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Ha az Úr is úgy akarja, akkor ma befejezzük Dániel könyvének tanulmányozását. Mivel ez 

egy 12 fejezetből álló könyv, annyi minden van benne, hogy ezt néhány vasárnapi alkalommal 
teljes mélységig nem lehet kimeríteni, de azokat az információkat, amik feltétlenül fontosak, 
és amiket tudnunk kell erről, azt mindenképpen szükségesnek tartom megosztani a gyüleke-
zettel.  

Két apokaliptikus könyvünk van. Az apokaliptika szó azt jelenti, hogy leleplezni, felfedni. 
Olyan igazságokat fed fel, ami a világ elől el van rejtve, de a Biblia azt mondja, hogy az 
értelmesek érteni fogják. Ha olvassuk, tanulmányozzuk, akkor megértjük. Kezdhettük volna a 
Jelenések könyvével is, de így sokkal könnyebb dolgunk lesz, mert jövő héten egy kis 
szünetet tartunk Dániel könyvéből, illetve apokaliptikából, és utána pedig rátérünk a Jelenések 
könyvére. Meg fogjátok látni, hogy sokkal könnyebb lesz megérteni, hiszen sok ismerős 
dologgal fogtok találkozni, amit már Dániel könyvében kielemeztünk. Fontos ezt tudni, mert 
Isten nem véletlenül írta bele az Igébe. Igaz, hogy Dániel próféciája nem érinti közvetlenül a 
gyülekezetet, mert a zsidókról szól, illetve pontosabban a világkorszakokat tárgyalja. Dániel 
könyvének 2. fejezetében láttuk a cserép- és agyag- és vaslábakon álló világbirodalmakat, 
illetve a Biblia beszámolt arról a kőről, ami elpusztítja ezeket, kéz érintése nélkül. Majd a 
legvégén elkövetkezik Isten országa, Isten királysága, az új ég és az új föld, de közben több 
minden történik még. Dániel könyve a világbirodalmak korát tárgyalja, amiben látjuk, hogy 
ezek a birodalmak egyre inkább hanyatlanak. A vége pedig a tíz koalíció, amiről a múlt héten 
is beszéltünk, ez az utolsó világbirodalom lesz, valószínűleg a Római Birodalomból, illetve 
annak utódállamaiból fog előjönni. Az is lehetséges, hogy lesznek ott más kultúrájú népek is. 
Ez a tíz nemzet meg fog alázni három nemzetet, és eljön majd egy nagyon erős ember, egy 
nagyon erős uralkodó, ő lesz az antikrisztus. E körül elég nagy zűrzavar van, és azért is 
tanulmányozzuk Dániel könyvét, hogy ne tudjanak benneteket félrevezetni.  

Nagyon sok olyan emberi elgondolás, belemagyarázás van, amit a Biblia nem ír, ami 
emberi fantázia, kitaláció. Igyekszem a legjobb hitem és tudásom szerint tényleg csak a 
tényekre hivatkozni, arra, amit Isten Igéje ír, és nem följebb bölcselkedni, mint kell, ahogy ezt 
Péter apostol írja a levelében. Azért is fontos még Dániel könyve, mert igazolást nyer mindaz, 
amit a próféták elmondtak. A dicséret közben jött egy Ige az Úrtól, Péter 2. leveléből.  

2Péter 1,19. 
19. De még ennél is biztosabbnak tartjuk a prófétai szót, amelyre jól teszitek, ha 

figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag 
kél fel szívetekben. 

Itt a megdicsőülés hegyén volt Péter, Mózes és Illés, és látták a megdicsőült Úr Jézus 
Krisztust. Azt mondja Péter, hogy ezt mi láttuk, mi ott voltunk, jelen voltunk. De! Ennél is 
biztosabb a prófétai szó! Ha megnézzük Dániel könyvének az utolsó három részét, a 10–12. 
fejezetet, látni fogjuk, hogy amit Isten jó előre megmondott, az eddig beteljesedett, és vannak 
részek, amelyek olyan történelmi pontossággal teljesedtek be, hogy a történészek azt 
gondolták, hogy ez már a beteljesedés után íródott. Nagyon sokan nem is fogadják el Dániel 
könyvének egyes részeit próféciaként, hiszen annyira pontosan teljesedtek be. 

A Dániel 11,5–35-ben 135 pontosan beteljesedett prófécia található. Nem fogjuk ezeket 
végig venni, de néhány dolgot meg fogok említeni belőle. Amikor azt mondják nektek, hogy a 
Biblia csak humbug, akkor nyugodtan odateheted a történészek elé, teljesen mindegy, 
mekkora professzor, mekkora tudós, mert a történelmi tényeket nem lehet letagadni, és azt 
sem lehet letagadni, hogy ezek a könyvek mikor keletkeztek. Tehát biztos lehetsz benne, hogy 
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Isten irányítja a történelmet, Ő forgatja a történelem kerekét, Ő irányítja a népek és a 
nemzetek sorsát. Ha ebből megértést kapunk, ez nagyon meg fogja erősíteni a hitünket, és lát-
ni fogjuk, mint ahogy Péter is eljutott odáig, hogy teljességgel megbízhatunk Isten Igéjében.  

2Péter 1,20–21. 
20. Tudván először azt, hogy az Írásban egy prófétai szó sem támad saját magyará-

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

lemtől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei. 
Majd láthatjuk, hogy Isten személyesen gondoskodott arról, hogy Dánielnek kijelentéseket 

adjon, és kijelentést adjon a legeslegutolsó időről. A 10–12. fejezetek pontos részleteket 
tartalmaznak arról a sajátos válságról, amelyen Dániel népének kell keresztül mennie. 

Előre szeretnélek figyelmeztetni, hogy az ószövetségi próféták elsősorban Izraelről pró-
fétáltak. Dániel könyvében nem találod meg a gyülekezetet. Hiszen Isten nem adott az 
ószövetségi prófétáknak még részbeni betekintést sem a gyülekezeti korszakról. Ez a korszak 
az ószövetségi próféták elől el volt rejtve. Hadd hozzak erre Igét is:  

Efézus 3,3–6. 
3. Hogy tudniillik kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, aszerint, amint az 

előbb röviden megírtam. 
4. Melynek olvasásából megérthetitek, hogy mi az én ismeretem a Krisztus titka felől; 
5. Amely egyéb időkben meg nem ismertettetett az emberek fiaival úgy, ahogy most 

kijelentetett az Ő szent apostolainak és prófétáinak a Szellem által: 
Pál apostol, aki Saul volt, egy farizeus, aki Gamáliel lábánál nőtt fel, aki nagyon jól 

ismerte az ószövetségi Írásokat, ő sem ismerte föl a Messiást. Jézusnak személyesen kellett 
találkoznia vele a damaszkuszi úton. Saulnak megrázó élménye volt az Úrral, aki megjelent 
neki, és onnantól kezdve egy hűséges edénye lett Istennek. Pál apostolon keresztül Isten 
Szelleme sok mindent jelentett ki az utolsó időkkel, a gyülekezeti korszakkal kapcsolatban, 
azokról a titkokról, amiről írja az Írás is, hogy el volt rejtve az ószövetségi próféták elől. 

6. Hogy tudniillik a pogányok örököstársak és egyugyanazon Test tagjai és részesei az 
Ő ígéretének a Krisztus Jézusban az Evangélium által. 

A zsidók szentül meg voltak, és ma is meg vannak győződve, hogy ha valaki Istennel akar 
kapcsolatba kerülni, az kizárólag egyedül csak a judaizmus valamelyik ágán lehetséges. Tény 
az, hogy Isten kiválasztotta Izraelt, hogy képviselje Őt a népek, nemzetek előtt. De ebben a 
feladatában igencsak botladozott, és Istennek nagyon sokszor kellett foglalkoznia Izrael 
népével, amit még nem fejezett be, mert Izrael maradéka megtartatik, üdvözül, ahogy ezt a 
Biblia tanítja. Pál apostol is beszél erről, és a Jelenések könyvében is fogunk erről olvasni. 

Máté 11,13. 
13. Mert a próféták mindnyájan és a törvény Jánosig prófétáltak. 
Az utolsó ószövetségi próféta János volt, aki azért küldetett, hogy a Messiás előhírnöke 

legyen. Megkezdődött a messiási korszak, Jézus megalapította a gyülekezetet, elküldte a 
Szent Szellemet pünkösd napján, megalakult az eklézsia, a gyülekezet. De ebből az ószövet-
ségi próféták nem sok mindent láttak. 

Az utolsó idők kapcsán nagyon sokan hivatkoznak a Máté 24-re és a 25-re, Jézus apokalip-
tikus beszédére. Ott sem találod meg a gyülekezetet, Jézus kimondottan Dániel könyvére 
hivatkozik, a jeruzsálemi templom körüli eseményekre, a részleteket meg fogjuk nézni. 
Dániel könyvébe semmiképpen nem lehet beilleszteni az egyházat, és Jézus példázatában, a 
Máté 24 illetve a 25-ben Jeruzsálemről és Izraelről van szó, nem az egyházról. Ezt nagyon 
sokan összekeverik és próbálnak erre a korszakra datálni olyan dolgokat, ami Dániel utolsó 
hetében történik meg, amiről a múlt alkalommal volt szó. Tudjuk, hogy a 490 évből még 
vissza van hét év, ez az utolsó hét év a megpróbáltatások időszaka, amikor színre fog lépni a 
pusztító utálatosság, az antikrisztus. A hitem szerint és az Írások szerint a gyülekezet el-
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ragadtatik, tehát Krisztus Teste elragadtatik. A Thesszalonikai levélben olvassuk, hogy a 
gyülekezet jelenleg Isten temploma, Isten Szelleme bennünk lakik, és ez tartja vissza még a 
pusztító utálatosságot, hogy teljesen színre tudjon lépni. Következik Dániel utolsó hete, a 
zsidó korszak vége, és ebbe kapunk betekintést. 

Nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy imádkozunk, és nem nagyon jönnek az imaválaszok. 
Imádkozunk valamiért és szeretnénk azonnal válaszokat kapni, hogy adj, Uram, Isten, de most 
azonnal! Általában türelmetlenek vagyunk, és itt egy kis betekintést kaphatunk a szellemi 
hadviselésbe Dániel 10. fejezetéből, hogy néha miért késve jönnek a válaszok. Nagyon sok 
drága szentünk azt gondolja, hogy Isten megharagudott rá, vagy nem hallgatja meg, mert 
imádkozott és még semmilyen megoldás nem jött. A Dániel 10-ben mindjárt látunk egy 
példát, hogy mik lehetnek ennek az okai. A 11. fejezetkét olyan részt mutat be a történelem-
ből, amely előre vetíti az elkövetkezendő időkorszakok történéseit. Nem fogunk belemenni 
nagyon a mélységeibe, nem történelmet szeretnénk tanítani, de egy-két dolgot látnotok kell, 
amik beteljesedtek, hogy Isten szava mennyire megbízható, mennyire pontos, és hogy amit 
eddig mondott, megtörtént, akkor amit ez utánra mondott, azok is mind meg fognak történni, 
be fognak teljesedni. Ahogy Péter is mondta, teljes mértékben megbízhatunk Isten beszé-
dében, mert Ő még nem csapott be senkit. A 12. fejezet pedig a hetvenedik hétre koncentrál, 
beleértve azt a segítségforrást is, amelyet Isten ad majd a népének ebben a nehéz időben. 
Nézzük is a 10. fejezetet Dániel könyvében. Nem fogom végig fölolvasni az összes fejezetet, 
ez majd házi feladat lesz, de egy-két részt el fogunk olvasni az Igében. 

Dániel könyvének a 10. rész elején Círusz, Perzsia királyának harmadik esztendejében 
vagyunk. Véget ért már a Babiloni Birodalom, megbukott Nabukodonozor hatalma és egy új 
király jött, úgy, ahogy Isten megprófétálta, ahogy megjövendölte Dániel. Círusz volt az a 
király, aki fölváltotta a Babiloni Birodalmat, illetve a Méd-Perzsa Birodalomnak ő volt a 
királya. Dániel aggódását fejezte ki, hiszen letelt már a hetven év, és Isten megígérte, hogy a 
hetven év után vissza fogja vinni a babiloni fogságból a népét a saját földjére. Dániel tanul-
mányozta Jeremiás könyvét, a Mózes könyvét, ezt a múlt alkalommal megnéztük majd pedig 
böjtölésre adta magát, az Úr elé ment, és imádkozott. A népe sorsa felől aggódott, odament 
Isten trónja elé, és böjtölt. Ezsdrás könyvében lehet olvasni a 4. részben, hogy Izrael földjét 
elfoglalták. Szalmaneccár elhurcolta 722-ben a tíz törzset Asszíriába, és utána a következő 
király, az Ezsdrás 4,24-ben olvassuk, betelepítette azt a földet idegen népekkel. Ezeket neve-
zik szamaritánusoknak. Ők nem zsidók voltak, viszont részben fölvették a zsidó vallást, a 
zsidó szokásokat, ugyanis mindenféle csapások érték őket a földön és mentek reklamálni a 
királyhoz, hogy milyen földre hoztál bennünket? Itt hiába imádjuk az idegen isteneinket, nem 
segítenek azok nekünk! Erre a király küldött néhány papot, meg néhány törvényhez értő 
embert, és a szamaritánusok részint áttértek a zsidó hitre. Aggodalmukat fejezték ki, hogy 
visszajönnek a zsidók és most mi lesz velük, mert ők elfoglalták azt a földet, és megvan a 
saját vallásuk. Nem nézték jó szemmel, hogy a zsidók újjá akarják építeni Jeruzsálemet, és a 
templomot. Meg is akadályozták hosszú évekre azt, hogy a templom elkezdjen épülni, erről 
Ezsdrás könyvében bővebben olvashattok. Ezeket a híreket hallva Dániel aggodalmaskodott a 
népe felől. Ekkor már két éve az első turnus visszament Izraelbe, de Ő még nem tért vissza. 
Egyébként három turnusban telepítették vissza őket teljesen, a harmadik turnus talán száz év 
múlva keveredett vissza a földjére. Pontosabban az ő utódaik és az ő leszármazottaik. 
Miközben Dániel imádkozott, megtapasztalt egy jelenést, jött hozzá egy küldött.  

Dániel 10,4–7. 
4. És az első hónapnak huszonnegyedik napján, ímé én a nagy folyóvíznek, azaz a 

Híddekelnek partján valék. 
5. És felemelém szemeimet, és látám, és ímé: egy férfiú, gyolcsba öltözve, és dereka 

ufázi arannyal övezve. 
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6. És teste olyan mint a társiskő, és orcája olyan mint a villám, és szemei olyanok mint 
az égő szövétnekek, karjai és lábatája mint az izzó ércnek színe, és az ő beszédének szava 
olyan, mint a sokaság zúgása. 

7. És egyedül én, Dániel láttam e látomást, a férfiak pedig, akik velem voltak, nem 
látták a látomást; hanem nagy rettenés szálla reájuk, és elfutának, hogy elrejtőzzenek. 

 Nagyon hasonlít ez a jelenet arra, a Jelenések könyve első részében, amikor Jánosnak 
Pathmosz szigetén jelent meg az Úr. 

E körül megint viták vannak, hogy ki lehetett ez a személy. Sokan azt mondják, hogy Jézus 
volt, mások azt mondják, hogy egy kerub volt, megint mások azt mondják, hogy egy angyal. 
Ezen megint lehet vitatkozni, de nem érdemes. A lényeg, hogy, az üzenet maga Isten küldte. 

Egyébként összehasonlíthatjuk, ha megnézzük a ruházatát Dániel könyvében, akkor 
gyolcsba öltözött ruháról beszélünk. A gyolcs a főpapi ruha volt, Mózes könyvében a főpapi 
ruházat nagyon hasonlít ahhoz. A Jelenések könyve 1,13-ban pedig hosszú palástba volt 
öltözve. Ez nyilván a magasztosságot jelenti, a magasztosság szimbóluma. 

Az öv színarany volt Dániel könyvében, és arany öv van a Jelenések könyvében is, vagyis 
egy nagyon értékes darab. Erről mondhatják azt, hogy angyal is lehetett akár, a Jelenések 
könyvének 15,6-ban, a hatodik pohár kitöltésénél látunk egy angyalt, őróla ugyanez van 
leírva, hogy gyolcsba volt öltözve, és arany mellpánt volt rajta. Aztán ha megnézitek a 
kerubok leírását, ott is hasonló, ott a réz test van, tehát lehet tippelgetni, de nem ez a lényeg. 

Aztán nézzük a szemeit. A szemei, mint égő fáklya, szeme, mint a tűz lángja, mondja a 
Jelenések könyve. Tehát mindent lát, nincs előtte rejtve semmi. Mindent lát, mindent tud, átlát 
rajtad. 

Lábai, mint a fénylő réz. Ez a hatodik vers Dániel könyvében. A Jelenések könyve a 13,5-
ben pedig lábai hasonlóak voltak, a kemencében izzó arany, vagyis rendíthetetlen, ez a 
jelentése. 

Hangja, mint egy tömeg zúgása. Mint nagy vizek zúgása a Jelenések könyvében. Az első 
az erős hatalmat szimbolizálja. 

Lehet ezen vitatkozgatni, én úgy gondolom, hogy ez Jézus lehetett, de ha te azt hiszed, 
hogy ez egy angyal volt, nem fogok vitatkozni veled, és nem fogok ezért senkit megkövezni. 
Egyébként a 16. versben Dániel többször Uramnak szólítja, itt négy alkalmat is kijelöltem a 
Bibliában, amikor Uramnak szólítja. Ha tényleg egy angyal lett volna, szerintem kijavítja, de 
ez az én magán véleményem, nem magán véleményt szeretnék prédikálni, hanem Isten Igéjét. 
Isten Igéje ennyit ír le róla, és helyettesítsd be, ahogy akarod. 

Nagyon hasonlít ez a jelenés ahhoz, amikor Jézus megjelent Pál apostolnak a damaszkuszi 
úton, amit az előbb említettem. Ott is egy hasonló eset történt, leesett a lábairól, leesett a 
lováról, nagy lovon ült, és megvakult, pontosabban a világnak vakult meg, a törvénynek 
vakult meg, aztán később megnyíltak valóban a szemei, és nem csak a fizikai szemei, hanem a 
szellemi szemei is. A lényeg, amit látunk, hogy nagyon hasonlít arra az esetre is, tehát vannak 
vélhető hasonlóságok.  

Dániel 10,12–14. 
12. És monda nékem: Ne félj Dániel, mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad 

megértésre és sanyargatásra a te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te 
beszédeid miatt jöttem. 

13. De Perzsia királyságának fejedelme ellenem állott huszonegy napig, és ímé Mi-
hály, egyike az előkelő fejedelmeknek, eljöve segítségemre, és én ott maradék a perzsa 
királyoknál; 

Nézzétek meg, hogy mi történt itt. Az előző fejezetben olvastuk, hogy Dániel imádkozott, 
ott nem böjtölt, ott semmit nem csinált, csak kíváncsi volt, és egyszer csak az angyal 
megjelent neki. Nem volt semmilyen akadály. Hányszor van az, hogy imádkozunk, és az 
imáinkra nagyon gyorsan jönnek a válaszok? Itt azt látjuk, hogy Dániel böjtölt is, sanyargatta 
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magát, huszonegy napig nem evett, tehát az égvilágon mindent elkövetett, hogy Isten meg-
hallgassa, és nem jön az imaválasz. Miért? Azt mondja, Perzsia fejedelme – itt egy gonosz 
fejedelemről, egy hatalmasságról van szó. Most ezen megint lehet vitatkozni, hogy népeknek, 
nemzeteknek vannak-e külön fejedelmei. Egy dolog biztos, hogy Isten munkáját a sötétség 
erői, a gonosz erői folyamatosan akadályozni akarják, és akadályozni próbálják. Tudjuk azt, 
hogy vannak ördögi fejedelmek, írja a Biblia, hogy ezek népek vagy nemzetek fölött lévő 
fejedelmek, vagy nem, erről megint csak annyit tudunk, amennyit a Biblia ír. Tehát itt Perzsia 
fejedelméről, egy gonosz szellemről van szó, aki azt akarta, hogy ne teljesedjenek be Isten 
Izraelnek tett ígéretei. Meg akarta akadályozni, hogy az üzenetet Dániel megkaphassa, illetve 
Izrael tudtára adassék az üzenet. 

14. Jöttem pedig, hogy tudtodra adjam, ami a te népedre az utolsó időkben követke-
zik: mert a látomás azokra a napokra szól. 

Itt szeretném felhívni a figyelmedet a „Te néped” kifejezésre. Nem a gyülekezetre követ-
kezik. Nem a Krisztus testére. A te népedre, tehát Izraelről van szó. Itt többes próféciáról van 
szó, a múltkor már beszéltem a többes beteljesedésről, megvannak az előképek és van egy 
második beteljesedés, majd ezt fogjuk látni Antiokhosz Epiphanésznél is, hogy ez egy 
antikrisztusi előkép. De nem szaladok annyira előre. A 19-es verstől olvasom. 

Dániel 10,19–20. 
19. És monda: Ne félj, te kedves férfiú; békesség néked, légy erős és bizony erős! És mi-

kor szóla velem, megerősödém, és mondék: Szóljon az én uram, mert megerősítél engem. 
És monda: Ne félj, kedves férfiú, az eredetiben talán nagyra becsült van. Majd Uramnak 

nevezte. Itt még Mihállyal is problémáik vannak sokaknak, be akarják bizonyítani, hogy 
Mihály Jézussal egyenlő. Mivelhogy Mikáél olyan, mint az Imánuel, szerintük Jézusról szól. 
Nem, itt kimondottan angyalról van szó, Jézust soha nem nevezi a Biblia angyalok 
fejedelmének. Itt nyilván egy angyalról van szó, és Mihály egy főangyal ugyanúgy, mint 
Gábriel. Nem összekeverendő Jézussal! Vannak ilyen tanítások, sokakat megzavarhat, de 
utána kell nézni. Egyébként Mikáél jelentése, hogy olyan, mint Isten. Sokan ebből is komoly 
teológiai vitákat folytatnak. Tehát itt egy angyalról van szó, és ezt a Biblia világosan 
meghatározza. 

20. És monda: Tudod-é, miért jöttem hozzád? És most visszatérek, hogy küzdjek a 
perzsa fejedelem ellen; és ha én kimegyek, ímé Görögország fejedelme jön elő! 

Látod, hogy az Efézusi levél 6. részében is olvassuk, hogy a mi tusakodásunk nem test és 
vér ellen van, hanem a gonosz szellemek ellen, amelyek a magasságban vannak.  

Nagyon sokan ebből szintén nagyon komoly szellemi harcokat próbálnak megvívni. Tehát 
a mi harcunkat nem a magasságban kell megvívni a gonosz szellemekkel. A Biblia világosan 
mondja, hogy álljatok ellene az ördögnek és megfut tőletek. Az imáinkkal el tudjuk kergetni 
az ördögöt, hatástalanná tudjuk tenni a munkáját. Nem tudjuk őket ebből a világból kidobni, 
sőt, még mondok egy olyan dolgot, ami eretnek dolognak számít a mi gyülekezetünkben: még 
megkötözni sem tudod! Mert ha ezt meg lehetett volna kötözni, akkor, ha valaki megkötözte 
volna, akkor Jézus biztosan megtette volna. Majd meg lesz kötözve. Ezt úgy értem, hogy 
olyan módon megkötözni, hogy mozgásképtelenné teszed. Ugye sokan kötözik és kötözik. 
Akkor miért szabadul el másnapra, ha megkötözted, akkor mi történik?  

Tehát nem erről szól a dolog, hogy megkötözöd. Ha ezt olyan értelemben használod, hogy 
megtiltod a támadását, hogy megtiltod a tevékenységét az életed ellen, akkor ez rendben van. 
A gonosz szellemek körülöttünk vannak, és az utolsó időkorszakig mind ott lesznek addig, 
amíg az ördög bele nem vettetik a tüzes tóba, de hatalmunk van fölötte, mert Jézus legyőzte és 
azt mondja az Ige, hogy álljatok ellene az ördögnek és megfut tőletek. Ott van az Efézusi 
levélben, hogy hogyan kell ellenállni az ördögnek. Most ebbe nem akarok részletesen 
belemenni, mert ez egy másik üzenet lenne. Ott világosan leírja, hogyan tudunk ellenállni az 
ördögnek. Még én is imádkozom úgy, hogy megkötözöm az ördögöt, mert annyira meg-
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szoktuk az elmúlt évek alatt, de azért át kellene ezt gondolni, nem a nagy szellemi harcokat, 
háborúkat folytatni. Bocsánat, de egy legyőzött ellenséggel mit háborúzunk? Jézus már 
legyőzte az ördögöt, nem? Nekünk nem háborúzni kell az ördöggel, hanem a talpunk alatt kell 
tartani és a Biblia azt világosan tanítja, hogyan tudjuk a talpunk alatt tartani, mert az ördög 
egy legyőzött senki. Jézus már legyőzte, és mi ebben a győzelemben ott ülünk és a talpunk 
alá, a Krisztus testének talpa alá helyeztetett az ördög. Hatalmunk van fölötte és nem árthat, 
de nem küldheted ki ebből a világból, nem dobhatod ki, a magas égből nem vetheted ki. Ezek, 
bocsánat, de azt kell, hogy mondjam, hogy keresztény bolondériák. Lehet, hogy most egy-két 
embernek elrontom a játékát azzal, amit mondok, de észhez kell térnünk és úgy kell 
használnunk az Igét hatékonyan, ahogy azt az Ige mondja. A tanítványok sosem kötöztek, 
meg soha nem tettek olyan dolgokat, amit a legutóbbi időkben mi tenni szoktunk.  

Ennek ellenére még egyszer mondom, hogy hatalmunk az ördög felett, hatalmunk van a 
betegség fölött, és imádkozunk a betegekért és igenis legyen abban hited, hogy Isten 
megvédelmez, mert a sátán egy legyőzött senki. És biztos, hogy vannak fejedelmek, vannak 
gonosz szellemek, uralkodók a népek, nemzetek, emberek fölött, hiszen nekünk is vannak 
angyalaink, vannak védőangyalaink és miért ne lehetne akár országok fölött több hatalmas 
erejű angyal? Ha belemegyünk találgatásokba, illetve olyan tanítások kerekednek ebből, amik 
már-már néha a varázslás kategóriáját súrolják, az nem használ a mi hitünknek, hanem 
használjuk akkor inkább azt, amit kaptunk, de azt tényleg használjuk, mert ezt Isten odaadta 
nekünk.  

Gyakorlatilag itt azt látjuk, hogy meg akarta akadályozni, hogy azok a próféciák, amiket 
Isten mondott, hogy azok beteljesedjenek, de ezek a gonosz erők látjátok, hogy nem tudják 
megakadályozni Isten tervét, mert Istennek mindig vannak emberei, akik odaállnak a 
bástyára, odaállnak a résre, odaállnak a törésre, mert Isten mindig embereket használ. Olyan 
egyszerű embereket, mint te meg én. Isten téged is szeretne használni, és ha úgy gondolod, 
hogy te haszontalan vagy, akkor nagyon rosszul gondolod. A te imáid ugyanolyan fontosak 
Istennek. A te hited ugyan olyan fontos Istennek. Értékesebb, mint a tűzben megpróbált arany. 
Nagyon fontos, értsd meg, hogy szükség van az imádra és szükség van rád Krisztus testében! 
A te imáid ugyanolyan hatásosak, mint az enyém, függetlenül attól, hogy vannak emberek, 
akik el akarják hitetni veled, hogy csak az ő imájuk hallgattatik meg, mert ők olyan szent, 
olyan fölkent emberek! Ezeket a vallásos meséket, ezeket a vallásos bolondériákat az a baj, 
hogy sokan elhiszik. Az a szomorú, mikor 20-30 éves pásztorok is elhiszik. Nem, nem! 
Nincsenek nagylövetűek. Egy nagylövetű van, Jézus Krisztus. Ő az Úr, Ő a gyülekezetben az 
Úr, és Ő osztogatja az ajándékokat, és a te imád ugyanúgy meghallgattatik, mint az enyém. 
Ha te ráteszed a kezed betegekre, akkor nincs odaírva, hogy a betegekre csak Varga István 
teheti rá a kezét, vagy valaki más. Nincs ez a Bibliában, te ugyanúgy ráteheted, és ugyanúgy 
az Úr Jézus Krisztusé a dicsőség, aki meggyógyítja.  

Két héttel ezelőtt voltunk Szegeden. Fél éve béna kezet meggyógyított az Úr. És akkor mi 
van? Azért, mert mi imádkoztunk? Ha te imádkozol érte, akkor is meggyógyítja az Úr, és az 
Övé a dicsőség. Semmi közünk hozzá, csak annyi, hogy ott voltunk és imádkoztunk, és 
használtuk azt, amit Jézus nekünk adott. Ezért Jézusé a dicsőség!  

Menjünk tovább az Igében a 11. fejezetre! Elég nagy falat lesz ez mára és tudom, hogy 
nagyon sokaknak nem annyira izgalmas ez a Dániel könyve, de ha egy kicsit a Biblia mélyebb 
részeibe bele akarunk merülni, akkor tudnunk kell erről. Lehet, hogy kicsit nehezen emészt-
hető, lehet, hogy kicsit furcsa lesz. De a Biblia azt mondja, hogy ha olvasod, ha hallgatod, 
akkor meg fogod érteni, és ha Isten mondja, akkor hidd el, hogy az úgy van, és meg fogja 
nyitni az Ige ajtaját.  

A 11. fejezet gyakorlatilag két részből áll. Áll egy történeti részből, ami már a Nagy 
Sándort követő utódállamok, a négy államok: a Lüszimakhosz, a Cassander, a Ptolemaiosz és 
a szelekuid utódállamok. Ezek közül is kettővel foglalkozunk, az egyik a déli királyság, a 
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másik az északi királyság, a ptolemaioszi utódállam, az Nagy Sándor után lett, de nézzük az 
Igét inkább. Így sokkal előrébb jutunk.  

Dániel 11,1. 
1. Én is a méd Dáriusz első esztendejében mellette állék, hogy őt támogassam és segít-

ségére legyek. 
Tehát látjátok, hogy ez már Círusz után volt. Círusz után még volt két uralkodó, de ez már 

Dáriusznak az első esztendejében volt. Dániel zsidó létére egy pogány birodalom előkelő 
vezetője volt, a király mellett volt. Isten nem véletlenül nevezte őt kiváló férfiúnak, nagyrabe-
csültnek, kiválónak, mert a világban meg tudta őrizni magát tisztán, meg tudta őrizni a hitét. 
Tehát nem kell, hogy a világ fölfaljon bennünket. Babilon királya elég rettenetes volt, és ott 
hamar fej nélkül szaladgáltak az emberek, meg hamar megégtek a tüzes kemencében, ha nem 
azt tették, amit a király akart, de Dániel ennek ellenére megőrizte a tiszta hitét és hűségét 
Ábrahám, Izsák és Jákób Istenéhez. Egy lépést sem lépett hátra, erősen megállt. Mondta, hogy 
ha megölik, az sem számít. A három barátja ugyanilyen volt: Sidrák, Misák és Abednégó. 
Semmi, zéró tolerancia és semmilyen kompromisszumot nem kötött a világgal, és ha akkor 
meg tudott állni, olyan körülmények között, akkor ma Isten Szellemének erejével mi is meg 
tudunk állni ebben  a világban úgy, ahogy Isten Igéje tanítja. Ez egy elhatározás és egy döntés 
kérdése és a hűségnek igen-igen nagy jutalma van, örökkön örökké való jutalma. Itt most 
hervadó koszorúért futnak a focistáink, az olimpikonjaink, és mi pedig hervadhatatlan 
koszorút fogunk kapni, tehát a mi jutalmunk az örökkévaló jutalom lesz, amivel Isten a 
hűségeseket fogja megjutalmazni. A hűségnek nagyon nagy jutalma van. Ne az emberektől 
várd a jutalmat, az emberek néha hűtlenek, figyelmetlenek, nem figyelnek oda, nem azt adják 
neked, amit talán megérdemelnél! Ne az emberekre figyelj, hanem ha teszel dolgokat, Isten 
miatt tedd meg, miatta tedd meg! Amit valóban tiszta szívből, tiszta hitből teszünk, annak 
nagyon nagy jutalma lesz mindannyiunk életében.  

Tehát tudjuk az Igéből, hogy Dániel ott állt Dáriusz király mellett, hogy támogassa és 
segítségére legyen. Olvassuk tovább az Igét. Most elolvasunk minden Igét, azután majd 
elmagyarázom az igehelyeket. 

Dániel 11,2–4. 
2. És most igazságot jelentek néked: Ímé, még három király támad Perzsiában, és a 

negyedik meggazdagul nagyon nagy gazdagsággal mindenki felett, és amikor hatalom-
hoz jut az ő gazdagsága által, mindent megmozdít Görögország ellen.  

3. És támad egy erős király és uralkodik nagy hatalommal és tetszése szerint cselek-
szik. 

4. De alighogy támadt, elrontatik az ő királysága és elosztatik az égnek négy tája sze-
rint, de nem száll az ő maradékira, és nem az ő hatalma szerint, amellyel uralkodott, 
mert szétszaggattatik az ő birodalma, és másoknak adatik ezen kívül.  

Ha megnézzük ezt a részt, akkor egy közel kétszáz évet áthidaló próféciáról van szó. 
Nézzük, hogy azt jelentette ki. A király aggódik a királyság sorsa felől, Isten pedig megerősí-
tette, hogy ne aggodalmaskodjál, lesz még utánad három király, tehát nyugodtan uralkodjál, 
még nem lesz vége a te királyságodnak! De elmondta neki, hogy lesz egy negyedik király, aki 
majd nagyon nagyra nő és meg fog mozdulni Görögország ellen. Ki ez a király? Első 
Xerxészről van szó. Első Xerxész királyról, aki nagyon meggazdagodott, nagyon nagyra 
növelte a méd-perzsa birodalmat és elkezdett kacsingatni már nyugat felé, szerette volna 
Görögországot meghódítani, és a nagyon híres 480-ban a szalamiszi tengeri csatában 
vereséget szenvedett. Nagyon nagy hajóik voltak, nagyon nagy hajóhaddal mentek a görögök 
ellen, kétszer annyian voltak, hatalmas túlerővel, de a görögök becsalták őket ebbe az öbölbe, 
és azokkal a nagy hajókkal beszorultak gyakorlatilag, a görögöknek meg kis hajóik voltak és 
így megverték őket. Ez is üzen nekünk valamit, nagyra tört, még többet akart, Isten meg-
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áldotta, már hódítani akart. A nem elég, a nem elég, a nem elég! Tudjátok, a piócának van 
három lánya: a nem elég, a nem elég és a nem elég.  

Xerxész rajta vesztett, és itt gyakorlatilag megpecsételődött Méd-Perzsia sorsa, de még 150 
évig fennállt. Gondoljatok bele, hogy még 150 évig működött ez a birodalom! Erről szól a 
második vers. A harmadik versben mit olvastunk? Hogy támad egy nagy király és uralkodik 
nagy hatalommal, és tetszése szerint cselekszik. Nagy Sándorról van szó, Alexandroszról van 
szó. Nagy macedón Fülöp 338-ban Krisztus előtt egyesítette Macedóniát és Görögországot, de 
mielőtt elkezdte volna az országa építését, meggyilkolták, megölték. A fia, Nagy Sándor 336-
ban lett király, 12 évig uralkodott, és valóban nagy király támadt. De Nagy Sándornak nem 
voltak örökösei, nem voltak utódai. Írja ezt is az Ige, és nézzétek meg, hogy amit húsz évre 
előre kijelentett Isten, hogy milyen pontossággal teljesedik be! Utólag be tudjuk azonosítani a 
szereplőket is. Gyakorlatilag Isten előre megírta a történelemkönyvet. Azért, mert Isten ezt 
előre eleve elrendelte? Nem! Ő tudta, hogy hogy fognak dönteni, tehát Isten mindentudása, 
mindent előre tudása és előre látása miatt van, hogy ezt ki tudja jelenteni. Azt mondja az Ige, 
hogy „Én tudom kezdettől a véget”.  

Isten előtt nincs titok, tehát Nagy Sándor a hódítása csúcspontján 323-ban meghalt. Állító-
lag megölték, nem tudni, a lényeg az, hogy meghalt, így tehát a prófécia, hogy nem száll az ő 
maradékára, ez szó szerint beteljesedett. Tehát gyakorlatilag itt egy 200 évet átfogó időtartam-
ról van szó. Ezután pedig a 8. fejezet 8–9-es versének magyarázata következik. Fölolvasom 
csak egy kis visszatekintésnek, mert már az elmúlt alkalommal volt róla szó. Ugye a 
kecskebakra emlékeztek meg az egy szarvra is. Így szól a prófécia a Dániel 8-ban, amit 
Dániel még Belsazár király idejében kapott:  

Dániel 8,8–9. 
8. A kecskebak pedig igen naggyá lett; de mikor elhatalmasodék, eltörék a nagy szarv 

– ő volt a Nagy Sándor –, és helyébe négy tekintélyes szarv növe az égnek négy szele felé – 
ez a négy király, a négy utód király. 

9. És azok közül egyből egy kis szarv támada, és nagyon megnövekedett délre, nap-
keletre és a kívánatos föld felé. 

Az egész 11. fejezet egészen a 35. versig ennek a két versnek a magyarázata. Itt pontosan 
leírja, hogy van ez a négy királyság, itt nyilván a Cassander és a Lüszimakhoszi birodalomról 
nem beszélnek, Cassander a nyugati, a görög részen volt, a Lüszimakhosz keleten, minket 
csak az északi király és a déli király érdekel, mert Izrael szempontjából ez nagyon jelentős. A 
két hatalom közül majd a Szelekuid hatalom lesz a legfontosabb, de menjünk és nézzük meg, 
az Ige mit ír. A Dániel könyvének a 11. fejezetéből az 5. verstől a 20. versig egy 140 évet 
átfogó prófécia van. Most nem fogok belemenni a részletekbe és nem foglak benneteket ilyen 
történelmi részekkel untatni, egy párat megemlítek. Itt van 135 olyan beteljesedett prófécia, 
amit a történelemkönyvekből elolvashatsz, és szó szerint, név szerint a történések beazonosít-
hatók. Nyilván itt a Biblia nem említ neveket, de a történésekből pontosan tudjuk, hogy úgy 
történt óramű pontossággal, ahogy azt Isten mondta. Ez az, amit nekünk meg kell jegyezni, 
hogy Isten előre látta az időket, de gyakorlatilag az észak és a dél háborújáról van szó. 
Nézzük az 5. verset:  

Dániel 11,5. 
5. És elhatalmasodék a déli király, de az ő vezérei közül is egyik, és ez hatalmat vesz 

rajta és uralkodik, nagy uralkodás lesz az ő uralkodása. 
Ha ezt csak úgy elolvassuk, de nem ismerjük a történelmi hátteret, akkor egy kukkot sem 

értünk, és nagyon-nagyon körül kell néznünk, hogy miről szól ez. Az egyik Ptolemaioszról, az 
egyiptomi királyról szól ez a vers. A megemlített vezér az első Szeleukosz, aki egy ideig 
tábornokként szolgált a Ptolemaida hadseregben. Gyakorlatilag az egész izraeli térséget, az 
egész északi-déli térséget, a tenger keleti partján a Ptolemaioszi birodalom uralta. Négy tábor-
noka volt Nagy Sándornak, ők marakodtak a hatalmon, és igyekezett mindegyik helyezkedni. 



Krisztus Szeretete Egyház, XX. Budapest, Pesterzsébet, Török Flóris u. 76. – www.ksze.org 
 

 

Első Szeleukosz, aki a Szeleukida birodalmat majd majdnem ugyanolyan naggyá tette, mint a 
méd-perzsa birodalom, úgy kerekedett ki, hogy egyszerűen győzelmet aratott Szíria fölött, 
utána még legyőzte Médeát is és ezzel megalapozta a Szeleukida dinasztiát. Erről szól az 5. 
vers. A 6. verset fogjuk megnézni:  

Dániel 11,6–8. 
6. És esztendők múlva szövetkeznek, és a déli király leánya az északi királyhoz megy, 

hogy békéltessen, de a kar erejét meg nem tarthatja, és ő sem áll meg, sem az ő karja, 
hanem kiszolgáltatják őt és az ő kisérőit és az ő nemzőjét és azt, aki őt egy ideig gyámo-
lította. 

Miről szól ez? Nézzük a történelmi feljegyzéseket. A történelmi feljegyzésekből tudjuk, 
hogy II. Ptolemaiosz Filadelfoszra, Egyiptom királyára és ugye II. Antiokhosz, aki Theosznak 
nevezte magát. A teosz az isten. Istennek nevezte magát, tehát felfuvalkodott emberek voltak, 
hatalomra vágyó emberek voltak. Antiokhosz Theosz egy szelekuida király volt, hogy meg-
nyerje az egyiptomi király támogatását, szövetséget kötött és feleségül vette Ptolemaiosz lá-
nyát, Laodikét. Aztán elvált és összeházasodott Berenikével, aki Ptolemaiosz egyiptomi király 
lánya volt. Ez egy politikai házasság volt csak azért, hogy növelje a birodalmát. Láthatjuk, 
hogy milyen pontosan beteljesedett ennek az Igének a próféciája! E két király szövetséget 
kötött, amit Antiokhosz és Bereniké házassága pecsételt meg, de meghalt az egyiptomi király 
és abban a pillanatban Antiokhosz elvált Berenikétől, elvált az egyiptomi király lányától és 
újra feleségül vette az előző feleségét, az pedig bosszúból megölte Berenikét, de mivelhogy 
félt a férjétől, megölte II. Antiokhoszt is. Erről is beszámol az Ige, beszámol az Írás nevek 
nélkül és utána pedig a 7. verstől az történik, hogy a déli király meg akarta bosszulni, hogy az 
északi király megölte a déli királynak a lányát. 

7. De támad helyébe az ő gyökerének csemetéje közül, aki a had ellen jön majd, és tör 
az északi király erősségeire, és azokat megszállja és beveszi.  

8. És azoknak isteneit is bálványaikkal és drága arany- és ezüstedényeikkel együtt 
fogságba viszi Egyiptomba, és néhány esztendeig erősebb lesz, mint az északi király. 

Mi történt? Ez a bosszú sikerült is. Legyőzte az északi királyt, sőt, nagy gazdagsággal tért 
haza. Az északi király meg akarta megint bosszulni. Tehát itt a két ország viaskodásáról van 
szó, de gondoljátok el, hogy közötte van Izrael. Az egyik, az északi király a mai Szíria részén, 
a déli király pedig az egyiptomi, tehát Izrael déli részén helyezkedett el, és ők egymással 
viaskodtak, ott mindvégig közbeesett Izrael. Tehát így mentek végig a harcok, és a 7–9-es 
vers pedig Ptolemaioszra vonatkozik, megbosszulja Bereniké gyilkosait, megtámadja az 
északi királyt, gazdag zsákmánnyal hazatér, ahogy az Ige mondta. Egy idő múlva Szeleukosz 
megtámadta Egyiptomot, de alaposan megverték. Ezt az Igék előre leírják. Nincsenek ott a 
nevek, de ezek mind történelmi beteljesítések, és folytathatnám végig így. Itt most átugrunk 
néhány igeverset, mert ami a számunkra érdekes, az a 16. vers, amikor is megfordul a helyzet 
és az északi király átveszi a hatalmat. III. Antiokhosz elfoglalja a dicső földet, nézzük csak: 

Dániel 11,16. 
16. És az, a ki reátört, a maga tetszése szerint cselekszik, és senki sem lesz, aki ellene 

álljon, és megállapodik a dicső földön, és megsemmisül az az ő kezétől. 
Ő pedig III. Antiokhosz, aki elfoglalja a dicső földet, de nem elégszik meg ezzel. Úgy-

szintén elindul Görögország ellen, de akkor már a rómaiak elkezdtek kacsingatni a mezopotá-
miai terület felé, meg Izrael felé, meg a fele a föld felé, és Róma megállította őt. A római 
hadvezér legyőzi őt és elvesz több országot, és hadisarcot kell neki fizetni. IV. Antiokhoszt 
pedig fogságba viszik Rómába, és ez megpecsételte Izrael sorsát. Azért, hogy tudják fizetni a 
hadisarcot, fosztogatták folyamatosan Izraelt, gyötörték a népet, és a fia, IV. Antiokhosz 
pedig fogságban volt. A 18. vers beszél arról, hogy vereséget szenvedett III. Antiokhosz, de 
ugyanúgy fosztogatta Izraelt. A 19–20. verset elolvasom, hogy lássuk, hogy ezek is betel-
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jesedtek és hogy hogyan jutunk el ahhoz az egy szarvhoz. Ez még mind a három szarv közül 
az egyikről szól. 

Dániel 11,19–20. 
19. És fordítja orcáját a maga országának erősségeire, és meghanyatlik, elesik és nem 

találtatik meg.  
20. Ennek helyébe jön az, aki adószedőt jártat végig az ország dicső földén, de rövid 

időn megrontatik, noha nem haraggal, sem viadalban. 
Tehát azt mondja az Ige, hogy jönni fog még valaki, kik ezek? III. Antiokhosz fosztogatja 

a jeruzsálemi templomot, és a szelekuida király ezen vesztett rajta, mert megmérgezték, és az 
ő fia, aki utána lett király, beteljesítette a Dániel 11,20. próféciáját. IV. Szeleukosz Philopatór 
ugyanezt teszi, a megbízottja, Héliodórosz megpróbálja szintén kifosztani a jeruzsálemi 
templomot, de nem sikerül. Tehát itt már egy nyílt támadás van Jeruzsálem ellen, nyílt 
támadás van a templom ellen. Ez a szolga nem tudta kifosztani a templomot, de megmérgezte 
IV. Szeleukosz királyt, beteljesítve ezzel Dániel próféciáit. A 20. vers írja, hogy orvul 
meggyilkolták. A szeleukida birodalomnak ő volt a 7. királya. Aki utána jön, így került hata-
lomra, a 20–21-es résztől olvasunk róla.  

Azért említettem csak meg ezt a pár tényt, hogy lássátok, Isten milyen pontosan megmond-
ta előre, hogy mi fog történni. Izrael sorsa szempontjából nagyon jelentős. IV. Antiokhoszról 
több minden van az írásokban, a templomszentelés kapcsán, illetve még a zsidók mind a mai 
napig ünneplik a Hanukát. Az pontosan arról szól, hogy felszabadult a jeruzsálemi templom 
ennek az erőszakos királynak az uralma alól.  

De nézzük az Igét és menjünk tovább a 20-tól a 29-es versekig, élethű képet festenek IV. 
Antiokhosz trónra lépéséről. Tehát mi volt ennek a királynak a célja? Ez egy igazi antikrisz-
tusi előkép, akinek a célja már nem a szentély elpusztítása volt, nem Jeruzsálem elpusztítása, 
hanem az, hogy ő üljön be a szentélybe és magát, mint istent imádtassa. IV. Antiokhosz el-
nevezte magát Epiphanésznak, ezt a nevet már ő adta saját magának, ami kiválóságot, nagy-
szerűséget jelent, és ez igen meghatározó Izrael sorsában. Hosszútávú célja az volt, hogy 
megsemmisítse a zsidók hitét, és mindenáron alattvalójává és a pogány istenek hívévé tegye a 
zsidókat. Később pedig önmaga felé akarta irányítani a hitüket és az imádatukat. Az ortodox 
zsidók kivételével minden alattvalója alkalmazkodott a politikájához, még a hitehagyott 
zsidók is. A megszerzett hadizsákmányt barátok vásárlására, alattvalóik kiterjedt táborára, jó-
indulatának megnyerésére fordította. Tudjátok, ez a bizonyos cukorka és korbács! Ha nem 
jössz szép szóval, akkor majd rá fogunk kényszeríteni! Nagyon-nagyon rafinált uralkodó volt, 
igazából nem volt királyi sarj, de mégis megnyert magának Törökország északi részén egy 
uralkodót hogy hatalomra segítse. Utána őt is elárulta, mindenkivel szövetséget kötött, akivel 
lehetett, mindenkit megvásárolt, akit csak lehetett. Akit nem lehetett, azt erővel legyőzte, de 
lényeg az, hogy hatalomra került, és már ő is Egyiptom felé akart menni, mikor Róma meg-
állította. Antiokhosz Epiphanész ekkor húszéves lehetett körülbelül, Rómában volt fogságban, 
hatalmi válság alakult ki ott a Szeleukida Birodalomban, és mindenáron arra törekedett, hogy 
ő legyen a király. Csalással, hazugságokkal elérte a célját, és odakerült a Szeleukida Biroda-
lom élére, ő volt a nyolcadik. király. Egészen 65-ig, amíg Rómába be nem jött Pompeus, 
addig a Szeleukida Birodalom fennállt, de a nyolcadik király után már Izrael megszabadult a 
görög hellenisztikus uralom alól, a makkabeusok lázadása miatt, ez is le van írva az Igében.  

Dániel 11,30–32. 
30. Mert kitteus hajók jönnek ellen és megijed, és visszatér és dühöng a szent szövetség 

ellen és cselekszik ellene; visszatér és ügyel azokra, akik elhagyják a szent szövetséget. 
Le akarta győzni a déli királyt, de a rómaiak megállították ebben, nem tudta ráerőszakolni 

a saját államvallását az egyiptomiakra: 
31. És seregek állanak fel az ő részéről, és megfertőztetik a szenthelyet, az erősséget, 

és megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felteszik a pusztító utálatosságot.  
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Hadd mondjam el neked, hogy ez még nem az antikrisztus, kimondottan Antiokhosz Epip-
hanészról szól ez a vers, mert sokan összekeverik. Nagy hasonlóság van, ezért mondom, egy 
teljes prototípusa az antikrisztusnak ez az Antiokhosz Epiphanész nevezetű iszonyatos sze-
mély. A 31. versben látjuk, hogy a saját szobrát állította fel a szentélyben, pontosabban egy 
Zeusz-szobrot állított fel, hogy azt imádják, de ezt a Zeusz-szobrot a saját képéről formáltatta 
meg. Tehát saját magát imádtatta gyakorlatilag. Rákényszerítette az embereket arra, hogy az ő 
vallását gyakorolják, mindenki, aki körülmetélkedett, aki a törvényt meg akarta tartani, aki 
áldozni akart az istenének, mindenkit megöletett. Egyedül az ortodox zsidók álltak neki ellen, 
és bizony nagyon sokan voltak a hitszegő papok az izraeliek közül, akik beálltak. Disznóvért 
áldoztak, és felvették a görög hellenisztikus vallást. Ennek van jelentősége, olvasunk az 
evangéliumban a szadduceusokról, akik gyakorlatilag Antiokhosz Epiphanész után a hasmó-
niai birodalom alatt lettek, amikor már megtörték a hatalmát, de maradjunk annyiban, hogy 
nézzük még tovább az Igét! Tehát lényeg az, hogy beállította magát a szentélybe, hogy őt 
imádják, az ő szobrát imádják. Nézzük tovább!  

32. És akik gonoszul cselekednek a szövetség ellen, azokat hitszegésre csábítja hízel-
kedésekkel; ellenben az a nép, aki ismeri Istenét, felháborodik és cselekszik.  

Ez a bizonyos makkabeus lázadás. A Makkabeusok könyve nincsen benne a Bibliában, 
nincsen benne a 66. kánonban, nincs a 39 könyv között az Ószövetségben. A 2. kanonizá-
lásnál a katolikus Bibliába bekerült a Makkabeusok könyve, ami a makkabeusok lázadásáról 
szólt, akik bátor, hithű emberek voltak, megakadályozták Antiokhosz Epiphanész lázadását, 
és kiverték Izraelből. Közel száz évig, amíg 65-ben Pompeusz be nem jött, még utána is egy 
kicsit uralkodtak, megszabadultak a hellenisztikus elnyomás alól. János evangéliumában 
olvashatunk erről, hogy Jézus felment a templomszentelés idejére, és ezt, ha elolvasod, akkor 
jó. Mi volt ez a templomszentelés? Miután kiűzték ezt a gonosz IV. Antiokhosz Epiphanészt, 
utána a templomot újra felszentelték, újra megkezdődtek az áldozatok, és akkor onnantól 
kezdve alakult ez a hasmóniai birodalom, amikor a főpap egyben uralkodó is volt. És ebben 
az időben alakult meg a szadduceusok gyülekezete. Ezek a szadduceusok olyanok voltak, akik 
tehát az ő rendjükből állították fel a kohanitákat, a főpapokat, és ez egy gazdag emberekből 
álló csoport volt, akik tagadtak mindent a tórán kívül, semmit az égvilágon nem fogadtak el, 
közben egy kicsit azért hellenizálták őket, mert a Tóra öt könyvét szó szerint értelmezték.  

Jézusnak volt velük egy-két beszélgetése, az egyik ilyen beszélgetés az a feltámadásról 
volt. Úgy, ahogy a hellének, ők sem hitték a szellem örök létét, és nem hitték a test feltáma-
dását sem. És ez szintén benne volt a görög istentelen vallásban, és ezek bekerültek, és beszél 
a Biblia a görög zsidókról. A görög zsidók felindították Pál ellen ezt, azt, amazt, mert nem 
hittek a feltámadásban. Tehát mindennek megvan a maga gyökere. Nem hittek ők a feltáma-
dásban. A szadduceusok csoportja egy ellenzéki csoport volt, sőt az egyik főpapnak a lányát 
Nagy Heródes vette feleségül. Amikor arról beszélünk, hogy a heródes-pártiak, azok szintén a 
szadduceusok voltak, ők voltak akkor többségben, ők voltak uralmon, főleg, amikor Nagy 
Heródes uralkodott, innen van a szadduceusok eredete. És a Makkabeusok könyvét nyilván 
nem vették be a Bibliába azért sem, mert nem héberül íródott, és semmi olyat nem kanonizál-
tak abban az időben, amit nem héber nyelven írtak.  

Na, de menjünk tovább, mert nem szeretnék elveszni itt a részletekben. Tehát a nép cselek-
szik a szörnyű szenvedés hatására, a gonoszok megerősödtek könnyelműségükben, a bölcsek 
pedig megpróbáltattak és megtisztultak, a hitük megerősödött azáltal, hogy végsőkig 
odaszánták magukat Istennek. Itt lett a vége, fölszabadult a templom, és amíg nem jöttek a 
rómaiak, addig ők voltak hatalmon. A hasmóniai birodalom, ahol a főpap volt a főnök, ő volt 
az államigazgatás vezére is, ő volt a vallási vezető is, mindeneknek az ura volt, erről megint 
lehet olvasni, ha valaki kíváncsi rá, az interneten rengeteg mindent lehet erről olvasni. Csak 
azért jó helyről nézzétek meg, a történelmi részeket nézzétek meg, a szellemi részekkel 
mindig vigyázzatok, előtte imádkozzatok, és a Bibliában látjuk ezeket a dolgokat!  
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Most menjünk tovább. A 11,36 következik, mert ez az, ami érint bennünket. A 11,36-tól 
egészen a 45. igeversig, ott már pedig antikrisztusról szól az Ige. Egészen az antikrisztus ide-
jéig, az eljövendő antikrisztusra mutat, a 40-45. versekig. Már nem fogom felolvasni az Igét, 
mert nagyon elmenne vele az idő. Otthon majd elolvassátok. Nagyobb közel-keleti összecsa-
pásokkal foglalkozik, amik akkor lángolnak fel, amikor a jövőbeli könyörtelen vezető érvé-
nyesíteni kívánja az akaratát ennek a régiónak az ügyében. Itt már az antikrisztusról van szó, 
hasonlít a leírás Antiokhosz Epiphanészra, de ez már nem az, mert nem illenek rá a képek. 
Tehát egy hatalmas koalíciónak a feje lesz. Antiokhosz Epiphanész nem volt egy hatalmas 
koalíció feje, ott négy királyból jött ki. Csak néhány másik világhatalom vezetője lesz képes 
versenyre kelni vele, tehát itt már egy világhatalomról van szó. Uralmának többek között a 
déli király fog ellenállni, itt Egyiptom királyára vonatkozott, ezek már az utolsó idők. És nem 
tudjuk, hogy az észak-dél háborúja hogy lesz, ezek már az antikrisztusi időkre vonatkozó 
próféciák, és ezek is be fognak teljesedni. Most még csak találgatni lehet, pontosabban követ-
keztetni lehet az Igékből. Nem tudjuk, hogy Egyiptom lesz-e az az erős déli király, aki ellene 
tud állni az északi királynak, az antikrisztusnak, illetve annak a hatalmas birodalomnak. Mert 
jelenleg Egyiptom nem olyan erős, és nincs olyan helyen, viszont lehetséges, hogy szövetsé-
get köt a többi országgal. 1950-ben már volt egy Egyesült Arab Köztársaságként, EAK-ként 
nevezett szövetség, Egyiptomi Szövetség, ami aztán felbomlott, ezt tudjuk. Tehát meglehet, 
hogy létrejön az arab államoknak egy koalíciója. Ez a vad vezető, a déli király, ez korábban 
Egyiptom volt, ez a ptolemaioszi, a déli királyság. Tehát majd magára fogja vonni ugyanúgy, 
ahogy az előképben, az északi király haragját. Ki lesz ez az északi király? Ma Szíria van 
északon, de ő sem jelent olyan nagy világhatalmat, hogy ő ezt egyedül meg tudja tenni, mint 
korábban a szelekuidák.  

Kik lesznek ezek? Nem tudjuk. Ez valamilyen északi vezető lesz. Északra mi van Jeruzsá-
lemtől? Van a volt Szovjetunió tagállamai, ott van Törökország, akivel nem számolnak. Nem 
tudjuk ki lesz ez, de egy északi birodalom fog rátámadni Izraelre. A déli birodalom fog ennek 
ellenállni. Tehát egy dolog, ami biztos, amit az Ige ír. És itt most megint lehet találgatni, de 
semmi értelme, nem visz bennünket sehova. Egy dolog biztos, hogy be fog teljesedni, hogy 
Izraelt meg fogják támadni, és északról fogják megtámadni, mert ezt írja az Ige. Úgy tűnik, 
hogy az Ezékiel által sugallt időrend is jól illeszkedik a 70. hét második felébe. A 41-től a 45-
ös igeversig, tehát gyakorlatilag itt a fejezet végéig pedig azt látjuk, hogy össze fogják zúzni 
Izraelt. Ez az állítólagos béke ügyvéd szembefordul vele a 70. hét közepén. Tehát egy 
győzelmet fog aratni fölötte az északi király. Ez meg van írva a Jelenések könyvében, amikor 
majd odaérünk, akkor pontosan fogunk erről beszélni. Az Ezékiel is ír erről a 38-ban.  

Tehát össze fogja zúzni Izraelt, Egyiptom is elbukik. Itt három nép fog megmenekülni: 
Edom, Moáb és Ammon vezetői megszabadulnak valamilyen oknál fogva az antikrisztus 
kezéből. És itt majd olvasunk a Jelenések könyvében a napba öltözött asszonyról, akit üldöz a 
sárkány. A napba öltözött asszony a Jelenések 12-ben van, ez pedig Izrael. Az Izrael, aki el 
akarja pusztítani és Edom földjére fog menekülni. Ez a mai Jordánia és Bocra, ezt név szerint 
megemlíti az Ézsaiás könyve is, az a mai Petra. Oda fog elmenekülni. Valahogy ez a rész itt 
ki fog maradni az antikrisztus fennhatósága alatt, és majd az utolsó nagy csata, amit armaged-
doni csatának neveznek, ez valószínűleg nem ott fog történni, hanem Bocra környékén, de 
oda gyűjti össze az antikrisztus a seregeit. De az asszony, aki elmenekült, az Izrael, aki 
elmenekült, meg fog maradni. És Jézus is erről beszél a Máté evangélium 24. részében. Tehát 
a fejedelem, az antikrisztus ellenségei északon, észak-keleten lesznek, dühösen fog reagálni 
arra, hogy ellenállnak neki. Sok embert megöl. Ezt a 44-es vers prófétálja meg a 11. 
fejezetben, és Izraelben állítja fel a főhadiszállását. De tudjuk, hogy be fog ülni a templomba, 
megát fogja mutogatni, magát fogja imádtatni. A földből följövő fenevad, a hamis próféta, a 
hamis Illés fog neki kampányolni, és föl fogja állítani az antikrisztus képét, amit imádni kell, 
és aki nem imádja, azt meg fogják ölni. Előtte még a fenevad bélyegéről is szó van a 13. 
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fejezetben, hogy ráadják az emberekre a fenevad bélyegét. Ne felejtsd el, hogy ekkor már 
Izraelről van szó, hiszen ha megnézzük a Jelenések könyvének 7. részét, ott beszél a száz-
negyvennégyezerről. Száznegyvennégyezer elpecsételt lesz. Azt nem az antikrisztus fogja 
elpecsételni, az előtte lesz, hanem Isten fogja őket elpecsételni, a 9. fejezetben a Jelenések 
könyvében olvashatjuk. Majd mikor odaérünk, akkor részletesen elmondom, most csak egy 
vázlatot állítok fel. Ott világosan leírja: ezek azért vannak elpecsételve, hogy ne ártson nekik 
a csapás, amikor följönnek ezek a bizonyos sáskák, ezek a skorpiók, ezek a mini démonok, 
amik gyötrik az embereket, ezek mindenkinek ártanak, csak a széznegyvennégyezernek nem. 
Utána megint csak olvasunk a száznegyvennégyezerről, ott van egy közbevetett rész, a 
Jelenések könyvében a 14. fejezetnél folytatódik a történet, és a 13. résznél van az, hogy az 
antikrisztus meg fogja bélyegezni az embereket. A gyülekezet ebben már nem vesz részt. 
Tehát aki itt ma neked az antikrisztus bélyegéről beszél, azt felejtsd el, és távozz tőle, amilyen 
messzire csak tudsz, mert butaságokat beszél! A Biblia és a Jelenések könyve is világos. Jézus 
megadja a vázlatát. Itt három dolgot mondott Jánosnak, hogy mit írjon meg. Az első: 

Jelenések 1,19. 
19. Írd meg, amiket láttál és amik vannak és amik ezek után lesznek: 
Nagyon fontos ez az „ezek után”. Ezek után ez görögül meta tauta, és ez nyolcszor szere-

pel a Jelenések könyvében. Ez egy dolgot mond nekünk, egy egymás utáni sorrendet. Fontos! 
Ezek után! Jézus mondta, amik „ezek után lesznek”. És amikor ott van, hogy „ezek után”, 
akkor az ezek után. Tehát van egy sorrendiség, ugyanúgy, ahogy Dániel könyvében is van. 
Ugyanúgy ezt a sorrendiséget fel fogjuk fedezni a Jelenések könyvében is. Jézus beszél 
ezekről az időkről, beszél a nagy aratásról. Nézzük meg azért még a Máté evangéliumában! A 
múlt alkalommal említettem, hogy Jézus hívja a menyegzőre az embereket. Nyilván, akiket a 
menyegzőre hív – ez a Máté 22-ben van –, Izrael népe. Istennek Izraellel az volt a célja és a 
terve, és ma is az, hogy megtérjen, hogy az Ő népét hitelesen képviselje. Isten szereti az Ő 
népét. De annyira nyakasak, annyira engedetlenek voltak, annyira hittek mindenkinek Istenen 
kívül, és Isten prófétáin kívül, hogy bajba sodorták magukat. És Isten, mint egy igazságos 
Isten, aki megtartja a szövetséget, meg kellett, hogy ítélje az Ő népét. Akkor még nem voltak 
megváltva, Krisztus előtt, és a bűneik büntetését nekik kellett hordani. Erről olvastam a múlt 
alkalommal, a Mózes 3. könyvének a 26. fejezetében le van írva a törvény átka. Mi lesz 
akkor, ha nem tartjátok meg a törvényt? Fogságba mentek, hétszerte, hétszerte, hétszerte meg 
lesztek büntetve! Isten ilyen szövetséget kötött velük, és ők megszegték a szövetséget, és ezért 
imádkozott Dániel.  

Mikor a Dániel imáját olvastuk, hogy igen, megérdemeltük, mert mi szegtük meg a 
szövetséget, nem Isten a hibás azért, hogy mi ilyen bajba kerültünk. És ma is, amikor Istent 
okolják emberek azért, hogy bajba kerültek, akkor nem Istennél van a hiba, mert Isten egy 
hűséges szövetséges. Ő, amit ígér, azt mindent be fog tartani, és betartott eddig is. Lehetetlen, 
hogy az Isten hazudjon! Tehát megbízhatunk Isten Igéjében, és amit Ő mondott, biztos lehetsz 
benne, hogy úgy van. Meghívta öket, de nem jöttek el a menyegzőre. Ezért mit csinált? Azt 
mondta: menjetek ki az útfélre és hívjátok a csonkabonkákat, meg mindenkit hívjatok be! Kik 
ezek a csonkabonkák? Azok az emberek, akik nem voltak Isten népe, nem voltak Isten 
szövetséges népe. De mivel Krisztus megváltott bennünket, az ábrahámi ígéretben benne van, 
hogy az ő magja lesz, tehát a pogányok minden nemzetsége is az ő magvához fog tartozni, és 
megváltattunk Krisztus Jézusban. Ezek a csonkabonkák, ezek az elveszettek mi voltunk, a 
pogány népek. Gyertek, hívjátok őket! De egy embernek nem volt menyegzői ruhája, és őt 
kidobták. Mi ez a menyegzői ruha? Az, hogy nem volt üdvössége. És ugyanerről szól a Máté 
evangélium 25. részében is, a bolond meg a bölcs szüzek története. Mi a helyzet ezekkel a 
bolond szüzekkel? Nem vittek magukkal olajat. Az olaj minek a szimbóluma? A Szent 
Szellemnek a szimbóluma. Vittek magukkal lámpást, ezt képmutatásból tették. Miért viszel 
magaddal lámpást? Azért, hogy világíts. De ha a lámpásba nem teszel olajat, nem világít. 
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Vagy viszed magaddal a zseblámpát, és akarsz világítani, de nincsen benne elem. Akkor mi a 
csudának viszed a zseblámpát? Ezek a képmutató vallásos keresztények, akik úgy tesznek, 
mintha náluk lenne a világosság, mintha tudnának világítani, de olaj nélkül nem lehet 
világítani! Ezek azok a vallásos emberek, akik nincsenek újjászületve, akikben nincsen Isten 
Szelleme.  

De a bölcs szüzek vettek olajat, ők az újjászületettek, betöltekeztek Isten Szellemével és 
Isten Szellemének az ereje által, Isten világossága által tudunk világítani. Azért öntik az olajat 
a mécstartóba, hogy tudjon világítani a szövétnek. A Szent Szellem nélkül nincs 
világosságunk, a Szent Szellem nélkül nem tudunk világítani, és amikor jön majd a vőlegény, 
amikor visszajön az Úr, akkor mit mond azoknak az újjászületetlen, bolond szüzeknek? Hogy 
nem ismerlek benneteket, az ajtó bezáratott! Itt maradnak ők a nagy nyomorúságra. A nagy 
nyomorúság ideje alatt lesz lehetőségük az embereknek Isten felé fordulni. Ezért fogunk majd 
menni a Jelenések könyvére, és még Jézus beszél itt a 24,15–16-os igeversekben erről, ezt 
még fölolvasom.  

Akik összekeverik a nagy nyomorúság időszakát a gyülekezeti korszakkal, nagyon el 
vannak tévedve, mert Jézus világossá tette. Három kérdést tettek fel Jézusnak, hogy mikor 
romboltatik le a jeruzsálemi templom, mikor lesznek ezek és mi lesz a jele a Te eljöve-
telednek? Jézus ezekre válaszol. Ezekre válaszol. Az antikrisztusi korról szól, amit itt a Dániel 
11-ben olvastunk. 

Máté 24,15–16. 
15. Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosságról, amelyről Dániel 

prófétált, szólott, ott állt a szent helyen; aki olvassa, értse meg: 
16. Akkor, akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre;  
Olvashatnám tovább. Akik Júdeában lesznek. A keresztények Júdeában lesznek? Nem 

lesznek Júdeában. És a 12-es fejezet gyakorlatilag a Dániel könyvében, néhány mondattal 
befejezem. Az egész könyv arról szól, hogy Isten népe erejének el kell fogynia, mármint 
Izrael erejének. Isten népét teljesen szét fogják zúzni. Olyannyira, hogy fel kell nézniük, 
amikorra a hetvenedik hét végén a nyomorúságnak ez az időszaka drámai véget ér, akkor a 
zsidók Istenre fognak nézni megváltásért. Rájönnek, hogy elfogyott a saját erejük, a világ nem 
segít rajtuk, senki nem segít rajtuk, és egyetlenegy segítségük van, Isten. Ő pedig kiárasztja 
rájuk a könyörületet, a könyörületesség szellemét, és Izrael maradéka meg lesz váltva. Ez van 
a Máté 22-ben is, hogy sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. Kik ezek a 
választottak? Ezek nem Isten népe, ez Izrael. Kevesen vannak a választottak, és mindig csak a 
maradék marad meg és a maradék üdvözül. Ha megnézitek az egész üdvtörténetet, mindig 
vannak hűségesek, akik hűségesek voltak Istenhez, akiket nem csábítottak el különféle 
személyek, különféle politikai hatalmak, különféle politikai pártok, hanem akik megmaradtak 
Isten útján, és az mindig egy maradék, Isten erre épít. Izrael ugyanígy fog megváltatni. 
Gyakorlatilag ez a 12. fejezetnek a lényege, és kaptok itt most egy kis szünetet.  

A jövő héten majd Attila fog szolgálni. Egy kicsit könnyebb témánk lesz, és utána pedig rá 
fogunk térni a Jelenések könyvére, és én hiszem, hogy élvezni fogjátok a Jelenések könyvét. 
Sok minden meg fog világosodni, amit már a Dániel könyvében átnéztünk. Én tudom, hogy ez 
így elsőre talán egy kicsit sok vagy furcsa, többször meg kell hallgatni, és végül majd össze 
fog állni a kép.  

Köszönjük az Úrnak az Ő kegyelmét! Köszönjük Istennek a szeretetét! Köszönjük, hogy 
megvilágosít bennünket, és kinyilatkoztatja nekünk az Ő titkait, mert nekünk van olajunk. 
Nemcsak lámpásunk van, hanem a lámpásunkban van olaj is. Hálát adunk Istennek! Dicsérjük 
az Urat!   

 
*A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításból származnak. 
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 

 


