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UTOLSÓ IDŐK – 6. Jelenések könyve 1–2. fejezet 
 Varga István élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

KSZE Békevár szolgálat, 2021. 08. 01. 
 
Felkészült-e a szívetek? Hisszük, hogy ma is áldást tudunk venni Isten Igéjéből. Amit 

ígértem a legutóbbi alkalmon, ma elkezdjük a Jelenések könyvének tanulmányozását. A mai 
tanításnak azt a címet adtam, hogy Utolsó idők 6. rész. Túl vagyunk már Dániel könyvén, 
amely az egyik apokaliptikus könyv, de vissza fogunk rá tekinteni. Úgy tervezem, hogy a 
Jelenések könyve 3. fejezetének végéig eljutunk, ha az Úr is úgy akarja. Hiszem, hogy ebből 
áldást fogunk venni. Ez az egyik legfontosabb könyv, amit minden hívőnek ismerni kellene. 
Elég sajátos nyelvezete van, annak idején ismert volt sok irodalmi műfaj, amikor ez a könyv 
keletkezett, és itt nyilván nem irodalomról beszélek, hanem Isten Igéjéről. Isten könyve, Isten 
Igéje egy prófétikus könyv, mégpedig egy apokaliptikai műfaj. Azt jelenti az apokaliptika, 
hogy leleplezni, felfedni, megmutatni. Nagyon sok keresztény nem szereti, nem érti, nem mer 
hozzányúlni, és bevallom, ezzel egy darabig jómagam is így voltam, hiszen ez az a könyv, 
amiről mindenféle összezavartságot lehet hallani. Szeretném ezt tényleg úgy elétek tárni, a 
legjobb hitem, a legjobb tudásom szerint, és nem följebb bölcselkedni, mint ahogy Isten 
kinek-kinek adta a hit mértékét, hanem tényleg az Írásokra hivatkozva. Egyébként a Jelenések 
könyvének végén van egy nagyon érdekes felhívás, és nem szeretném, hogy ez félelemmel 
töltsön el.  

Jelenések 22,19. 
19. És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédéből, az Isten annak részét el-

törli az élet könyvéből és a szent városból és azokból, amik e könyvben megírattak.  
Majd mikor odaérünk ennek az értelmezéséhez, tárgyalni fogunk erről részletesen. Egy 

dolog biztos ebből, hogy Isten nem akarja, hogy ehhez hozzátegyünk, hogy megmásítsuk, 
vagy ebből bármit eltitkoljunk. Az Úr nem véletlenül fedte fel ezt a könyvet. Az ördög 
szeretné távol tartani a hívőktől, mert ebben a könyvben lelepleződik. Lelepleződik az ő 
személye, hogy kicsoda ő egyáltalán, hogy mi az ő csúfos sorsa, hogy mi a jövője, és nem 
szeretné, hogy a hívők megtudják, hogy mi az ő jövőjük, mert ebben a könyvben ez ki van 
jelentve. Ez az egyik legcsodálatosabb könyv Jézus második visszajöveteléről. A négy 
evangéliumban olvashatunk Jézus első eljöveteléről, és ott befejeződött maga az Írás, amikor 
Jézus meghalt és feltámadt. Jézus a Jelenések könyvében ad kijelentést, világosságot az Ő 
második eljöveteléről, illetve arról az időkorszakról, amely egyrészt a zsidókról szól, a Dániel 
könyvében olvasható 70. hétről, amiről korábban már beszéltünk, a pogányok ítéletéről, a 
hitetlenek ítéletéről, illetve azoknak az ígéreteknek a beteljesedéséről, amit Isten tett az Őt 
szeretőknek.  

Tudjátok-e azt, hogy a Jelenések könyvében van a hét boldogság? Felolvasom. Nem itt 
szerettem volna kezdeni, de akkor kezdjük mindjárt az elején és úgy, ahogy a Szent Szellem 
biztat bennünket, hogy olvassuk, vizsgálgassuk ezt a könyvet, mert felemel bennünket, és 
áldást hoz számunkra. Hét boldogság van, a mi fordításunk szerint áldott. Mi áldottak 
vagyunk, és ha ezt tudjuk, akkor ez eleve boldoggá kell, hogy tegyen bennünket, mert így 
van. Áldott legyen az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki megáldott bennünket 
minden szellemi áldással a mennyekből a Krisztusban. Nyugodtan mondhatod, hogy én áldott 
vagyok, és ez boldogsággal kell, hogy eltöltsön bennünket. Csak ezt a hét áldást, vagy ponto-
sabban boldogmondást szeretném itt felolvasni. Azt mondja az Írás: 

Jelenések 1,3. 
3. Áldott, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják 

azokat, amelyek megírattak abban; mert az idő közel van.  
Tehát ha olvasod, ha hallgatod, és ha megtartod, akkor áldott vagy, ezt ígéri. A következő a 

14. fejezetben van. 
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Jelenések 14,13. 
13. És hallék az égből szózatot, amely ezt mondja vala nékem: Írd meg: Áldottak a 

halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Szellem, 
mert megnyugosznak az ő fáradságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. 

Vagyis teljesen mindegy, hogy élünk vagy halunk, áldottak és boldogok vagyunk minden 
állapotban, mert ahogy írja az Írás, akár élünk, akár halunk, az Úré vagyunk. A 16. fejezetben 
olvassuk a következőt. 

Jelenések 16,15. 
15. Ímé eljövök, mint a tolvaj. Áldott, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen 

ne járjon, és meg ne lássák az ő rútságát. 
Ezt majd fogjuk elemezni, itt a hazug démonokkal szembeni ellenállásról beszél az Ige. 

Meg kell, hogy őrizzük a ruhánkat, mert mi az üdvösség ruhájába öltöztettünk és óvnunk kell 
a ruhánkat. Menjünk tovább a 19. fejezetre. 

Jelenések 19,9. 
9. És monda nékem: Írd meg: Áldottak azok, akik a Bárány menyegzőjének vacsorá-

jára hivatalosak. És monda nékem: Ezek az Istennek igaz beszédei. 
Mondjad, hogy ez én vagyok! 
Jelenések 20,6. 
6. Áldott és szent, akinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a 

második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak 
Ővele ezer esztendeig. 

Hallottam olyan üzenetet, akik azt prédikálják, hogy mi az ezeréves millenniumban nem 
fogunk uralkodni Jézussal, azt nem tudom, hogy akkor hol leszünk szerintük. Ezért kell 
elolvasni a Bibliát, és tudni, hogy ami ide le van írva, az az igazság. Áldottak vagyunk, mert a 
Jézussal fogunk uralkodni nem csak ezer esztendeig, hanem örökkön örökké. Ezt ígérik 
nekünk az Írások. A következő a 22. fejezetben van. 

Jelenések 22,7. 
7. Ímé eljövök hamar. Áldott, aki megtartja e könyv prófétálásának beszédeit. 
Lehet beszélni az Igéről, lehet sok mindent mondani, de akkor vagyunk áldottak, ha meg is 

tartjuk, ha megcselekedjük az Igét. Ezt szabad magyarra lefordítva így is elmondhatnám. A 
hit cselekedetek nélkül halott. Meg kell, hogy cselekedjük a hitünket. A hetedik a 14. versben 
van. 

Jelenések 22,14. 
14. Áldottak, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájá-

hoz, és bemehessenek a kapukon a városba. 
A tanítványok egyszer megkérdezték Jézust, hogy mi Isten parancsolata. Mi Isten paran-

csolata? Az, hogy higgyetek abban, akit Ő küldött. Hisztek benne? Akkor áldottak vagytok! 
Hiszünk Őbenne és áldottak vagyunk! 

Talán ez egy kicsit nagyobb bizalmat ad a Jelenések könyvének olvasásához, hiszen 
nagyon sok emberben merül fel a kérdés, hogy mi a mi jövőnk. A világi ember számára is ez 
a kérdés ott van, hiszen látjátok, Nabukodonozort is foglalkoztatta, hogy mi az ő jövője. Van 
egy nagy birodalma, egy nagy királysága, egy világbirodalom vezetője volt és érdekelte, hogy 
mi az ő jövője. Mi a mi jövőnk? Mi lesz Isten népének sorsa? Merre megyünk a történelem 
folyamán? Egyáltalán van-e értelme ennek az életnek, vagy csak megszületünk, mindannyian 
vagyunk egy „biológiai baleset” és élünk, aztán meghalunk, vagy hogy is van ez? Ezt az 
ateisták, a pogányok gondolják így. Van-e célja annak, hogy Isten megteremtett bennünket? 
Mi a célja, mi a mi küldetésünk ebben a világban? Van-e minden embernek elhívása? Van-e 
egyáltalán minden ember életével célja Istennek? Van-e valami haszna annak, hogy hívők 
vagyunk?  
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A könyv egy kicsit bonyolult, hiszen bonyolultnak tűnhet első hallásra. Sok igevers van 
benne, de ami a leglényegesebb, hogy közel 350 alkalommal van utalás a prófétákra a könyv-
ben. Kb. 200 a nagy prófétákra és 30-35lehet, ami a kis prófétákra utal vissza. Egy kicsit 
szélesebb körű ismeretet, egy kicsit szélesebb bibliatanulmányozást kíván, és elég időigényes, 
de én azt mondom, hogy megéri az időnket belefektetni, mert nagyon nagy áldást fogunk 
venni. Korábban már beszéltem erről a bevezetőben, hogy sokféle nézőpont van a Jelenések 
könyvével kapcsolatban. Vannak olyan álláspontok, hogy ez a könyv már beteljesedett. 
Katolikusok állítják, hogy 313-ban már a Jelenések könyve beteljesedett, Isten királysága 
eljött és ennek egyedül ők a letéteményesei. Úgy gondolom, hogy egy Bibliát olvasó ember 
nem veheti komolyan az ilyen állításokat. Mindegy, hogy kik állítják, ezt lehet nyíltan olvasni 
és ez az egyik hitvallásuk. Vannak olyanok, akik azt állítják, hogy ezek a napóleoni háborúval 
kapcsolatosak, van, aki Hitlert magyarázza bele, van, aki Sztálint, van, aki egyes világi 
vezetőket. Nekünk úgy kell értelmezni a Bibliát, ahogy Isten Szelleme által értelmezni tudjuk. 
Tudjuk, hogy Isten bölcsessége el van rejtve a világ elől, de nekünk az Ő Szelleme által 
kijelent dolgokat, hiszen a bensőnkben Isten Szelleme lakik. Az a személy lakik bennünk, 
akiről János azt írja, hogy mindent tudunk, mert a kenet, ami bennünk van, mindent tud. Az 
1János 4,17 beszél arról, hogy amint Jézus van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. 

Hogy vagyunk úgy, mint Jézus? Úgy, hogy a szellemünk van úgy, mint Jézus. Újjá 
vagyunk születve, új teremtések vagyunk, élő kapcsolatunk van vele és Isten kijelenti, 
megjelenti az Övéinek a titkot. Sokan magyaráznak bele olyan dolgokat, amik a világtörté-
nelem során megtörténtek. A titkok le lettek pecsételve Dániel könyvében és mielőtt rátérnék 
az első igeversekre, egy kicsit visszamegyünk Dániel könyvének végéhez, hogy megértsük. 
Nagyon sokan gondolják úgy, hogy már benne vagyunk a nagy nyomorúság időszakában. 
Lehet hallani ilyen tanításokat, és akik úgy gondolják, hogy ez már a nagy nyomorúság, akkor 
még nem olvastak erről a Bibliában. Az biztos, hogy egy hiánypótlásra van szükségük. Ez az 
a nyomorúság, amiről Jézus is beszélt, hogy lesznek háborúk, lesznek betegségek, lesz sok 
üldözés és ez folyamatosan volt, van és lesz, de ez nem a nagy nyomorúság még.  

Nézzük a Dániel 12-t, egy pár igeverset szeretnék ebből felolvasni. Az ószövetségi prófé-
ták nem látták ezt az újszövetségi gyülekezeti korszakot, nem látták a kegyelem korszakát. Az 
ószövetségi próféták, a zsidó próféták kimondottan Izrael felé szolgáltak és prófétáltak. 
Dániel itt betekintést kapott az ezeréves millenniumba, sőt a legvégsőbb időkbe is, de nem 
kapott betekintést a gyülekezeti korszakba. Ezt már egyébként Dániel könyvének tanulmányo-
zásánál megbeszéltük, de Isten kijelentett egy-két dolgot. 

Dániel 12,1/a. 
1/a. És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, 

mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, 
mindezideig.  

Itt a zsidók 70. hetéről van szó. Dániel könyvében nem találod meg, nem találhatod meg a 
gyülekezetet, bár nyilván vannak utalások és lehet kihallani dolgokat a gyülekezetre, de ezt 
biztos, hogy akkor Dániel nem látta. 

Milyen idő lesz? Olyan idő lesz a nagy nyomorúság korszaka, amilyen időkorszak még 
eddig nem volt és nem is lesz. Rettenetes idők jönnek azokra az emberekre, akik elutasítják 
Isten kegyelmét, akik elutasítják Istennek azt az áldozatát, amelyet bemutatott az egyszülött 
Fia által az elveszett emberekért. Ahogy imádkoztam az egyik nap, az Úr egy megértést adott, 
hogy vannak bizonyos törvények, amik jelen vannak, amik nem változnak meg. A gravitációt 
mindenki ismeri. Ha valaki kiugrik a repülőgépből, az le fog esni, palacsinta lesz és meg fog 
halni, ha nem nyitja ki az ejtőernyőt. Ha valaki emiatt meghal, nem a gravitációt okolja senki 
azért, hogy meghalt. Ez egy szellemi törvény. Ha valakivel olyan dolog történik, akkor meg 
fog halni. A bűn és halál szellemi törvénye ugyanúgy törvény. Ha valaki nem nyitja ki az 
ejtőernyőt és úgy ugrik, és nincs Megváltója, nincs megmentője, akkor a bűn és a halál szelle-
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mi törvénye alól nem menekíti ki magát, Isten nem tehet érte semmit. Most lehet, hogy azt 
mondod, hogy miket gondolok. Istennek nincs joga üdvözíteni olyan embert, aki Őt 
visszautasítja! Lehet, hogy ez furán hangzik, mi az, hogy Istennek nincs joga? Nincs, mert a 
saját szava köti. Ő erőszakkal nem fog üdvözíteni senkit. Ha valaki elveszik, az nem Isten 
hibája, mert Ő elküldte az egyszülött Fiát, és elküldte azt a mentőcsónakot, amely most 
jelenleg a gyülekezet. A gyülekezetnek az a dolga, hogy kimentsék az embereket a nagy 
nyomorúságból és kimentsék azokból a rettenetes időkből, ami el fog következni erre a 
világra. Ha ezért valaki Istent okolja, akkor helytelenül teszi, mert Ő megtett értünk mindent. 
Ő nem fog helyettünk belekapaszkodni a kegyelembe. Ezt nekünk kell megtenni, mert az 
embernek szabad akarata van. Úgy, ahogy Ádámot sem akadályozta meg Isten erőszakkal, 
hogy bűnt kövessen el. Megtehette volna? Valószínűleg igen. De nem tette meg, mert Isten 
szabad akaratot adott. Ha valaki el akar veszni, ha valaki visszautasítja Istent, az Ő beszédét, 
visszautasítja a Megváltót, visszautasítja a véráldozatot, akkor Isten nem tehet érte semmit, 
mert Ő már mindent megtett azért, hogy ő kimeneküljön.  

Csak azért beszélek erről, mert nagyon sokan okolják Istent, hogy micsoda kegyetlen Isten, 
hogy hagyja, hogy ilyen dolgok történjenek. Jön az ítélet az ördögre, a sátánra és a követőire, 
akik a sátán mellett döntöttek. Ez az ő döntésük. Isten világosan elmondta, hogy mi fog 
történni azokkal, akik „a bárkán kívül vannak”. Ez most egy kis közbevetés volt. A Dániel 
12,1. folytatása:  

Dániel 12,1/b. 
12,1/b. És abban az időben megszabadul a te néped; aki csak beírva találtatik a könyvben. 
Ki fog megmenekülni? Az, aki be van írva az élet könyvébe. Mikor iratkozol be az élet 

könyvébe? Nem akkor, amikor megszületsz erre a világra. Az a létezés könyve, oda lehetne 
legfeljebb beiratkozni, de az élet az Istentől van és az élet könyvébe ki írhat be téged? Az élet 
fejedelme, Jézus! Senki más téged nem tud beírni az élet könyvébe, mert amikor mi Krisztust 
befogadtuk, akkor az életet fogadtuk be, az örök életet. Ez a különbség, vagy be van írva az 
élet könyvébe, vagy szerepel a neve, vagy nem. Ha nem, akkor még mindig a halálban van. 
Olvasom tovább Dániel könyvének a 12. fejezetét a 2. verstől. 

Dániel 12,2–4. 
2. És sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök 

életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló utálatosságra. 
Minden ember fel fog támadni. Egyetlen temető sem lesz, ahol még halottak lennének. 

Feltámad minden egyes ember, aki megszületett és meghalt. Van, aki az örök életre, van, aki 
az örök kárhozatra. Nem kérdés. Isten ezt mondja, minden ember fel fog támadni. 

3. Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és akik sokakat az igaz-
ságra visznek, miként a csillagok, örökkön örökké. 

Ámen! Nagyon érdekes dolgot mondott itt az Úr Dánielnek. Azzal folytatta, hogy itt zárd 
be a könyvet, csukd be a könyvet, mert akkor még Dániel nem láthatta, hogy jön a bárka, jön 
a mentőbárka, és azt, hogy megtörténik az emberek megváltása. Azt sem, hogy nyitva a bárka 
ajtaja, bárki besétálhat rajta, bárki felkapaszkodhat a bárkára – és itt jön képbe az egyház, ami 
nem egy luxushajó. Az egyház egy mentőcsónak. Ki kell, hogy evezzünk a vizekre, a tenge-
rekre és azokat az embereket, akik fuldokolnak, akik még nem fogadták el a kegyelmet, akik 
még bűnösök Isten előtt, még a bűneikben vannak, még bűnösként élnek, azokat az embereket 
is fel tudjuk venni erre a mentőcsónakra, aki maga Jézus. Elfogadhatják Őt és megmenekül-
hetnek. Nagyon érdekes az, amit itt az Úr Dánielnek mondott.   

4. Te pedig, Dániel, zárd be e beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időig: 
tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. 

Dániellel ez 2600 évvel ezelőtt történt. Ilyen hosszú idő sem teszi semmissé Isten ígéretét. 
Majd fogjuk látni, hogy mit mondott Jánosnak, ha már itt tartunk, akkor nézzük meg a 
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Jelenések 22-ben. Ez a könyv ott bezáródott. Dániel nem látta ezt az időkorszakot és nem látta 
pontosan Jézus második eljövetelének minden részletét, ahogy ez nekünk kijelentetett.  

Jelenések 22,10. 
10. Azután monda nékem: Be ne pecsételd e könyv prófétálásának beszédeit, mert az 

idő közel van. 
Isten nem akarja előlünk eltitkolni az utolsó időkorszakot és azokat a rettenetes eseménye-

ket, amik a világkorszak végét fogják jellemezni, mert utána eljön az  ezeréves millennium, 
majd a legvégén az új föld és az új ég. Majd látjuk, hogy több helyen is Jézus úgy nyilatkoz-
tatja ki magát, hogy „Én vagyok a kezdet és a vég” vagy „Én vagyok az Alfa és az Omega”, 
ami a görög ábécé első és utolsó betűjét jelzi. Ő a kezdet és a vég. Ő az a személy, aki ott volt, 
amikor a Földet teremtette Isten, és a Jelenések könyvében pedig látjuk, amikor Isten újra-
teremti a Földet. Jézus ott volt a teremtésnél, és az újrateremtésnél ugyanúgy ott van. Ugyan-
úgy ott volt akkor, amikor az ördög bejött erre a világra és e világ urává lett. A Jelenések 
könyvének végén fogjuk látni az ördög megsemmisülését, bukását, csúfos végét. Ezért nem 
akarja a sátán, hogy ezt a könyvet mi olvassuk!  

Látjuk azt, hogy bejött a bűn és a halál szellemi törvénye, Mózes első könyvében olvassuk 
ezt, és látjuk a Jelenések könyvében, amikor a bűn és a halál törvénye meg fog szűnni. Az új 
Jeruzsálemről azt írja az Ige, erről már beszéltem, hogy nem lesz templom. Nincs szükség a 
templomra. Az ószövetségi templom egyébként a bűnrendezés helye volt. A mennyei Szentek 
Szentje is a bűnrendezés helye volt, ahol Jézus az Ő véráldozatával végleg lerendezte a bűnt, 
de az új Jeruzsálemben nem lesz szükség templomra, nem lesz szükség bűnökért való 
áldozatra, ahogy Isten kivezeti a bűnt és annak következményeit a világból. Látjuk azt, ahogy 
Ádám kiűzetik a Paradicsomból, ahogy eltiltják az élet fájától, a Jelenések könyvében pedig 
látjuk azt, hogy mindenki hozzájuthat az élet fájához. Nagyon csodálatos.  

Nézzük egy kicsit a Jelenések könyvét, amely három részre tagolódik. Maga Jézus mondja 
el a felosztását. A második és a harmadik részben a gyülekezetekhez ír az Úr, és pontosan 
meghatározza, hogy milyennek szeretné látni a gyülekezeteket. Azt is elmondja, hogy milyen-
nek nem szeretné látni a gyülekezetet. Erről a két dologról beszél és ahhoz, hogy az embernek 
egy reális igei látása legyen és ne egy eltorzult, deformált igei látása, ahhoz meg kell ismer-
nünk Jézust többféle módon. Vannak, akik csak az Efézusi levelet, a Római levelet prédikál-
ják szívesen, és Jézust bemutatják, mint gyógyítót, mint Megváltót és itt megállnak. De ez 
nem a teljes Úr, nem a teljes Jézus, mert mi van Jézus Úr voltával? A Jelenések könyvében 
Jézus kijelenti magát, mint Úr, sőt, kijelenti magát, mint Bíró. Ő ugyanaz a szerető Úr Jézus 
Krisztus, ugyanúgy Isten kegyelméről szól a Jelenések könyve, mint akár a Galata levél, vagy 
a Római levél. Ne felejtsük el soha, hogy Isten kegyelmének a korszakában élünk! De a 
kegyelem nem ok arra, hogy némelyek bujálkodásra használják, írja Pál apostol az egyik leve-
lében. A kegyelem arra tanít minket, hogy szentül, igazul éljünk a jelenvaló világban. Isten 
szeretné, ha gyümölcsöt teremnénk, ahogy az Ige, az Ő Igéje jó gyümölcsöt terem.  

Mindjárt meg fogjuk nézni, kezdjük a Jelenések könyvének első részénél:  
Jelenések 1,1–14. 
1. Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az Ő szol-

gáinak, amiknek meg kell lenniük hamar; Ő pedig elküldvén azt az Ő angyala által, 
megjelenté az Ő szolgájának Jánosnak, 

Jézus Krisztus kijelentése – itt az apokaliptos szó van a görögben –, felfedezése, felfedése, 
megjelenése. Látjuk, hogy Ő nem akarja ezt a könyvet eltitkolni előlünk, világosan látszik az 
első mondatból, hogy szeretné felfedni, hogy mik lesznek.  

2. Aki bizonyságot tett az Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, min-
denről, amit látott. 

És itt van az első áldás: 
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3. Áldott, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azo-
kat, amelyek megírattak abban; mert az idő közel van. 

Halleluja! Nézzük a 4. verset, itt kijelentette Isten Jánosnak, tehát ezt a könyvet nem akárki 
írta, nem akárki diktálta, ez maga Jézus szava.  

4. János a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van: Kegyelem néktek és békesség attól, 
aki van, aki volt és aki eljövendő; és a hét Szellemtől, amely az Ő királyi széke előtt van, 

5. És a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a 
föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi 
bűneinkből az Ő vére által, 

Látjátok, hogy itt Jézus kijelenti magát először úgy, mint hű tanúbizonyság. Aztán első a 
halottak közül. Ezt sokan talán nem érthetik, hogy az első, aki feltámadott a halottak közül? A 
halottak közül nagyon sokan feltámadtak, de a szellemi halálból egy személy támadt fel 
elsőként, Ő pedig Jézus Krisztus. Mi a szellemi halál? Az Istentől való elszakadottság. Ez a 
kertben történt meg, amikor Ádám bűnt követett el, és az ember szelleme elszakadt Isten 
Szellemétől. Amikor Jézus kereszthalált halt, Ő is elszakadt Isten Szellemétől, és azt mondta, 
hogy miért hagytál el engem? Akkor Isten Szelleme elkülönült Jézus szellemétől, Ő szellemi 
halált halt, de Ő a szellemi halálból föltámadt. Tehát Ő az elsőszülött a halottak közül. Ő az 
első, akinek jelenleg megdicsőült teste van, egy olyan teste, amilyen majd nekünk is lesz. Ő a 
föld királyainak Fejedelme. Világosan látjuk, hogy a történelmet nem a császárok írják, nem 
New Yorkból írják, nem Brüsszelből írják, vagy máshonnan, nem valami nagy hatalmasságú 
világi fejedelem írja, hanem az, aki az igazi Király, és minden királynak a Királya, és 
mindenkinek az Ura és Fejedelme, és mindenki neki hajt térdet. Ő Jézus Krisztus. Ez üzenet 
azoknak, akik úgy gondolják, hogy ők teljhatalmú urak minden fölött! Mindenkinek van egy 
ura és mindenkinek számot kell adni az urának, úgyhogy mi is meg leszünk ítélve, mint 
keresztények. Mi nem az üdvösségünk felől, nem a bűneink felől leszünk megítélve, mi a 
Krisztus ítélőszéke elé állunk, de azok, akik Krisztus nélküliek, akik visszautasították a ke-
gyelmet, vagy még nem ismerték meg, mert nem abban a korban éltek, ők meg lesznek ítélve 
a nagy fehér trón előtti ítéletnél. Ezt sem fogja tudni elkerülni senki.  

Azt mondja az Ige, hogy annak, aki szeretett minket és megmosott bennünket a bűneinktől 
az Ő vére által. Tehát ez egy befejezett dolog, mi már Isten szemében nem vagyunk bűnösök, 
nem azért, mert tökéletesek lennénk, hanem azért, mert ki lett fizetve a bűneikért az ár. Az 
ördög nem vádolhatja azokat, akik elfogadták ezt a váltságdíjat, mert az ár ki van fizetve. 
Nem kérhetik tőled számon azt, amit már egyszer kifizettek érted. Nem te fizetted ki ennek az 
árát és ez nagyon fontos, hanem Jézus fizette ki. Mi csak a kedvezményezettjei vagyunk, 
megvásárolt bennünket. Hálát adunk az Úrnak!  

6. És tett minket királyokká és papokká az Ő Istenének és Atyjának: néki legyen 
dicsőség és hatalom mind örökkön örökké! Ámen. 

Királyokká és papokká. Ő a királyok Királya, akkor mi kik vagyunk? A királyok, és Isten 
királyságához tartozunk, minden hívő. Az ószövetségben csak a királyok, a papok és a prófé-
ták voltak fölkentek, ők voltak azok, akik odamehettek Isten elé és rajtuk keresztül tudott 
kommunikálni Isten az emberekkel. De Ő már az ószövetségben is azt szerette volna, ha az 
ószövetség minden tagja az Ő papja lett volna, de ők elutasították és bálványokhoz fordultak, 
bálványt imádtak, ezért Isten Lévi nemzetségét választotta ki erre. De mi ki lettünk választva 
már a világ alapítása előtt, azt mondja az Efézusi levél, hogy legyünk mi szentek, feddhetet-
lenek és tökéletesek Őelőtte, a szeretet által. Ez nem az előre elrendelés, ez nem a predesz-
tináció, amit tanítanak, hanem ez a te választásod. Isten már döntött felőled, a te döntésed 
pedig, hogy ezt elfogadod vagy sem. Mi királyokká és papokká tétettünk, ami azt jelenti, hogy 
odamehetünk bármikor az Úr elé, bárki személyesen.  

7. Ímé, eljön a felhőkkel; és minden szem meglátja Őt, még akik Őt általszegezték is; 
és siratja Őt e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Ámen. 
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Jézus vissza fog jönni. Itt kijelenti, hogy vissza fog jönni és minden szem meglátja Őt. Ez 
lesz Jézus második visszajövetele, de ezt meg fogja előzni egy olyan esemény, amikor Jézus 
úgy fog eljönni, mint a tolvaj. A tolvaj hogy jön el? Titokban, igaz? Úgy fog eljönni, hogy 
senki nem látja. Miért szokott egy tolvaj, egy fizikai tolvaj betörni a házadba? Hogy elvigye 
az értékeidet. Jézus miért fog vissza jönni? Hogy elvigye az értéket. Ki az az érték? Mi 
vagyunk. Mondjad nyugodtan, én vagyok az az érték! Úgy fog eljönni, mint a tolvaj. Ez lesz 
az a természetfölötti esemény, amiről, ha beszélsz a világnak, sajnos némely kereszténynek is, 
akkor azt mondják, hogy valami baj van veled, mert elmentek otthonról. Nem, mi csak 
olvassuk a Bibliát és elhisszük azt, amit Jézus mondott, amit Isten mondott. Isten még soha 
senkit nem csapott be, és amit mondott, az igaz. Mi azért vagyunk hívők, mert elhisszük Neki, 
amit mondott. Amit Isten eddig mondott – ezért volt jó a Dániel könyve, amit tanulmányoz-
tunk –, az mind beteljesedett olyan pontossággal, hogy maguk a történészek is csodálkoznak 
rajta, hogy hogy lehetett ezt több száz vagy több ezer évvel előre megmondani. Mert valaki 
tudja a kezdettől a véget, és mi ismerjük ezt a személyt. Ezért ha meg akarunk tudni jövőbeli 
dolgokat, akkor jó helyről tájékozódjunk, olyan helyről, ahol tudják, hogy mi a jövő, és ezért 
tanulmányozzuk a Bibliát, ezért imádkozunk, és ezért várjuk Isten Szellemének a kijelentését. 
Jézus kijelenti magát: 

8. Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, aki van és aki volt 
és aki eljövendő, a Mindenható. 

Ez az egész könyv Jézus Krisztusról szól. Ennek a könyvnek a szerzője, az alanya és az 
állítmánya is maga Jézus. A kezdet és a vég, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, Minden-
ható. Örökkévaló. Jézus él! Most nézzük magát Jánost, azt mondja: 

9. Én János, aki néktek atyátokfia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztusban, az ül-
döztetésben, a királyságban és kitartásban; a szigeten voltam, amely Pátmosznak nevez-
tetik, az Isten Igéjéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. 

10. Szellemben voltam ott az Úrnak napján, és hallék hátam megett nagy szót, mint 
egy trombitáét, 

János azt mondja, hogy én az atyátokfia vagyok, én a ti testvéretek vagyok, János apostol, 
a nagy János apostol, akit Pátmosz szigetére üldöztek el a hitéért. Abban az időben ez 
Domiciánusz császár utolsó éveiben volt, amikor a császárt istenként kellett imádni. Domici-
ánusz császár Titusznak a bátyja volt, őt követte a trónon. Úgy kellett őt hívni, hogy dominus 
et deus, az úr az isten, így kellett hívni Domiciánuszt, és mivel császárkultusz volt annak 
idején, mindenkinek meg kellett vallania a császárt istennek, és el kellett menni egy helyre, 
ahol ezt dokumentálták. Aki ezt nem tette meg, vagyonelkobzás, lefejezés vagy hasonló bün-
tetést kapott. Ott sokkal nehezebb helyzet volt, és nagyon sokan haltak vértanúhalált abban az 
időben, vagy száműzték őket. Ez a Pátmosz szigete az Égei tengeren belül egy kis sziget, 
majd térképen megnézhetitek, Efézustól egy olyan száz kilométere lehet, és oda űzték el a 
már elég vén Jánost. Ha nézzük, akkor nem sokáig élt ez a Domiciánusz, 81-től 96-ig 
uralkodott, akkor János már nem lehetett túl fiatal. Ha egy kicsit számolgatunk, akkor lehet, 
hogy már a száz környékén volt, de nem az a lényeg. A lényeg az, hogy ott volt. Azt mondja, 
hogy szellemben voltam ott az Úrnak napján és hallék a hátam mögött nagy trombitaszót. 

11. Amely ezt mondta: Én vagyok az Alfa és az Omega, az első és utolsó; és: Amit 
látsz, írd meg könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van, Efé-
zusban, Szmirnában, Pergámumban, Thiatirában, Szárdiszban, Filadelfiában és Lao-
diceában. 

Nézzétek meg, hogy Isten egy határozott utasítást adott neki. 
12. Megfordulék azért, hogy lássam a szót, amely velem beszélt; megfordulván pedig, 

láttam hét arany gyertyatartót; 
Itt látjátok a gyülekezeteket, és ez körülbelül olyan háromszázhatvan kilométeres utazás 

lesz, amit meg fogunk tenni itt a térképen, Efézusból majd megyünk fölfele Szmirnába, 
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Szmirnából Pergámumban, aztán onnan egy kicsit délkeletre Thiatirában, Szárdiszban, 
Filadelfiában és a legvégén Laodiceában. Az Égei tenger partján így helyezkednek el ezek a 
gyülekezetek, aránylag közel egymáshoz, és majd ha odaérünk, akkor néha kivetítjük, hogy 
hol vannak. János apostol Jézus Krisztus legfiatalabb tanítványa volt, a tizenkét apostola 
közül a legfiatalabb, ő volt az, aki az úrvacsorakor Jézus keblére hajtotta a fejét. Egy igen 
bensőséges kapcsolata volt az Úr Jézussal, sőt úgy ír saját magáról, hogy az a tanítvány, akit 
Jézus szeret.  

Egy dolgot itt is fogunk látni a gyülekezeti levélben, hogy a szolgák, a szolgálók, Isten 
népe Úr Jézus Krisztus kezében van. Ő a főnök, Ő a királyok Királya, Ő fogja eldönteni, hogy 
kivel mi legyen, ki mit tegyen, kit hogyan akar használni. Úgy, ahogy a fazekas kezében van 
az agyag edény, mi is az Úr kezében vagyunk. Nézd meg ezt a vén Jánost, nem arról ír a 
levelében, hogy őt mennyi sérelem érte. János küldhetett volna a gyülekezeteknek levelet, 
hogy engem mennyi sérelem ért, hogy engem most mennyire mellőznek, én vagyok az az 
apostol, aki Jézussal voltam, írhatott volna panaszlevelet is. Lett volna oka panaszkodni Já-
nosnak? Nem, nem, egy apostol nem panaszkodik, egy apostol nem erről ír, egy apostol arról 
ír, amit Jézus mondott neki. Egy apostol arról beszél, amivel Jézus őt megbízta, Isten 
dolgaival foglalkozik, nem a saját maga nyomorúságával, hogy őt hogyan mellőzik, meg mit 
csinálnak vele. Ért sérelem mindenkit? Persze, hogy ért, fog is érni, és bár fognak veled 
méltatlanul bánni, de örülj neki, hogy téged nem fejeznek le, téged nem száműznek a hitedért 
Pátmosz szigetére és egyéb helyekre. Mi még most aránylag nagyon jól elvagyunk, vannak 
némi üldöztetések, néhány keresetlen szót írnak rólad a Facebookon meg akárhol, de ez a 
szolgálat része. Néhányan elárulnak, néhányan becsapnak, néhányan hazudnak neked, de 
ezért nem kell panaszleveleket írni, hiszen pontosan tudjuk, hogy ez része a keresztény 
szolgálatnak. Mert a mi ellenségeink nem azok az emberek, akik ezt teszik, hanem az ördög, 
és bizony mindig voltak, vannak és lesznek csecsemők, akiket az ördög tud használni azért, 
hogy pusztítsák, rombolják Isten népét. Nézd meg, János nem küldött panaszkörleveleket a 
többi pásztornak, hogy ővele milyen méltatlanul bántak, hanem mit tett? Ő még biztatja az 
embereket és leírja mindazt, amit Jézus Krisztus mondott neki.  

12. Megfordulék azért, hogy lássam a szót, amely velem beszélt; megfordulván pedig, 
láttam hét arany gyertyatartót; 

13. És a hét gyertyatartó között hasonlót az ember Fiához, bokáig érő ruhába öltözve, 
és mellénél aranyövvel körülövezve. 

14. Az Ő feje pedig és a haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, mint a hó; és a szemei 
olyanok, mint a tűzláng; 

Ez a megdicsőült Úr Jézus Krisztus, akit látott. Megnéztük a múltkor a Dániel könyvénél 
is, összehasonlítottuk a Dániel könyvében megjelent angyallal. 

Jelenések 1,16–20. 
16. A jobb kezében pedig hét csillag volt, és a szájából kétélű éles kard jött ki; és az Ő 

orcája, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében. 
A szájából kétélű éles kard jött ki. Olvasunk erről az Efézusi levél 6. részében, mint a 

szellemi fegyverzetről, Isten kardjáról, Isten beszédéről, ez nem az a kard, itt egy más 
megnevezés van, itt ez az a kard, amivel ítéletet hajtanak végre. Ezt fontos, hogy lássátok. 
Jézus jelent meg a megdicsőült testében, és kétélű éles kard jött ki a szájából. 

17. Mikor pedig láttam Őt, leestem az Ő lábaihoz, mint egy holt. És reám veté az Ő 
jobb kezét, mondván nékem: Ne félj; én vagyok az első és az utolsó, 

Amikor az Úr megjelenik, akkor nem kell félnünk! Jézus azt mondta, hogy én a baráta-
imnak mondalak titeket, a testvéreimnek is mondalak titeket, de én az Uratok is vagyok. 
Fontos látni, hogy Ő mellettünk áll, bátorít bennünket, védelmez bennünket, Ő szeret mind-
annyiunkat. Ezt János nagyon jól tudta, mégis megrettent attól a dicsőségtől, amely körülvette 
őt, és mint egy holt omlott össze az Úr lábai előtt.  
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18. És az élő; pedig halott voltam, és ímé, élek örökkön örökké, Ámen, és nálam van-
nak a pokolnak és a halálnak kulcsai. 

Itt a feltámadt Jézusról van szó. Mi nem egy vallási rendszert szolgálunk, nem egy ideo-
lógiai rendszert szolgálunk, hanem egy élő Urat, az élő feltámadt Jézus Krisztust. „Ímé, élek 
örökkön örökké, Ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.” Megfosztotta az 
ördögöt, legyőzettetik az utolsó ellenség, az majd a fizikai halál, ez már végül is megtörtént, 
de majd amikor tárgyaljuk ezeket a részeket, akkor ezt pontosabban ki fogom fejteni. A 
lényeg az, hogy Nála vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Itt jön az egésznek a lényege, 
és ez adja meg a vázát az egész Jelenések könyvének, ez a kulcsa, ez a megoldás:  

19. Írd meg, amiket láttál és amik vannak és amik ezek után lesznek: 
Ez a kulcs a Jelenések könyvéhez. Nyilvánvaló, hogy vannak olyan dolgok, amiket már 

látott, amik már a múlté, amik vannak, amik jelenleg is vannak, jelenleg is léteznek, és amik 
ezek után lesznek.  

20. A hét csillag titkát, amelyet láttál az én jobb kezemben, és a hét arany gyertya-
tartót. A hét csillag a hét gyülekezet angyala, és amely hét gyertyatartót láttál, az hét 
gyülekezet. 

János nem értette először, de hálát adunk Istennek, ha valamit nem értünk, akkor Jézus 
elmagyarázza, és itt Jánossal is ez történt. A hét csillag a hét gyülekezet angyala. Angyala, 
küldöttje, vezetője, lehet többféleképpen fordítani. És amely hét gyertyatartót láttál, az a hét 
gyülekezet. Nézzük meg, hogy a 16. vers mit mond? A jobb kezében pedig hét csillag volt. 
Tehát Isten tartja a kezében. Egy nagyon érdekes dolog ez, amikor a gyülekezeti vezetők úgy 
viselkednek, mint egy világi főnök. Nagyon érdekes dolog ez, hogy János úgy jelenti ki ma-
gát, mint szolgatárs, mint szolgálótárs. Nagyon fontos megérteni, hogy a gyülekezet vezetői 
szolgálók. A világban hogy működik a hatalmi rendszer? Egy piramist el tudtok képelni, a 
piramis tetején ül egy ember, aki uralkodik az összes többin. Ha ez gyülekezetekben történik, 
ezt autokratikus vezetésnek nevezik, amikor egy ember uralkodik, ez a világban így van. Mi a 
helyzet a gyülekezetben? Fordítva van, ott van egy olyan piramis, amelynek a csúcsa lefelé 
néz, és a pásztor ott van a legalján. A pásztor, a vezető a szolgáló, mint maga Jézus. Ugye 
láttatok már pásztorbotot? Jézust is ábrázolják ezzel. A pásztorbotnak van a végén egy kampó. 
Mire való ez a pásztorbot? Mit csinál a pásztor? Szolgál a nyája felé. Amikor az a bárány 
beesik a verembe, akkor ezzel a bottal benyúl és azzal a kampóval kihúzza a gödörből. Igaz? 
Ez a szolgáló pásztor feladata, táplálja a nyájat, ellátja, gondozza, megnyírja a birkákat, hogy 
nyáron ne legyenek ilyen nagy bundában. De a pásztorbotot még használja valamire: terelgeti 
a nyáját, egy kicsit odacsap a pásztorbottal. Jézus is ezt teszi. Mit csinál még a pásztorbottal a 
pásztor? Használja azt durvább dolgokra is. Mikor? Amikor jön a farkas. Amikor jön a farkas, 
akkor nem csak úgy egy kicsit, akkor jól odacsap a farkasnak. Mert ez a pásztor dolga, erre 
rendelte, hogy óvja, őrizze, táplálja és védelmezze. Ki a jó pásztor? Jézus a jó pásztor, és Ő 
az, aki ezt teszi. Ez is csak egy kis kitérő volt. A hét gyülekezet pedig a hét gyertyatartó. A 
gyülekezetben részesei és tagjai vagyunk egymásnak, ez egy egység, és ez egy hatalmas kincs 
az Úrnak. Az első Timótheus levélben van írva:  

1Timótheus 3,15. 
15. De ha késnék; hogy tudd meg, mi módon kell forgolódnod az Isten házában, mely 

az élő Istennek Gyülekezete, az igazságnak oszlopa és erőssége. 
Ez egy nagyon-nagyon fontos igehely, hogy megértsük, hogy miért fontos Jézusnak a 

gyülekezet. Mert a gyülekezet az oszlopa az egész Egyháznak. Nem vagyok egy nagy sta-
tikus, vagy építész, de azt tudom, hogy ha oszlopok tartanak egy épületet, és ha az oszlopok 
megsérülnek, vagy nem jó állapotban vannak, akkor az egész építmény odalesz. Jézusnak 
nagyon fontos, és a gyülekezet az igazságnak az oszlopa és az erőssége. Ne véletlenül foglal-
kozik Jézus a gyülekezetekkel. Gyorsan megy az időnk, itt a földön még ez van velünk, hogy 
itt idő van. Igyekszem, de hanem ha nem tudom befejezni, akkor folytatom a jövő héten, mert 
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nagyon fontos, hogy erről halljatok. Hiszen mindannyian ugyanúgy része vagyunk ennek a 
Testnek. Isten elhelyezte a tagokat a Testben, és Ő adja meg a feladatot, hogy kinek mi a 
feladata a gyülekezetben. Ha van egy munkahelyi főnököd, akkor nem te osztod be magad, 
hogy hol fogsz dolgozni, melyik területen, és mi a feladatod, és ezt a világban az emberek el 
is fogadják, mert ez így rendben van. Mit gondolsz, Isten országában káosz van? Isten céllal 
tesz oda mindenkit, ahova elhelyezett, és azt a feladatot kell neki betölteni, ami ugyanolyan 
fontos feladat, mint esetleg azé, akit elöl látsz, vagy elöl áll, vagy többet szerepel. Istennél 
semmi differencia nincs. Ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, és erősen hangsúlyozni, hogy 
értsd meg, te ugyanolyan fontos része, tagja vagy a gyülekezetnek, mint bárki más! Mások 
annak a gyülekezetnek, ahova Isten helyezte őket, mert céllal tette oda, és használni akarja 
őket. Mindenki azon lesz számon kérve és azzal kell elszámolnia, amit kapott. 

Jelenések 2,1. 
1. Az efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg: Ezeket mondja az, aki az Ő jobb 

kezében tartja a hét csillagot, aki jár a hét arany gyertyatartó között:  
Jézus itt jár a gyertyatartók között. A szeme olyan, mint a tűzláng, azt jelenti, hogy nem 

tudsz eltitkolni semmit Jézus elől. Jézus előtt hiába csinálod a vallásos figurákat, meg a 
vallásos pantomimot. Jézus látja a szívedet, Őt nem lehet átverni, pontosan tudja, hogy mit 
miért teszel, mi az indítékod, látta a farizeusokat is, azért voltak dühösek rá. Nagyon szerettek 
kenetteljesen, képmutatóan imádkozni mindenki előtt, de hát Jézus látta a szívüket, azt 
mondta, olyanok vagytok, mint a meszelt sírok. Jézus nem jár szeretetben! Ilyet mondani egy 
farizeusnak? Nahát, egy hívőnek ilyet mondani? Olyan vagy, mint egy meszelt sír, azt mondta 
nekik. Kívül szépnek látszatok, de belül telve vagytok halottak csontjaival és mindenféle 
mocsokkal, képmutatók! Jézus nem volt udvarias, nem volt ez a csöpögős, nyálas beszédű, 
hogy már a méhek is néha összejönnek mézet gyűjteni, annyira csöpög a kenetteljes, kép-
mutatástól valaki. Vigyázz az ilyen hízelkedő beszédű emberekkel! Jézus nem volt ilyen. Ő 
egyenes volt, határozott volt, és Ő volt maga a szeretet. Nagyon-nagyon oda kell figyelni! Az 
ördög egy nagy hazug. Egyébként a Róma levélben mindjárt fogunk erről olvasni.  

Róma 16,17–18. 
17. Kérlek pedig titeket atyámfiai, vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botrán-

kozásokat okoznak a tudomány körül, melyet tanultatok; és azoktól hajoljatok el. 
18. Mert az ilyenek a mi Urunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem az ő ha-

suknak; és nyájas beszéddel meg hízelkedéssel megcsalják az ártatlanoknak szívét. 
Itt van a nyájas beszéd. Az ördög nem úgy fog odajönni hozzád, figyelj, én vagyok az 

ördög, aztán most jól becsaplak téged, átverlek téged! Nem, ő osztogatja a cukorkát előtte. 
Valaki egyszer azt mondta – most állatvédők ne figyeljenek –, ha a kutyát meg akarja 
mérgezni valaki, akkor nem tiszta mérget ad neki, kell adni hozzá bőven a parizert is, mert 
különben nem eszi meg. Ugyanez a helyzet az ördöggel. Mit csinált Évával? Udvarolt Évá-
nak, hogy én vagyok a te jóakaród, Isten nem akar neked jót, de majd én! Én jót akarok, mert 
Isten át akar verni téged! Ma is ugyanígy szövegel az ördög, semmit sem változott, ugyan-
olyan hazug, mint volt. Kiírtam egy szót, hogy mit jelent az, hogy teljesen félrevezet, elcsábít, 
megcsal, megtéveszt, becsap, hazudik és sosem akar megtérni. Az ördög sem akar sosem 
megtérni. Itt látjuk azt, hogy az efézusi gyülekezet felé azt mondja, hogy: 

Jelenések 2,2–7. 
2. Tudom a te dolgaidat, a te fáradozásodat és állhatatosságodat, és hogy a gonoszo-

kat nem szenvedheted, és megpróbáltad azokat, akik apostoloknak mondják magukat, 
holott nem azok, és hazugoknak találtad őket; 

3. És terhet viseltél, és állhatatos vagy, és az én nevemért fáradoztál és nem fáradtál el. 
Ha megnézed az összes levelet, hogy Jézus miről beszél a gyülekezeteknek, egyetlen 

helyen sem olvasod azt, hogy megfeddte volna őket, mert nem imádkoznak eleget a betege-
kért, még azért sem feddte meg őket, hogy nem tartanak imaköröket. Egyáltalán nem, mert 
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ezeknek normálisnak kell lenniük egy gyülekezetben, egyáltalán nem foglalkozik ezekkel a 
dolgokkal Jézus, amikor a gyülekezeteket vizsgálja. Próbáljuk megnézni azt a közösséget, 
ahova járunk, azt a családot, ahova tartozunk, próbáljuk megnézni egy kicsit Jézus szemével, 
hogy mi az, amit Ő fontosnak lát, és mit látnak fontosnak az emberek? Óriási különbség van a 
kettő között. Nyilván nagyon fontos az, hogy imádkozzunk a betegekért, imádkozzunk a 
gyógyulásokért, mert az Igét jelek és csodák követik, maga Jézus is ezt tette. Ezért nem is 
beszél ezekről a dolgokról Jézus a hét gyülekezetnek, mert Jézus mit szeretne látni? Ugyanazt, 
amit szeretett volna látni a test szerinti Izraelen, mikor odament, hogy a fügefáról szedjen 
gyümölcsöt. Az miről szól? Ez szintén egy kép, hogy Isten azt akarja, hogy igenis, nekünk 
legyenek gyümölcseink, ne csak zöldellő levelek legyenek, hanem gyümölcsöt akart látni 
Izraelen. Nem talált Izraelen gyümölcsöt, nem volt termés, nem volt az Igének gyümölcse. 
Márpedig az Ige az gyümölcsöt kell, hogy teremjen az életünkben, ezért mondta Jézus, hogy a 
gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nézd meg a gyümölcseit! Ne azt, amit mond, ne azt, amit 
beszél, a gyümölcsöket nézd meg! Van-e gyümölcs? Mert Jézus ezt figyeli. Mi az, amit nem 
szeretne látni Jézus a gyülekezetben? Világosan elmondja. Helyes dolog-e az, ha nem szen-
vedjük a gonoszokat, a gonoszul cselekvőket, a hazugokat, a hazug apostolokat, akik annak 
mondják magukat? Jézus ezt rossz dolognak tartja? Nem, nem, azt mondta, hogy nagyon 
helyes, ennek így kell lennie a gyülekezetben. Jézus nem szeretné látni a hazugságot a gyüle-
kezetben.  

Ez az efézusi gyülekezet egy érdekes környezetben volt, tele volt bálványimádással. Egy 
igen fontos kereskedelmi központ volt, ott Artemisz temploma, vagyis a Diana temploma. Az 
Apostolok cselekedetei 19-ben olvassuk, hogy Pál apostol plántálta el ezt a gyülekezetet, 
nagyon sokan hívőké lettek. Egyébként ki is tudjuk vetíteni Artemisz templomát, hogy 
lássátok, milyen hatalmas építmény volt, amit egy idegen istennőnek, Artemisznek építettek, 
akit imádtak. Egyébként ez is még a babiloni korból származik, az összes bálványimádás, a 
hamis istenimádás, és ahol hamisság van. Így nézett ki, százhuszonhét oszlopa volt, körül-
belül százhuszonhétszer ötvenegy méter széles, tehát egy hatalmas monstrum volt, tele 
arannyal, és ide jártak imádni ezt a holdistennőt, ezt a hamis bálványt. Aztán fölgyújtották, és 
később Nagy Sándor újjáépítette még nagyobbra. Ezt imádták az emberek, és ebből éltek, ez 
volt a megélhetésük. Tudjátok, a megélhetési politikusok, akik abból éltek, hogy ilyen arany-
ból, ilyen Diana templomokat csináltak. A Demeter nevű ötvösmester föllázadt, mert az 
emberek hívőkké lettek, amikor Pál elkezdte prédikálni a Krisztust. Igen komoly ellenállással 
találta magát szemben, majdnem megkövezték – úgy menekítették őt ki –, hogy megszent-
ségtelenítette az ő bálványaikat. Nézzétek meg, mi lett ebből a templomból? Azért vetíttettem 
ki a következő képet, hogy lássuk, hogy körülbelül hova vezet, és mi lesz ezekből. Körülbelül 
így néz ki most, ez a mai Törökország területén van, és semmivé lett az egész. Tehát ilyen 
környezetben voltak, terhet viseltek, és hirdették az Evangéliumot, de Jézusnak volt egy pana-
sza ellenük, az első szeretetet elhagyták. 

4. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. 
Azt mondta, hogy semmit nem ér az egész, semmit nem ér a fáradozás. Pontosabban nem 

azt mondta, hogy semmit nem ér, hanem azt, hogy cselekedjed ezeket, ez a normális dolog, de 
az első szeretetedhez térjél vissza! Mi az első szeretet? Ha nézzük a Tízparancsolatot, az első, 
hogy szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből! Az első szeretet az Isten 
szeretete, és ebből a szeretetből fakad az összes többi. Ha valaki nem szereti Istent, nem tudja 
szeretni a felebarátját sem. Fiataloknak mondom, akik még házasság előtt vannak, egy nagyon 
jó házassági tanács, ha akarjátok, meghallgatjátok, ha akarjátok, nem. Milyen férjre van 
szükséged, vagy milyen feleségre? Olyan házastársra van szükséged, amelyik jobban szereti 
Jézust, mind téged! Gondolkodjatok rajta. Az első szeretet itt kezdődik, hogy szeretem az 
Urat, és ha szeretem az Urat, akkor ebből az isteni fajta szeretetből származik az összes többi 
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szeretet. A szeretet nem képmutató, ez le van írva az 1Korinthus 13-ban. A szeretet nem té-
veszti meg a másikat, és sorolhatnánk tovább.  

5. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket csele-
kedd; ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyé-
ből, ha meg nem térsz. 

Ez nagyon fontos, hogy térj meg! Elronthatsz bármit, és bizony sok minden dolgot elron-
tunk, de senkit nem köveztünk és kövezünk meg azért, és minket sem köveztek meg hála 
Istennek azért, mert elrontottunk valamit, mert eltévesztettünk valamit, mert elbotlottunk, 
elbuktunk valamin. Ez meg fog történni minden hívő keresztény életében, hogy elbukik, 
eltéveszti, félelemből teszi ezt, azt, amazt, semmi probléma nincsen, de meg kell térni! 
Egyébként a Biblia világosan tanítja, ha jól emlékszem, a Máté 18-ban beszél a meg-
bocsátásról az Úr. Azt mondja, ha megtér – tudjátok, ez az apróbetűs rész, tudjátok, mint a 
svájci hitelnél is volt egy apró betű, amit nem olvastál. Igen, megkapod, ez lesz a tied, de ott 
van az apróbetűs rész. Vagy ha egy biztosítást kötsz, ott is ott van az apróbetűs rész, hogy 
amire kötöttél biztosítást, az mire nem érvényes. Pont arra, ami kár ér, ott van az alsó, apró-
betűs részben! Itt is ugyanúgy van, ha megtér, bocsáss meg neki! Péternek, amikor ezt el-
mondta az Úr, azt mondja, hogy még hétszer is? A törvényben mi van leírva? Hogy három-
szor legalább meg kell bocsátani, de Péter ezt megduplázta. Az mondja: Uram, még hétszer 
is? Gondolta Péter, hogy nagyon nagy dolgot mondott. Jézus azt mondta: nem, még hétszer 
hetvenhétszer is, tehát négyszázkilencvenkilencszer is, ha megtér.  

A probléma először is az, hogy nem ismeri föl, hogy eltévesztett valamit, ez már önmagá-
ban véve olyan emberekkel fordul elő, akiknek kemény a szíve, megkeményedett a szíve, nem 
ismeri föl azt, hogy ő tévedett. Ez baj, föl kell, hogy ismerjük! Ha mások figyelmeztetnek 
bennünket, hogy bocs, de az úgy nem jó, és ezt tényleg szeretettel kell tenni, akkor igazság 
szerint ezt meg kellene köszönnünk! A Példabeszédekben írva van, hogy fedd meg a bölcset, 
az meg fogja köszönni neked, de fedd meg a bolondot, az majd ellenségeddé lesz. Ezt most 
nagyon-nagyon nem jól idéztem, de ez a lényege az egésznek, hogy fedd meg a bolondot és 
mindjárt ellenségének tart, ahelyett, hogy megtérne.  

Mit jelent az, hogy megtérni? Megfordulok, fölismerem azt, hogy bűnt követtem el. 
Nekem ez a bajom a bűnmegvallásokkal, amit a keresztények gyakorolnak. A múltkor ezért 
nagyon megköveztek, annyi kommentet kaptam, hogy rengeteget, ezek nem pozitív kommen-
tek voltak, megköveztek ezért a bűnvallás miatt, a gyónás miatt. Azt gondolják, hogy rendben 
van, elmegyek, meggyónom, aztán rendben van, akkor Isten előtt el van rendezve, és csiná-
lom tovább ugyanúgy. Ez nem megtérés, és ma keresztények ezt gyakorolják! Elmennek és 
vallogatják a bűneiket, és tovább csinálják ugyanazt, mint addig. Akkor mi a csuda értelme 
van ennek? Semmi az égvilágon. Jézus világosan mondja, hogy térj meg! Kiestél a szeretet-
ből? Persze, hogy kiestem. Ki az, aki még nem esett ki soha a szeretetből? Ki az, akin még 
soha nem lett úrrá a hústeste? Van itt ilyen közöttünk? Megtörténik. Persze nyilván, ahogy 
növekszünk, elváltozunk a Krisztus képére és hasonlatosságára, és már sok olyan dolog van, 
amit nem teszek, de korábban tettem. Ez ugyanígy kell, hogy legyen veled is. A megtérés azt 
jelenti, hogy visszatérünk oda, és az Úr megbocsát! Nekünk is meg kell bocsátanunk! Mi van 
azokkal, akik nem térnek meg? Az ő döntésük. Világos a Biblia ezzel kapcsolatban. 

5. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket 
cselekedd; ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom 
helyéből, ha meg nem térsz. 

Azt mondja a pásztornak, hogy a te dolgod az, hogy tápláld a nyájat, te vagy a felelős 
azért, hogy mi történik abban a közegben, amit Isten rád bízott. Ezért te vagy a felelős, téged 
fog számon kérni. Ahol te végzed a munkát, a te munkádért Jézus téged fog számon kérni. 
Neked kell számot adni róla! 
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6. De az megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, amelyeket én is 
gyűlölök. 

7. Akinek van füle, hallja, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek 
enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. 

Azt mondja, hogy megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit. Mi volt a 
nikolaiták cselekedete? Két dolgot tettek a nikolaiták. A nikolaita szó azt jelenti, hogy 
emberek legyőzői. Ez a szónak a jelentése. Egy olyan autokratikus vezetést akartak bevezetni, 
hogy a gyülekezetet el akarták választani a vezetéstől, hogy külön van egy klérus és külön van 
a gyülekezet. A gyülekezet nem imádkozhat a betegekért, a gyülekezet ezt nem tehet, azt nem 
tehet, amazt nem tehet, azt csak az X. Y. Z. teheti. Ez volt a nikolaiták tanítása. Azt képviseli, 
hogy a papokat és a szolgálattevőket különleges helyre kell emelni a többi hívő fölé. Ez nem 
igaz így bibliai értelemben, és azt mondta Jézus, hogy ezt a fajta tanítást gyűlöli. Egy másik 
értelmezése is van ennek, hogy bizonyos értelmezések szerint a nikolaiták azok voltak, 
akiknek hite szerint az ember keresztényként is gyakorolhatja az erkölcstelenség minden 
fajtáját. Ezt Ignáciusz, János apostol egyik tanítványa írta le. A tisztátalan nikolaitáknak 
nevezte őket, akik a gyönyörnek a szeretői, a saját testük megrontói. Az Úr gyűlölte ezeket a 
cselekedeteket, az efézusiakat pedig megdicsérte, hogy ellenállnak.  

Tetszik-e Jézusnak, hogy ezeket nem hagyjuk a közösségben? Mit mond erről Jézus? Nem 
az számít, hogy az emberek mit mondanak. Nem az számít, hogy mit mond olyan ember, aki 
még a Bibliát sem olvasta végig életében egyszer sem. Az számít, hogy mit mond erről Jézus. 
Nekünk azt kell megtenni, amit Jézus mondott. Jézus szeretne rendet látni a gyülekezetben. 
Ez nem azt jelenti, hogy törvénykezni fogunk vagy embereket törvény alá helyezünk. Azt 
mondja az Ige, hogy minden szabad nékünk, de nem minden használ. Nem élhetünk úgy, mint 
a világ! Egy nagyon érdekes közegben élünk napjainkban.  

Nem megyek tovább a levelekkel, majd jövő héten fogjuk folytatni a Jelenések könyvében 
a smirnai gyülekezettől. Ha megnézitek, hogy mi történik napjainkban, akkor láthatjátok, 
hogy egy olyan fajta világszellem uralkodik, ami bedarálja az egész világot, a keresztényeket 
is. Szélső liberális eszmék kerülnek a gyülekezetbe. Azt mondja Jézus, hogy nem kell, hogy 
ezek bekerüljenek a gyülekezetbe! Nekünk kell kivinni Isten Igéjét a világba! Mi kell, hogy 
legyünk a föld sója, mi kell, hogy legyünk Isten Igéjének a világossága, és mi kell, hogy 
világítsunk a sötétségben, ne pedig a sötétség uralkodjon a gyülekezeten! Nézd meg, hogy 
milyen korszakban vagyunk most, és ezt még engedjétek meg nekem, hogy felolvassam! 
Általában, amikor Jézus apokaliptikus beszédeiről beszélünk, akkor mindig a Máté 24-et, 25-
öt hozzuk elő, és itt a napokban találtam meg a Lukács 17-et. Hadd olvassam fel nektek! A 
farizeusok megkérdezték az Urat, hogy mikor lesz az Ő eljövetele, mik lesznek a világ 
végének a jellemzői? Nézzétek meg, hogy föl lehet ismerni a korokat! Ami most folyik a 
világban, ez a szélsőliberális gondolkodás, meg LMBTQ, amit szinte törvényesítenek. Ne-
künk nem az emberekkel van a problémánk, ezt először is meg kell érteni. Nekünk ezzel a 
jelenséggel, és ezzel a helyzettel van gondunk, amivel egy hívő embernek nem szabad 
egyetértenie, hiszen ezek teljesen ellene mennek Isten Igéjének! Ezt most már művelik 
kormányszinten, olyan nyomást gyakorolnak az emberekre, hogy a végén már te nem 
számítasz normálisnak, mert nem vagy homoszexuális, vagy leszbikus. Ez borzalmas! Itt 
tartunk. Beszélt erről Jézus? Látta ezt az időszakot előre? Persze, hogy látta. Nézzük meg a 
Lukács 17,20-at, hogy értsétek meg, miért kell a gyülekezetnek erősen állnia? Miért kell az 
igazság oszlopának lennie a gyülekezetnek? Azért, mert mi vagyunk a föld sója. Ha minket is 
bedarál a világ, akkor az elég rossz helyzet lenne. 

Lukács 17,20–22. 26–30. 
20. Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jön el az Isten országa, felele nékik 

és monda: Az Isten országa nem szemmel láthatólag jön el.  
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21. Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; mert ímé, az Isten országa 
tibennetek van. 

Egy nagyon kis magyarázat ehhez. Ez nem azt jelenti, hogy Isten országa nem létezik, de 
Isten királyságáról kérdezték, hogy hogyan jön el. A farizeusok mit vártak? Ugyanazt, amit 
Jézus tanítványai, egy földi királyságot vártak. Ők várták azt, hogy Jézus, amint ígérve lett, 
beül a Dávid trónjára és ő lesz a király. Ők ezt a királyságot várták. Miről beszél itt Jézus? 
Arról, hogy Isten országa nem egy földi királyság, hanem egy szellemi királyság és ennek a 
királyságnak a feje az Úr Jézus Krisztus. Tehát ez egy mennyei királyság, hogy azért 
értelmezzük helyén a dolgokat. 

22. Monda pedig a tanítványoknak: Eljön az idő, mikor kívántok látni egyet az ember 
Fiának napjai közül, és nem láttok. 

26. És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember Fiának napjaiban is. 
Mi volt a Noé napjaiban? Itt írja a 27-es vers: 
27. Ettek, ittak, házasodtak, férjhezmentek mind ama napig, amelyen Noé a bárkába 

bement, és eljött az özönvíz, és mindeneket elvesztett. 
Jött az özönvíz, az emberek nem számítottak erre, pedig Isten elmondta, hogy mi fog 

történni, elmondta, hogy térjenek meg. Noé 120 évig építette a bárkát, ezt lehet látni. Egyszer 
annakidején mondtam is Jim pásztornak, hogy most már nem vagyok elkeseredve, ha egy-egy 
üzenetemre az emberek nem döntenek Jézus mellett, mert szerintem a legsikertelenebb 
prédikátor a világon Noé volt, 120 év alatt nyolc gyümölcse lett. Úgyhogy ne legyél elkese-
redve, ha szóltál néhány embernek és nem fogadták el az Urat! Nézd meg, hogy mindig a ma-
radék tartatik meg! Isten mindig a maradékra és a hűségesekre tud építeni. Úgyhogy nem 
aggódunk, nem számlálgatjuk a gyülekezetet, hogy hányan vagyunk. Az én dolgom nem az, 
hanem hogy prédikáljak és tápláljam a nyájat. A növekedést az Úr adja. Azt mondja az Ige, 
hogy én plántáltam, Apollós öntözött, de maga Isten adja a növekedést. Ez az 1Korinthus 3-
ban van leírva. 

28. Hasonlóképpen mint a Lót napjaiban is lett; ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, 
építettek; 

Mi volt a Lót napjaiban? Szodoma és Gomora. Miről szólt az egész? Arról, hogy Lót el-
hagyta Ábrahámot, elment, nagyon szép nagy város, nagy gazdagság van. De mi volt ott? 
Tele volt erőszakos emberekkel, tele volt biszexuális, homoszexuális, leszbikus emberekkel. 
Isten elmondta, hogy mi erről a véleménye. Hadd mondjam el, hogy Isten véleménye erről 
semmit nem változott! Akiknek ilyen elferdültségük van, azok térjenek meg! Az embert sze-
reti Isten. A bűnöst szereti Isten. A bűnöst szereti Jézus, de a bűnt gyűlöli. Gyűlöli! Hívtak 
egyszer, hogy menjünk tiltakozni. Nekünk nem tiltakozni kell menni, hanem hirdetni nekik az 
Evangéliumot. Elveszettek, mennek a pokol felé, istentelen úton vannak, nem lesz ezért 
jutalmuk. Ezek démonikus dolgok. Ezek ördögi dolgok, ördögi, megtévesztő szellemek állnak 
e mögött. Csak azért, mert az elektromos pásztor erről beszél. Tudjátok, hogy ezt hány 
keresztény megeszi? Hány keresztény támogatja ezeket a szélsőliberális eszméket? Azt sem 
tudja szerencsétlen, hogy Isten Igéje ellen megy. Ez döbbenetes, és ezért mi vagyunk a 
felelősek, mert nekünk kell hirdetni Isten Igéjének a világosságát. Azt mondja, hogy ugyanez 
történt. 

29. De amely napon kiment Lót Szodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit 
elvesztett: 

30. Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek Fia megjelenik. 
Jön az ítélet a világra. Itt most előre szaladok egy kicsit, tudom. Tudom, ez most olyan, 

mint amikor a poént mondjuk el előbb és utána a viccet. Van itt egy nagyon érdekes dolog, 
ami megragadta a figyelmemet, és hadd olvassam fel még egyszer! 

29. De amely napon kiment Lót Szodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit 
elvesztett: 
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30. Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek Fia megjelenik. 
Itt van valami, ami valójában nincs leírva, ami a sorok között van. Mi történt előtte Lóttal? 

Isten kimentette. Akik azt mondják, hogy Isten itt hagy bennünket a nagy nyomorúság 
időszakára, egy olyan időszakra, ami még soha nem volt a világon és soha nem is lesz, az nem 
ismeri Isten! Gondolj bele, te itt hagynád a gyermekedet, amikor tudod, hogy ötvenkilós 
jégdarabok fognak majd esni az égből? Amikor tudod, hogy ítélet jön a világra, amikor tudod, 
hogy szörnyű démonok fognak följönni, akik gyötrik az embereket – ez nem az injekciós tű, 
hadd mondjam el, mielőtt bolondságokat hallasz. Sőt, az antikrisztus bélyege nem az oltás! 
Majd megnézzük az időrendi sorrendet, amikor odaérünk, de egy dolgot látnunk kell, hogy 
igenis, Isten kimenti az övéit! Neked nem kell rettegned az ítélettől, mert a mi ítéletünket 
Jézus már elvette. A világ meg el fogja szenvedni a saját ítéletét, de ez az ő döntésük. A mi 
dolgunk az, hogy akit csak tudunk, vigyünk be Isten országába. Ezek az üzenetek azt céloz-
zák, hogy ébresztő, mert a barátaid, a szeretteid, a családtagjaid, akik még nincsenek újjá-
születve, ideje elkezdeni buzgólkodni az Úr dolgában. Ébresztőt fújok magamnak is, ezzel 
magamat is biztatom és másokat is. Igen, menjünk és evangelizáljunk, vigyük el az emberek-
hez az Örömhírt, vigyük el a jó hírt, mert itt vannak ezek a napok! Isten pedig kimenekít 
bennünket.  

Dicsérjük az Urat! Hálát adunk Neki! A jövő héten folytatom, mert üzenet van a szá-
munkra! Ez a levél nekünk szól, ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Ne hagyd magad átverni, 
ne hagyd magad becsapni, és ne mozdulj el a helyedről, ahova Isten téged elhelyezett! Hálát 
adunk az Úrnak! 

 
* Az idézett Igék a KSZE revideált Bibliából származnak, amely a King James kiadás számozását követi. 
A függőleges vonallal jelzett részek más fordításból származnak. 
 

 

   


