé fordulni –, de ez már nem az Isten népének és nem a keresztényeknek
szól! A Bárány vérében megmosott szentek vére a nagy nyomorúság alatt megölt szentekről
szól, akik visszautasították a Krisztust, nem pedig a hívőkről, a keresztényekről! Tehát nézzük
át az Írásokat, nézzük végig és ne higgyünk el minden mesét, ne hagyjuk magunkat
kárhoztatni és ne hagyjuk magunkat megfélemlíteni! Olyan kárhoztató üzeneteket is lehet
hallani, hogy a keresztény hogyan veszítheti el az üdvösségét. Ez az ördög tanítása! Ezek
hamis tanítások, az ördög szeretné veled elhitetni, és ha ezeket meghallgatod, egy óra után
abban sem vagy biztos, hogy egyáltalán üdvözültél, vagy egyáltalán meg vagy-e váltva!
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Tehát tudjuk azt, hogy igen, ezek meglesznek, ezek meg fognak történni. Egy dolog, amit
nekünk tennünk kell, hirdetnünk kell az Evangéliumot. Az elveszetteknek, a pogányoknak,
akik nem ismerik Krisztust, akik nincsenek beírva az élet könyvébe. Olyan rettenet fog rájuk
jönni, ami még a világon soha nem volt és nem lesz! Ezt Jézus mondja. De elmondta, hogy
előtte lesznek háborúk, éhhalálok, döghalálok, mindez a nagy nyomorúság előtt. Tehát,
amiket most itt megélünk, ezek a nyomorgattatások, amik vannak, ezek az antikrisztusi erők,
ezek mocorognak a háttérben. Nézd meg azt a liberalizmust, ami most jön ide az országra, a
homoszexuálisok, a leszbikusok, a gyerekeidet majd akarják tanítani arra, hogy nincs apa meg
anya, mindenki maga választja meg a maga nemét. Mi ez, ha nem az antikrisztus szelleme?
Ez ugyanaz a szellemiség, ami ott volt a császároknál, Nérónál, Domiciánusnál, Caligulánál,
meg lehetne sorolni, ugyanez a szellem, amelyik ott volt Hitler fölött, ott volt az oroszok
fölött, a leninizmus fölött, ugyanaz az eszme és ugyanaz az antikrisztusi szellem. Ugyanúgy
majd, amikor Babilonról beszélünk látjuk, hogy két szempontból is beszél róla az Írás,
egyrészt egy világi Babilon, másrészt egy vallási Babilon, a hamis vallás, amit a hamis próféta
képvisel. Lesz egy székhelye a világi Babilonnak és lesz egy székhelye a vallási Babilonnak.
A vallási Babilont majd a világi Babilon fogja megölni, a hamis vallást, a hamis prófétát fogja
elpusztítani. Isten végül elpusztítja az egész Babilont és Isten királysága fog jönni. A jövő
héten még folytatjuk! Ámen. Köszönjük az Úr kegyelmét! Hálát adunk Istennek!
*A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításból származnak.
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik.

