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AZ UTOLSÓ IDŐK 8. – AZ ELRAGADTATÁS 
Varga István élőben elhangzott tanításának nyers szövege  

Budapest, 2021. 08. 29. 
 
Az elmúlt alkalmakon Dániel könyvével, majd a Jelenések könyvével foglalkoztunk, innen 

folytatjuk az utolsó idők tanulmányozását. 
Nagyon fontos, hogy ezt a könyvet megismerjék a hívők, sokan tartózkodnak tőle, és na-

gyon sok hívőt lop meg az ördög azáltal, hogy félnek a könyv olvasásához hozzáfogni. Nehe-
zen értelmezhető, hiszen nagyon sok ószövetségi utalás, prófétai kijelentés van benne, és ez 
egy átfogóbb ismeretet igényel. Több mindent meg kell nézni, hogy értelmezni tudjuk az 
igeverseket, de ez nem tarthat vissza bennünket attól, hogy tanulmányozzuk. Hiszen az Úr 
maga biztat bennünket erre, mert azt mondja az Írás, hogy: 

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

kat, amelyek megírattak abban; mert az idő közel van. 
Nagyon könnyen elboldogulunk azokkal a dolgokkal, amik már beteljesedtek az Ószövet-

ségben. Sok minden megíratott, vannak, amik már beteljesedtek, és vannak olyan próféciák, 
amik előre mutatnak. Ugyanilyen Dániel könyve is, ami egy apokaliptikus könyv, és beszá-
mol az akkori eseményekről, előrevetít több száz évet, megmutat egy 2600 éves időkorszakot 
is. Ott az Úr azt mondta Dánielnek, hogy pecsételje be ezt a könyvet, és majd később nagyobb 
lesz a tudás és meg fogjuk érteni.  

Ez valóban így van, hiszen azóta sok minden beteljesedett, azokkal könnyen boldogulunk, 
de nagyon óvatosnak kell lennünk azokkal a dolgokkal, amik még előttünk vannak. Hiszen 
abban a korban is voltak olyan dolgok, amiket nem láttak előre a próféták, ilyen volt az 
újszövetségi korszak, és a gyülekezeti korszak. Az ószövetségi próféták előtt ez el volt rejtve, 
és úgy beszél erről a Biblia, mint ami titok, nem voltak kijelentve az Ószövetségben. e Ezt a 
Biblia írja is az Efézusi levél harmadik részében van.  

Efézus 3,3–5. 
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: 
Még a Kolosse levélben is ír erről az Írás, ott is van szó titokról. 
Kolossé 1,26. 
26. Tudniillik azt a titkot, mely el volt rejtve ősidők és nemzetségek óta, most pedig 

kijelentetett az Ő szentjeinek, 
Látjátok, hogy minden korban megvan az adott kijelentés, az ószövetségi próféták elől el 

volt rejtve ez a mai gyülekezeti korszak, amiben mi élünk. Ezt Isten az Újszövetségben az Ő 
szolgálóin keresztül jelentette ki. A Jelenések könyvét János apostolon keresztül juttatta el 
hozzánk, aki Patmos szigetén volt, amikor az Úr megjelent neki és kijelentette az elkövetke-
zendő időszakot.  

Senki más nem tudja a jövőt, csak Isten. Ahogy tanulmányoztuk Dániel könyvét, egy dol-
got megérthettünk, hogy amit Isten mondott, az mind beteljesedett. Ezért feltételezhetjük azt, 
hogy amit mondott, az ezután is be fog következni. Mindenkit érdekel a saját sorsa, hiszen a 
jövőnkről van szó, a mi jövőnkről, a gyermekeink jövőjéről, az unokáink jövőjéről, és nagyon 
jó dolog tudni azt, hogy mi vár ránk, mi az, amit Isten eltervezett, amit elkészített, és ezt 
kijelentette az Igéjében. Ez a titok el van rejtve, és ma is titok azok előtt, akik nem ismerik 
Istent. Éppen ezért nagyon fontos tudnunk azt, hogy Isten meg fogja ítélni ezt az egész vilá-
got. A János evangélium 16. részében olvassuk, amikor Jézus kijelentette, hogy ez a világ 
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meg lesz ítélve. Amikor eljön Isten Szelleme, akkor három dologban lesz megítélve. Bűn, 
megigazulás, és igazság tekintetében. Isten meghatározta, hogy mi az az egyetlen bűn, ami 
meg lesz ítélve: az, hogy nem hisznek Őbenne.  

Mi, hívők már megítéltettünk bűn tekintetében. A mi bűneinket az Úrra helyezte Isten, az 
egyszülött Fiára, ahogy olvassuk a 2Korinthusi levélben.  

2Korinthus 5,21. 
21. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságává tétes-

sünk Őbenne. 
A megigazulást tekintetében mi igazakká tétettünk, Isten tett bennünket igazzá, és Ő tett 

bennünket szentté. Mi hívők, akik már Krisztus Jézusban vagyunk, a bűneinkért nem leszünk 
megítélve. Azok az emberek lesznek megítélve, akik elutasították az Urat, aki nem hisznek 
Őbenne. Istennek van egy eljövendő haragja, fogunk ma erről beszélni, de mielőtt rátérnénk 
az Igékre, megnézünk egy-két fogalmat. Meg fogjuk vizsgálni, hogy mi az, hogy Krisztus 
Teste, mi az, hogy gyülekezet. Utána meg fogjuk nézni, hogy mi az, hogy elragadtatás, és 
hogy mit jelent az Úr napja.  

Ahogy belehallgatok tanításokba, beszélgetek veletek, hallgatok másokat, arra a következ-
tetésre jutottam, hogy ez nagyon sokunk számára nem teljesen tisztázott. Amíg ezeket a 
fogalmakat nem értjük, addig a Jelenések könyvét sem fogjuk megérteni, és nem értjük az 
elragadtatást. Ezek olyan alapfogalmak, olyan alapdolgok, amiről szintén minden hívőnek 
tudnia kell, és százszázalékos bizonyossága kell, hogy legyen ezekről. Vannak kőbe vésett 
dolgok, amiket Isten kijelentett, és ezek a dolgok nem változnak, és sok ilyen van a Bibliában.  

Nézzük a Jelenések könyvének negyedik részét, ami úgy kezdődik, hogy ezek után. Ponto-
sabban ez a gyülekezeti korszak utáni időt jelenti. A Jelenések könyvében a hét gyülekezetet 
tanulmányoztuk, ott két konkrét dolgot jelöl az Írás. Az egyik ilyen az, hogy ezek létező, élő 
gyülekezetek voltak abban az időben. Meg is néztük a térképen, hol helyezkedtek el: a mai 
Törökország területén, Kis-Ázsiában. Illetve van egy másik nézőpontja, az pedig ez az egész 
gyülekezeti korszakra vonatkozik. Vannak, akik egy harmadik aspektusát is magyarázzák, 
hogy ezek gyülekezeti vagy üdvtörténeti korokat jelentenének, de ebbe most nem mennék 
bele. A hét gyülekezetet átvettük, ezek jellemzői ma ugyanúgy jelen vannak, mint az egész 
üdvtörténelem korszakában. Ma is vannak philadelphiai gyülekezetek, vannak laodiceai gyü-
lekezetek, efézusi fajta gyülekezetek, és ezek az üdvtörténelem során folyamatosan mind jelen 
voltak, és jelen lesznek az idők végéig.  

Ott tartottunk, hogy az ezek után – ami görögül metatauta – azt jelenti, hogy a gyülekezeti 
korszak után. Több üdvtörténeti korszak volt, és ezek a korszakok lezárultak. Ez a gyülekezeti 
korszak is le fog zárulni. Eddig a földön történtek a dolgok, ha nézzük a Jelenések könyvét, 
ezek után pedig a negyedik verstől kezdődően egészen a 19. fejezetig egyetlen egy szót nem 
olvasol a gyülekezetről. Innentől kezdve az eseményeket János a mennyből látja, és a hatodik 
résztől a 18. rész végéig az Úr napjával foglalkozik, Isten eljövendő haragjának napjával. Na-
gyon fontos megérteni, hogy itt egyetlenegy helyen sem találod meg a gyülekezetet. Mindjárt 
megtudjuk, miért van ennek jelentősége, mert fogunk beszélni az elragadtatásról. 

Jelenések 4,1–2. 
1. Ezek után látám, és ímé egy megnyílt ajtó volt a mennyben, és az első szó, amelyet 

mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék, ezt mondta: Jöjj fel ide, és megmuta-
tom néked, amiknek meg kell lenni ezután. 

Megint azt mondja: ezután. A metatauta szó ott van. Nagyon fontos, hogy ezek után. Itt a 
gyülekezeti korszak utánról van szó. A gyülekezeti korszak le fog zárulni, és utána lesz egy 
következő korszak, azaz itt betekintést kapunk a jövőbe. Isten elhúzza a függönyt, és meg-
nézhetjük, hogy mi fog történni, mi vár erre a világra ezután, mi vár a hívőkre, mi vár a 
gyülekezetre, ezt majd a legvégén fogjuk látni, és mi vár Isten kiválasztott népére, itt pedig 
Dániel hetvenedik hetéről van szó, amelyik a zsidó korszakot jelenti. 
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2. És azonnal elragadtatám Szellemben: és ímé, egy királyi szék volt letéve a menny-
ben, és üle valaki a királyiszékben; 

Itt látjuk, hogy János elragadtatott. Elragadtatott, ez a szó a harpadzó görögül, ami azt 
jelenti, hogy hirtelen kivenni, hirtelen elragadni. Tehát János elragadtatott. Hisszük, hogy 
ennél a pontnál kezdődik az, amit Isten megígért az Ő népének, hogy vissza fog jönni érte, a 
gyülekezet elragadtatása. De előbb nézzük meg, hogy mi a gyülekezet, és ki az, akiket érint az 
elragadtatás. Egy-két alapfogalmat tisztázni kell.  

Nézzük meg az Efézusi levél első részében a 22-es igeverset és a 23-ast. 
Efézus 1,22–23. 
22. És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte a Gyüleke-

zetnek fejévé, 
23. Mely az Ő Teste, teljessége Őnéki, aki mindeneket betölt mindenekkel. 
Ki az egyház? Az egyház a Krisztus Teste. Mindannyian ismerjük a Péternek tett kijelen-

tést a Máté evangélium 16. részében, amikor azt mondta az Úr Péternek, hogy ezen a kőszik-
lán, a Krisztuson – tehát nem Péteren, ez egy téves értelmezése a Bibliának – fog fölépülni az 
egyház. Mondok erre egy igeverset is, hiszen itt van a Bibliánk, elmagyarázza nekünk.  

1Korinthus 3,11. 
11. Mert más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a 

Jézus Krisztus. 
Világosan mondja Pál apostol, hogy az egyház fundamentuma Jézus Krisztus. Kik a hívők? 

Akik Őbenne vannak. Az egyház pedig nem jöhetett létre addig, amíg Isten Szelleme ki nem 
töltetett a földre.  

1Korinthus 12,13. 
13. Mert hiszen egy Szellem által mi mindnyájan egy Testté kereszteltettünk meg, 

akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Szellemmel 
itattattunk meg. 

Az ószövetség a zsidókkal kötött szövetség. Mózesi szövetségnek is nevezhetjük. Három 
nációt különböztet meg a Biblia. A zsidókat, a görögöket, akik a pogányok, és Isten gyüleke-
zetét, akik pedig a Krisztus Jézusban lévő szentek. Kik azok? Akik hisznek az evangélium-
ban, hisznek az Úr Jézus Krisztusban. Visszamegyünk egy kicsit az Efézusi levélhez, a 2,12-t 
olvassuk. 

Efézus 2,12. 
12. Hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izrael közös-

ségétől idegenek, és az ígéret szövetségeitől távol valók, reménységetek nem volt, és Isten 
nélkül valók voltatok e világon. 

Látjátok, hogy voltak olyan időkorszakok, amikor a pogányok, a nem zsidók nem tartoztak 
a szövetséges néphez, Isten minden ígéretétől távol valók voltunk. Ez egy múlt idő, az efézusi 
gyülekezetnek Pál apostol egy múltbeli dologként írja ezt le. Ez volt a pogányok helyzete, az 
elveszett ember helyzete ma ugyanez. Nagyon sokszor írja a Biblia, hogy Krisztus Jézusban. 
Őbenne. Mi Benne vagyunk. Belekeresztelkedtünk. Az Ő Teste vagyunk 

1János 4,17/b. 
17/b. …hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint Ő van, úgy vagyunk mi 

is e világban. 
Jézus bűntelen, bennünket is bűntelenné tett Isten szemében, megmosott minket az Ő vére 

által. Nem vagyunk bűnösök. Nagyon sérti az ember fülét, amikor hívő keresztényről úgy 
beszélnek még mindig, mint bűnös. Ő nem bűnös! Ő meg van váltva. Meg van mosva a 
Bárány vérével. Hófehérre van mosva. Az összes bűnödet Őreá terhelte a kereszten. Te nem 
vagy bűnös! A cselekedet téged nem tesz bűnössé, mert Jézus vére, az áldozat sokkal nagyobb 
volt, mint a bűn. A bűn nem tudja felülírni Jézus vérét. Ezt fontos megérteni. Nagyon sok 
keresztény nem tudja. A cselekedeteink sajnos nem tökéletesek. Van egy növekedési időszak, 
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de ettől még Isten szemében igazak vagyunk, Isten igaznak lát bennünket. Nem azért, mert 
Isten annak akar látni bennünket, Ő annak lát minket, akik mi valójában vagyunk. Ez a 
gyülekezet. A kihívottak, az eklézsia. Ez nem tudott máshogy megtörténni. Mert Ő a mi 
békességünk. Mi történt? Isten megbékélt velünk. Aki eggyé tette mind a két nemzetséget, és 
lerontotta a közbevetett választófalat. 

Efézus 2,15. 
15. Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét 

eltörölte; hogy Önmagában ama kettőt egy új emberré teremtse békességet szerezvén. 
Világosan elmondta az Írás, hogy a törvény Krisztusig volt. Nem vagyunk a zsidó törvé-

nyek alatt. Függetlenül attól, hogy a törvény jó, a törvény igaz, mert Istentől van, mi nem 
vagyunk a mózesi törvényrendszer alatt. A Galata levél írja egyébként, hogy a törvény azért 
adatott, hogy a Krisztusra vezérlő mesterünk legyen. Hogy az ember végre belássa, hogy a 
saját erőfeszítéséből, a saját erejéből nem képes megállni Isten előtt, mert mindig elbukik. 
Olyan magasra tette a mércét az Úr, hogy azt senki nem tudja saját erejéből átlépni. Ezért van 
szüksége minden embernek a megváltóra, a megszabadítóra. Nagyon sok keresztény még 
mindig egy keveréket használ, úgy gondolja, hogy egy kicsi törvény, egy kicsi kegyelem. 
Nem! Vagy a kegyelem, vagy a törvény. Annyira világos a Biblia, és annyira elhatárolja a 
kettőt, és mi Isten kegyelme alatt vagyunk. Világosan megfogalmazza az Efézus 2,8. 

Efézus 2,8. 
8. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez. 
Szűnj meg dolgozni az üdvösségedért! Szűnj meg azért dolgozni, hogy Isten országába 

kerülj! Mit kell tennünk ahhoz, hogy üdvözüljünk? Egyszerűen hinnünk kell az 
evangéliumban. Ez az egyetlen dolog. Az egyetlen bűn, ami Isten szemében bűnnek számít. 
Az elkövetkezendő gyülekezeti korszak után meg fog ítéltetni az a bűn, hogy nem hisznek 
Őbenne. Annyira világosan megfogalmazta Jézus. Az az ember bűnös, aki nem hisz Őbenne. 
Bármennyire hihetetlen számodra, de gyülekezetekben is vannak olyan emberek, akik nem 
hisznek Őbenne. Hisznek egy vallásban, hisznek egy egyházban, hisznek valamiben, de nem 
hisznek Jézusban. Világosan, pontosan meghatározza az Ige, hogy kiben kell nekünk hinni: 
Őbenne, és hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Isten ezt így rendelte. Nem tudjuk 
megváltoztatni.  

Efézus 2,15. 
15. Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét 

eltörölte; hogy Önmagában ama kettőt egy új emberré teremtse békességet szerezvén; 
Vége lett a törvény korszakának, világosan leszögezi a Biblia 
Ki ez az új ember? Egy új emberi faj, ami nem volt soha a történelemben Krisztus 

kereszthalála óta. Egy krisztusi ember. A szellemünkben vagyunk tökéletesek. Sajnos nem 
vagyunk tökéletesek a lelkünkben, ami az érzelem, értelem, akarat, a gondolkodásunk. Ebben 
kell növekednünk.  

Róma 12,2. 
2. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek meg-

újítása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, megengedő és tökéletes akarata. 
Az elménk megújítása ez egy folyamat. Nem vagyunk tökéletesek a testünkben sem, mert 

a testünknek megvannak a kívánságai. Mindennek az oka a test kívánságai. A Jakab levél 
beszél erről: amikor vonja és édesgeti a test kívánsága, és a kívánság megfoganván bűnt szül, 
a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Természetesen nem a szellemi halált, mert az alól 
megváltott bennünket az Úr.  

A gyülekezeti korszak a Szent Szellem kitöltésekor kezdődött, és ehhez nézzük meg az 
1Péter levelet, hogy lássátok, hogy miért volt szükség arra, hogy Jézus meghaljon. Ő örök 
engesztelő áldozat volt minden bűnünkért. Az ószövetségben az engesztelés napján, Jom 
Kippur napján a nép bűneiért áldozatokat mutattak be, ami egy évre volt elegendő. Ez tulaj-
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donképpen egy előleg volt az igazi megváltáshoz, amit a Zsidókhoz írt levél kilencedik illetve 
tizedik fejezetében olvasunk, hogy Ő egyetlenegy áldozatával örökre tökéletessé tette a meg-
szentelteket. Miután Jézus meghalt, utána megnyílt a szentély útja, beteljesedett a Jeremiás 
31., illetve Jóel próféciája is, hogy egy új szövetséget kötök velük, nem azon szövetség sze-
rint, amely szerint az atyáikkal kötöttem, hanem kitöltöm a szellememet minden testre. A 
Szent Szellem megújító ereje által válunk új teremtéssé. Isten teremti újjá a szellemünket, ez 
egy pillanat műve, amikor te hittél a Krisztusban, amikor te hittél a Megváltóban, ez abban a 
szempillantásban megtörtént. Nézzük is a Péter első levelét:  

1Péter 1,3. 
3. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az Ő nagy irgalmassága 

szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való fel-
támadása által, 

Ezt hívják újjászületésnek. Ő szült bennünket újjá. Nem tudjuk magunkat szentté tenni, ezt 
Isten végezte el. Véget kell vetni e tekintetben a saját erőlködésünknek, van más dolog, ahol 
erőfeszítést kell hozni, és erőlködnünk kell, az pedig az elménk megújítása és a hústest meg-
feszítése. Ami egy elég komoly kihívás az egész keresztény életünk alatt.  

1Péter 1,4–5. 
4. Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van 

fenntartva számunkra, 
Azt mondja: romolhatatlan. Melyik részünk az, amelyik romolhatatlan? Amelyik újjászüle-

tett. A szellemünk romolhatatlan. A szellemed örök, nem változik, nem nő, nem csökken, 
ugyanolyan lesz, amikor a mennybe megyünk, mint most. Új teremtések vagyunk, ez a benső 
romolhatatlan. Mit jelent a romolhatatlan? Nem tud megromolni, nem képes elkárhozni, mert 
maga a Szent Szellemmel egyesült. Aki az Úrral egyesül, egy szellem Ővele. Ha úgy vagyunk 
ezen a világon, mint Jézus, ha Jézus el tud kárhozni, akkor mi is, ha Ő nem, akkor mi sem. Ez 
lehet, hogy most sokak számára megbotránkoztató, amit mondok, de nézd meg az Igét hozzá, 
gondolkodj el rajta, imádkozz, és kérj Isten Szellemétől kijelentést ez ügyben! Akik azzal 
fenyegetik örökké a hívőket, hogy a pokolba kerülnek, ez nem az Evangélium, ez sajnos rossz 
hír. Rengeteg hívőt kárhoztatnak azzal, hogy ítélet alá fognak menni. Te már a bűn 
tekintetében nem mész ítélet alá. Fogsz viszont ítélet alá menni a cselekedeteid miatt. A 
megjutalmazásra fogunk menni vagy a jutalomnak az elvesztésére. 

Mielőtt tovább mennénk a Jelenések könyvébe az elragadtatáshoz, ezeket a fogalmakat 
azért tisztáznunk kell, mert az elragadtatással kapcsolatban többféle álláspont van. Vannak, 
akik úgy gondolják, hogy mi itt maradunk a nagy nyomorúságra, vannak, akik úgy gondolják, 
hogy mi a nagy nyomorúság felénél fogunk majd elragadtatni, és vannak, akik úgy gondolják, 
hogy majd a nagy nyomorúság végén. Tehát amikor vége lesz a nagy nyomorúságnak, akkor 
fölmegyünk, egy gyors hátra arc, és jövünk vissza. Sokan ezt gondolják, de ehhez képest meg 
kell nézni, hogy mit mond Isten Igéje. Azt mondja, hogy romolhatatlan, egyet tudjál, hogy 
romolhatatlan. A bensőd, a szellemed romolhatatlan, szeplőtelen, nincs rajta szeplő, nincs 
rajta sömörgözés, hervadhatatlan, nem képes megromolni.  

5. Akiket Isten ereje őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó 
időben nyilvánvalóvá legyen. 

Erről szól. Itt gyakorlatilag meghatároztuk azt, hogy mi a gyülekezet. Még azért a Titus 
levelet, ha megnézzük, az nem lesz nagy baj, mert igen beszédes a Titus levél is. 

Titus 3,5–6. 
5. Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az Ő irgalmas-

ságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Szellem megújítása által, 
6. Amit kitöltött reánk bőséggel a mi Üdvözítőnk, Jézus Krisztus által; 
Ezért nincs a Szent Szellem nélkül gyülekezet. Addig nem tudott létre jönni a gyülekezet, 

amíg a Szent Szellem ki nem töltetett. Az Apostolok cselekedeteiben olvassuk, hogy pünkösd 
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napján kitöltetett a Szent Szellem és akkor jött létre az Eklézsia, a gyülekezet, akkor vált 
lehetségessé az, hogy az emberek a Szent Szellem által újjászülessenek. Nem a vízkeresztség 
által születsz újjá. Most tudom, hogy többen megbotránkoznak és több negatív kommentet 
kapok emiatt. Gondolj bele, hogy hol van a probléma? Az embernek belül van a problémája. 
Tehát belül vagy piszkos, de kívülről akarod lemosni magad. Fog ez működni? Nem. Nyilván 
van szerepe a vízkeresztségnek is, főleg a tanítványság kérdésében. Én azt mondom, hogy 
igenis, sőt mi is fogunk vízkeresztséget tartani, az időpontját most meg ne kérdezzétek, mert 
nem tudom megmondani. Ez teljesen biblikus, keresztény és rendben van, de a Szent Szellem 
megújító ereje által kerülünk be Krisztus Testébe és nem a vízkeresztség által. Jó, ha 
tisztázzuk ezt a dolgot. Világosan mondja az Ige, hogy János vízzel keresztelt, aki utána jön, 
az Szent Szellemmel és tűzzel fog keresztelni. Tehát ez egy tévedés. Nagyon sok kedves 
keresztény lesz, aki majd az elragadtatás után még mindig megy a gyülekezetbe, mert azt 
hiszi, hogy hívő, közben nem az. Most nézzük meg az elragadtatás kérdését, de előtte egy 
kicsit visszatekintünk a Jelenések könyve 3,8. igeversére. Mit látunk itt? Egy nyitott ajtót 
látunk. Jézus ugyanezt mondja a filadelfiai gyülekezetnek. 

Jelenések 3,8. 
8. Tudom a te dolgaidat, ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem 

zárhat; hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az 
én nevemet. 

Mi ez a nyitott ajtó? Hogy került János a mennybe? Egy szempillantás alatt. Hogy tudott 
odamenni csak úgy? Mert volt egy nyitott ajtó. Számunkra is van egy nyitott ajtó, amelyet 
senki be nem zárhat. Megtartottad az én beszédemet, nem tagadtad meg az én nevemet.  

Jelenések 3,10. 
10. Mivel megtartottad az én állhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged 

a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja e föld lakosait. 
Hát itt egy nagyon hibás fordítás van, mert az eredeti görögben teljesen világosan olvasha-

tó, hogy megtartalak a megpróbáltatás idejétől, nem veszel részt abban a megpróbáltatásban. 
Majd mindjárt fogok beszélni ezért az Úr napjáról, hogy megértsétek, mit jelent az Úr napja. 
A megpróbáltatás ideje alatt nem tudnak megmaradni a keresztények. Ha nézed a Jelenések 
könyvét a 6. résztől egészen a 18. részéig, ott mind azt látod, hogy a hívők meghalnak, 
meghalnak, meghalnak. Akik hívőkké lettek, meghalnak, meghalnak. Isten nem mond ellent a 
saját Igéjének. Amikor azt mondja, hogy a harag napján csak mártíromsággal lehet bekerülni 
Isten országába, akkor nem mondhatja azt nekik Jézus, hogy megtartalak a megpróbáltatás 
napjaiban, mert akik el vannak pecsételve, a száznegyvennégyezer, csak ők fognak megma-
radni, egy olyan időszak jön az emberiségre. Az Isten haragjának napja, de egyelőre marad-
junk csak az elragadtatásnál.  

Azt mondja, hogy én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején. A laodiceiai gyüleke-
zetnél is látunk ajtót, egy zárt ajtót. Azok az emberek egy névleges gyülekezet, névleges hívők, 
akik nincsenek újjászületve, nincsenek Jézus Krisztusban. Maga Jézus Krisztus kopogtat az 
ajtón, hogy engedj be engem. Ott is van egy ajtó, ott is van egy zárt ajtó. Nyilván ezek az 
emberek nincsenek Krisztusban, nem hívők. Az, hogy hallott Krisztusról, meg különféle 
rituálékat gyakorol, az nem jelenti azt, hogy hívő. Egyébként nagyon világosan meghatározza a 
Biblia, hogy miben kell hinnünk. Ezt megnézzük az 1Korinthus 15-ben, hogy világossá váljon 
ez is, és ezek a fogalmak legyenek végre tisztázva a hívők fejében, de főleg a szívükben.  

1Korinthus 15,1–4. 
1. Eszetekbe juttatom továbbá, atyámfiai, az Evangéliumot, melyet hirdettem néktek, 

melyet be is fogadtatok, melyben állotok is, 
Mi történt a hívővel? Befogadta az Evangéliumot. 
2. Amely által üdvözültök is, ha megőrzitek, aminémű beszéddel hirdettem néktek, 

hacsak nem hiába lettetek hívőkké. 
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Ezért hirdetjük az Evangéliumot, ezért megyünk evangelizálni. A 3-as és a 4-es versben 
van leírva a lényeg. 

3. Mert azt adtam élőtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt 
a mi bűneinkért az Írások szerint; 

4. És hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az Írások szerint; 
Krisztus meghalt a mi bűneinkért, ez az Evangélium első pillére az Írások szerint. Hogy 

eltemettetett, ez a bizonyítéka annak, hogy Jézus meghalt, és feltámadott a harmadik napon az 
Írások szerint. Ezen a három lábon áll az Evangélium. Ebben kell, hogy higgyünk. Aki hiszi, 
hogy Jézus meghalt, Jézust eltemették, Jézus feltámadt, ugye a Római levélben úgy mondja, a 
feltámadásában, ha valaki hisz a feltámadásában. Aki nem halt meg és nem temették el, az 
nem tud föltámadni sem. Tehát nyilván az utolsó magában foglalja az előzőt is, hogy Jézus 
Krisztus meghalt a mi bűneinkért, mert ez az Evangélium, ebben kell hinni. Az a hívő, aki 
ebben hisz. Az összes korai tanítvány, keresztények milliói az üdvtörténet során ezekért az 
állításokért adták az életüket, hogy Jézus feltámadt, hogy Jézus él. Ez az élő hit.  

Most menjünk vissza a Jelenések könyvének a 4. részébe. Itt lesz egy olyan jelenség, ami 
az elragadtatás. Megkérdezhetitek, mikor lesz az elragadtatás? Nagyon sok buzgó keresztény 
ennek a témának álszakértője, olyan állításokat tettek, amik nagyon nagy károkat okoztak 
ennek az üzenetnek és az elragadtatás témakörének. Azok az emberek, akik erre az eseményre 
egy konkrét időpontot határoztak meg, tele van minden keresztény könyvespult ilyen köny-
vekkel, ahol meghatározták, hogy mikor lesz az elragadtatás. Elmondom neked, hogy ezeket a 
könyveket nem fogják soha újra nyomtatni, már csak azért sem, mert ezek az időpontok már 
mind elmúltak. Aki tudja, hogy mikor lesz az elragadtatás, attól menekülj el nagyon messzire! 
Azokat az oldalakat, amiket böngészel ezzel kapcsolatban az interneten, azt nyugodtan tedd a 
tiltólistára, mert senki nem tudja, mikor lesz az elragadtatás. Egy valaki tudja Jézus szerint, az 
Atya. Ha valaki az Atyánál is okosabb, olyan emberrel nem nagyon szeretnék beszélni a 
Bibliáról.  

Egy dolgot tudjál, hogy ennek az időpontját nem kell számolgatnunk, viszont bizonyos 
jeleket tett az Úr, vannak események, amiknek be kell következni. Vitatkozgatnak arról is, 
hogy meg fog majd jelenni az antikrisztus, hogy milyen származású lesz az antikrisztus? 
Valaki ezt is véli tudni, hogy arab lesz. De a zsidók nem hinnének egy arabnak soha! 
Semmilyen békeszerződésnek, hányat kötöttek, számát sem tudjuk, majdnem minden héten, 
minden hónapban kötnek egyet, egy kis túlzással. Nem hiszem, hogy ennek bármilyen hitelt 
adna. Világosan elmondja a Dániel könyve 9. részében, hogy honnan fog eljönni? A tíz nem-
zetből fog eljönni. A tíz vas és cserép nemzetből fog eljönni az antikrisztus személye, és nincs 
hozzá időpont. Majd az antikrisztus szerződést fog kötni Izraellel. Mikor lesz az elragadtatás? 
Megmondom nektek: a szerződéskötés előtt. Mikor kötnek szerződést? Nem tudjuk. Egyelőre 
két feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy az elragadtatás meglegyen: hogy létrejöjjön a zsidó 
állam, és színre lépjen az Antikrisztus. Ebből már egy megvan, mert 48-ban a zsidó állam 
létrejött. Gondoljatok bele abba, ha ez az összejövetel például 1930-ban lenne, ha most nem 
2021-et írnánk, hanem 1930-at, akkor tudjátok, most miről vitatkoznánk? Hogy előbb az 
elragadtatás lesz, vagy a zsidó állam fog megalakulni először? Könnyű már utólag, nem? 
Utólag, csata után már mindenki tábornok, van egy ilyen mondás. De mivelhogy tudjuk, hogy 
már a zsidó állam megalakult, az egyik feltétele annak, hogy az Úr visszajöjjön az Övéiért, 
már teljesült.  

Van egy másik feltétel, majd mindjárt fogjuk olvasni az Igékben, hogy az antikrisztus 
megjelenjen, színre lépjen, de az elragadtatás nincs ehhez az időponthoz kötve. Sőt még 
ahhoz sincs kötve, hogy ősszel vagy tavasszal lesz. Gondoljatok bele, hogy az örök engesztelő 
áldozatot mikor mutatta be Jézus? Húsvétkor, és nem az engesztelés napján. Nem hiszem, 
hogy Isten bármilyen időhöz van kötve. Az Úr pontosan tudja, hogy mikor lesz az elragad-
tatás. Egyáltalán beszéljünk az elragadtatásról? Mert sok keresztény ebben sem hisz. Mi az, 
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hogy elragadtatás? Nézzük meg a János evangélium 14. részét, itt Jézus szavait fogjuk ol-
vasni. Beszéljünk erről egy kicsit, mert ez egy természetfeletti esemény lesz. Ez meg fog 
történni, és csak azért fog megtörténni, mert az Úr azt mondta.  

János 14,1–3. 
1. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. 
2. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam 

volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. 
3. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek 

titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. 
Ezek Jézus szavai. Legelőször az Egyháznak az elragadtatása történik meg, Jézus alapján. 

Azt mondják, akik hisznek a részleges elragadtatásban, hogy az Egyháznak csak a fele fog 
elragadtatni, csak azok, akik várják Jézust. Hallottátok már ezt? Gondolom, néhányan már 
hallották. Lesznek, akiket Jézus itt fog hagyni, mert nem megfelelő a cselekedetük. De gon-
dolj bele, ha megnézed a Jelenések könyvét a 6. résztől, majd át fogunk menni a 18. részig, az 
kész horror, ami ítélet jön a világra! Azt mondta Jézus, hogy olyan csapások nem voltak soha 
és nem is lesznek. Akik ma arról beszélnek, hogy benne vagyunk a nagy megpróbáltatásban, 
meg az Úr napjáról, fogalmuk nincs, hogy miről beszélnek, halványlila gőzük sincs róla. Jött 
egy kis járvány, és már fú, benne vagyunk a nagy megpróbáltatásban! Nem, járványok voltak 
mindig, háborúk voltak mindig, sőt volt, hogy tömegévvel mészárolták le a keresztényeket, 
mint ahogy vannak nemzetek ma is. Az üldözések alól nem lettünk megváltva, és ezek mindig 
voltak, vannak és lesznek, de a nagy megpróbáltatás csak egy lesz! Tehát, aki arról beszél, 
hogy mi benne vagyunk a nagy megpróbáltatásban, fogalma sincs, hogy miről beszél, azért 
nézzük meg most az Úr napját, és azért nézzük meg a részleges elragadtatást.  

A Bibliában sehol nem tudod bebizonyítani egyetlen igeverssel sem, hogy csak a gyüleke-
zet felét viszi el Jézus. Gondolj bele csak józan, paraszti logikával, van két gyereked, akiket 
elviszel reggel az óvodába, az egyik rosszul viselkedett, azt ott hagyod, nem viszed haza este, 
és közben tudod, hogy éjszaka leég az épület. Normális dolog ez? Nem. Mi történik, ha 
rosszul viselkedett az egyik gyerek? Fogod, hazaviszed és otthon elbeszélgetsz vele. Nem? Na 
így fog tenni velünk az Úr is, mert lesz ítélet a keresztényeknek is! Igen, Jézus hazavisz 
minden hívőt, minden keresztényt, és igenis lesz ítélet minden egyes kereszténynek! Nézzük 
csak ezt meg, menjünk az 1Korinthusi levélhez. Ha odalapozzuk a Bibliánkat, akkor ott el 
tudjuk olvasni, hogy igenis lesz ítélet a keresztényeknek, de nem a bűneink miatt leszünk 
megítélve.  

1Korinthus 3,11–15. 
11. Mert más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a 

Jézus Krisztus. 
12. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, pozdorját épít erre a 

fundamentumra; 
13. Kinek-kinek munkája nyilván lészen: mert ama nap megmutatja, mivelhogy tűz-

ben jelenik meg; és hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg. 
Melyik az ama nap? Mikor mutatja meg? Melyik lesz az ama nap? Amikor az Úr haza fog 

vinni bennünket!  
14. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi. 
Miért veszünk jutalmat? Amiért munkálkodtunk.  
15. Ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, 

mint aki tűzön ment keresztül. 
Ha valakinek munkája megég, a fa, széna, pozdorja, ami nem arany, nem ezüst, nem Isten 

országának az építése. Lehet, hogy nagyon elfoglalt vagy, sok minden dolgot teszel, de az 
Isten szemében fa, széna, pozdorja, és az meg fog égni. Az fog megállni, ami arany, amit 
megteszünk azért, amit Jézus mondott. Az kárt vall, Ő maga azonban megmenekül, de úgy, 
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mint aki tűzön ment keresztül. Nézzünk még egy igeverset, mert van még. A második Korint-
husi levél 5. részéhez lapozzuk a Bibliánkat. 

2Korinthus 5,10. 
10. Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, 

hogy ki-ki megjutalmaztassék aszerint, amiket e testben cselekedett, akár jót, akár 
gonoszt. 

Miért leszünk ott megítélve, a bűneinkért? Nem, a bűneinket már Jézus elhordozta. Miért 
leszel megítélve? Hogy ki-ki megjutalmaztassék aszerint, amiket e testben cselekedett, akár jót, 
akár gonoszt. Hol leszünk megítélve? Az elragadtatáskor mindenkit elvisz az Úr, nincs 
részleges elragadtatás, nem találsz a Bibliában hozzá igeverset. Belemagyaráznak persze, egy-
két ilyen helyet én is ismerek, belemagyarázzák, hogy igen, igen, ha nem jól viselkedsz itt hagy 
az Úr, nem mész elragadtatáskor! Ugyanez volt a problémája a thessalonikai gyülekezetnek is. 
A 2Thessalonikai levélben olvassuk, hogy Pál apostol azért írt a thessalonikaiaknak, mert 
pontosan ugyanezek a hírek terjedtek. Ott is a keresztény üldözések miatt sokan meghaltak, azt 
hitték már akkor, hogy benne vannak a nagy nyomorúságban. Pál apostol alakította a 
thessalonikai gyülekezetet is az Úr által, de elég gyorsan elment Thessalonikábol, nem sokat 
tanította őket. Ez egyébként a mai Görögországban van, úgy hívják, hogy Szaloniki és az Égei 
tenger partján van, ott fönt az észak keleti részen találod meg Szalonikit. Ott is az üldözések 
miatt meghaltak a hívők, nagyon sokan elvesztették a testvéreiket, a családtagjaikat emiatt, és 
azt hitték, hogy már benne vannak a nagy nyomorúságban, és hogy már megtörtént az 
elragadtatás és itt hagyta őket az Úr. Ezért írt Pál apostol nekik egy második levelet is, hogy 
nem, nem, az elragadtatás még nem történt meg! Vizsgáljuk meg az 1Theszalonika 4-et.  

1Thessalonika 4,13–18. 
13. Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik 

elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. 
14. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is 

előhozza a Jézus által azokat, akik elaludtak, Ővele együtt. 
15. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi akik élünk, akik megmaradunk 

az Úr eljöveteléig, semmiképpen sem előzzük meg azokat, akik elaludtak. 
16. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az 

égből: és először azok támadnak fel, akik meghaltak a Krisztusban; 
17. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk velük együtt a felhők-

ben, hogy találkozzunk az Úrral a levegőben; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. 
18. Annakokáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel. 
Kérdezhették, hogy mi hasznuk van az elragadtatásból azoknak, akik meghaltak? Ők 

lesznek az első kedvezményezettjei az elragadtatásnak, mert ők föl fognak támadni. A másik, 
gondolj bele, ha a most élő keresztények itt maradnának a nagy nyomorúság ideje alatt, hát 
akkor jobb lenne, ahogy olvassuk azokat a történéseket, jobb lenne meghalni inkább előtte. 
Azt mondja, hogy olyan borzalmak lesznek, hogy az emberek keresik a halált és nem találják. 
Biztos legyél abban, hogy Isten nem hagy itt a nagy nyomorúságban! A múltkor már 
fölolvastuk, hogy pontosan úgy lesz, mint Noé napjaiban, mint Lót napjaiban. Noé napjaiban 
is ettek, ittak, házasodtak, élték az életüket, de amikor jött az özönvíz, akkor bementek a 
bárkába, Isten megmenekítette őket. Mit tett Lóttal? Ugyanaz, amikor jött a csapás Szodomára 
és Gomorára, akkor mi történt? Lótot kivette onnan. Azt mondta Jézus, hogy pontosan úgy 
lesz az utolsó időben is. Mert nem fog Isten itt hagyni bennünket, nem hagyja az Ő 
gyermekeit az ítéletre! Az ítélet kikre jön? A hitetlenekre, a világra, akik nem hittek őbenne. 
Mivelhogy a zsidók is elutasították az Urat, a Máté evangélium 12. rész, egyébként ott a 
vízválasztó a Bibliában, amikor végleg megtagadták, amikor még mindig a királyságot 
ajánlotta fel nekik az Úr. A 13. résztől azt olvassuk, hogy Jézus már csak példabeszédekben 
beszélt. Addig adott nekik jelet, adta nekik a messiási jeleket, de azt mondta, hogy nem marad 
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más jel néktek, csak a Jónás jele. Látjuk a János 11-ben Lázár feltámadását, ott negyvennégy 
igeversen keresztül taglalja, és leírja a Lázár feltámadását, aki négy napja halott volt. 
Bizonyságot kaptak arról, hogy igenis Jézus a Messiás. Végül is ami végleg meggyőzte őket, 
az a vak szem megnyílása, a néma ördöngös szellem kiűzése, amikor Jézust azzal vádolták, 
hogy ördög van benne, boszorkánynak mondták. Ez a Szent Szellem káromlása, amit Izrael, 
mint nemzet elkövetett, és ezért ahogy annak idején nem mentek be az ígéret földjére a 
hitetlen izraeliták, nem az egész népről van szó, arról a nemzetségről, mert hiszen Józsué 
nemzetsége pedig bement. Isten nem vetette el a zsidó népet, a zsidó nép üdvözülni fog és a 
Dániel 70. hete erről szól, hogy hogyan fognak üdvözülni. Isten nem vetette el az Ő népét, és 
akik hisznek benne, a maradék megtartatik, mert egyetlen bűn kap ítéletet, mégpedig azok, 
akik elvetik a Megváltót.  

Itt van az elhunytak felőli reménységünk. Lesz egy elragadtatás, amikor mindannyian az 
Úrral leszünk. Mikor fog ez megtörténni? Nézzük az 1Thessalonika 5,1-től! 

1Thessalonika 5,1–3. 
1. Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükséges írnom néktek; 
2. Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jön el, mint a tolvaj éjjel. 
3. Mert amikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem tör rá-

juk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképpen meg nem menekednek. 
Semmiképpen. Itt az Úr napjáról van szó. Az Úr napja már az ítéletet napja. De maradjunk 

az elragadtatás témakörénél, és nézzük meg a 2Thessalonika 2-t! 
2Thessalonika 2,1–12. 
1. Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi 

Őhozzá leendő egybegyűjtésünkre nézve, 
2. Hogy egyhamar el ne tántorítson a ti értelmetektől, s meg ne háborítson titeket, se 

szellem, se beszéd, se nékünk tulajdonított levél; mintha itt volna már az Úr napja. 
Az Úr napja egyenlő a nagy megpróbáltatással. Majd fogunk nézni igeverseket, de nem 

tudom, hogy erre a mai napon sor kerül-e. 
3. Nehogy valaki megtévesszen titeket valami módon. Mert nem jön el addig az a nap, 

amíg be nem következik előbb a szakadás, és meg nem jelenik a bűn embere, a vesze-
delem fia, 

Tehát megvan, hogy minek kell bekötvetkeznie. Mi az a szakadás? Valakik azt mondják, 
hogy elragadtatás, ez is igaz lenne, de itt éppen nem az van, hanem aposztazia van görögül. 
Az aposztazia hitehagyást jelent. Tudjuk, hogy már most úton van a globalizáció, és az 
antikrisztusi korszaknak két fő hatalmi ága lesz. Először lesz egy politikai ága, aki maga az 
antikrisztus, és lesz egy vallási ága, ami a hamis próféta. Itt a hamis vallás fog eljönni, egy 
olyan világvallás, amibe mindenkit belekényszerítenek majd. Tudjuk, hogy a hét második 
felén pedig az antikrisztus odáig viszi a dolgot, hogy saját magát fogja imádtatni. Előbb meg 
kell, hogy történjen a szakadás. 

Az antikrisztus előbb el fog jönni, azt mondja János már az első levelében, hogy az 
antikrisztus már eljött, és ebben a világban van. Nyilván a szellemisége, és a Krisztus ellenes 
munkálkodását látjuk a napjainkban is. Látjuk azt, hogy minden bibliai értéket, minden isteni 
értéket le akarnak rombolni. Ha megnézzük ennek a világnak az eseményeit, a gender 
mozgalmak, az LMBTQ, a különféle keresztény üldözések, a családok szétrombolása, a 
gyerekek molesztálása. Ez mind-mind az antikrisztusi szellem, mind azok mögött a szélső 
liberális, ördögi gondolkodás mögött áll, ami volt a kommunizmus mögött, a fasizmus 
mögött. Ugyanaz a szellemiség, ugyanaz az ördög. Az antikrisztusi szellemiség jelenleg is itt 
van a világban. Olvassuk tovább a 4-es verset! 

4. Aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Isten maga, és amire isten-
félelemmel tekintünk, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten 
gyanánt mutogatván magát. 
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Ugye, láttuk ennek az előképét, Antiokhosz Epiphanészt, és az antikrisztus ugyanezt fogja 
tenni. 

5. Nem emlékeztek-é, hogy megmondtam néktek ezeket, amikor még nálatok voltam? 
6. És azt tudjátok, mi tartja vissza még, amiért csak a maga idejében fog az meg-

jelenni. 
7. Működik ugyan már titkon a törvényszegés: csakhogy annak, aki azt még most 

visszatartja, el kell az útból vétetnie. 
Mi tartja vissza, hogy az antikrisztus teljesen színre tudjon lépni? A Gyülekezet. Itt van a 

földön a Szent Szellem, itt van a földön a Szent Szellemmel teljes Gyülekezet, és az 
antikrisztus nem tudja kifejteni úgy a hatását, ahogy szeretné. Nem tud világuralomra törni, 
mert Isten népe akadály ebben. Hallottam olyan tanítást, hogy az antikrisztus fogja majd 
félretenni a Szent Szellemet. Ez nem igaz! Ez nem igaz, mert mi a Krisztus hatalmával 
vagyunk itt jelenleg, Isten szellemi királyságának vagyunk a részesei, és Ő maga a Fej. A 
Gyülekezet az akadálya, a Gyülekezet a világosság, a Gyülekezet a lámpás, és amíg a 
Gyülekezet itt van, a világosság itt van, addig a sötétség nem tud uralkodni. Ahhoz, hogy az 
antikrisztus színre tudjon lépni, ahhoz a Gyülekezetet ki kell venni. Addig nem tud az 
antikrisztus teljes hatalommal munkálkodni. Nézzük a 8-as verstől!  

8. És akkor fog megjelenni a törvénytipró, akit megemészt az Úr az Ő szájának 
leheletével, és megsemmisít az Ő eljövetelének megjelenésével; 

9. A törvénytipró eljövetele a sátán munkálkodása, a hazugság minden erejével, jele-
ivel és csodáival, 

Itt megkérdezhetnéd, hogy hogyan tud hatalomra kerülni? Csalással és hazugsággal. 
Hiszen hazug volt, tolvaj volt kezdettől fogva, ahogy Jézus mondta. 

10. És a gonoszság minden csalárdságával azok között, akik elvesznek; mivelhogy 
nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. 

Miért vesznek el az emberek? Egyetlen oka van: mert visszautasították Őt, visszautasí-
tották Jézust, visszautasították az igazság szeretetét. Nézd meg, hogy mi fog történni azokkal, 
akik szeretik a hazugságot. 

11. És azért bocsátja reájuk Isten a tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak; 
Miért? Mert szeretik hallgatni a hazugságot. Ezért nagyon veszélyes a hazudozás, majd 

fogjuk látni a Jelenések 16-ban, hogy mint a démonok, a hazugság úgy fog kijönni az 
emberek szájából, hogy megtévesszenek más embereket. Miért vagyunk ma ebben a 
helyzetben? Miért volt szükségünk megváltásra? A hazugság miatt, mert az ördög hazudott 
valakinek, és az elhitte. Látjátok, hogy nem mentesíti a következmények alól azokat sem, akik 
becsapnak. Miért kíváncsi az ember a hazugságra? Miért nem kíváncsi Isten igazságára? Mert 
eldöntötte, hogy ő a hazugságot szereti hallani, nem kíváncsi az igazságra. És akkor azt 
mondta Isten: Jó, ha te a hazugságot akarod hallani, akkor hallgasd a hazugságot!  

12. Hogy ítélet alá essenek mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem az 
igazságtalanságban gyönyörködtek. 

Látjátok, hogy a megtévesztés erejével fog eljönni a gonosz. Tehát legeslegelőször az 
Egyház elragadtatása történik meg, és ezután következik az Úr napja, vagyis a nagy nyomo-
rúság időszaka. Az 1Korinthus 15,51-től nézzük meg, ebben 15 állítás van.  

1Korinthus 15,51–56. 
51. Ímé, titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan 

elváltozunk. 
Tehát nem fog mindenki meghalni, az utolsó időkorszakról van szó. Megint nem tudjuk, 

hogy mikor lesz ez. Lehet, hogy aki ma itt fiatal, tinédzser közöttünk, mire ez megtörténik, 
aggastyán lesz, de az is lehet, hogy az alkalom végére vagy három nap múlva. Bármikor 
megtörténhet, bármikor visszajöhet az Úr. Bármikor megtörténhet, tehát legyünk mindig 
készen. Az Úr nem adott direkt egy időpontot, hogy ne az legyen, hogy hát, akkor még egy 
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kicsit züllök, még egy kicsit jöhet minden, hát úgyis akkor jön az Úr, na, akkor most gyorsan 
megtérek, gyorsan újjászületek! Az Úr nem akarja. Ő azt akarja, hogy mindenkor legyünk 
készen. Úgy munkálkodjunk neki, mintha még száz év múlva jönne vissza, azzal a lendülettel, 
azzal az erővel. Úgy várjuk Őt vissza, hogy minden pillanatban itt lehet. Minden pillanatban, 
Jézusnak erről van példázata is.  

52. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog 
szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. 

53. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e 
halandó test halhatatlanságot öltsön magára. 

54. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halha-
tatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz Ige, mely meg van írva: Elnyeletett a halál a 
győzelemben. 

55. Halál! Hol a te fullánkod? Pokol! Hol a te diadalmad? 
56. A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény. 
Nyolc állítás van itt, hogy mindnyájan nem alszunk el, mindnyájan elváltozunk. Lesz egy 

elragadtatás, amikor elváltozunk. Hirtelen fog megtörténni, egy szempillantásra, és az utolsó 
trombitaszóra. Most az utolsó trombitaszóról beszéljünk egy kicsit. Mert ez nagyon-nagyon 
sokakat megtéveszt. Az utolsó trombitaszó, amiről itt szó van, az nem a Jelenések 11-ben 
található hetedik trombitaszó. Miért nem az? Egyetlen okot adok rá és ez bőséggel elegendő. 
Amikor Pál apostol ezt leírta a korinthusi gyülekezetnek, akkor még a Jelenések könyve sehol 
nem volt, és senki nem reklamált ezzel kapcsolatban. Negyven évvel később írták meg a 
Jelenések könyvét. Ezt azért, ne felejtsük el! Nem lehet a Jelenések könyvében a nagy nyo-
morúság közepe táján levő trombitaszó. Akik a nyomorúság közti elragadtatásban hisznek, ezt 
hozzák fel legfőbb érvként, hogy megvan az utolsó trombitaszó, az pedig a Jelenések 
könyvében levő trombitaszó. Igen ám, csak akkor még nem volt Jelenések könyve, és érdekes 
módon ezt minden zsidó értette!  

Miről beszél itt? Mózes 3. könyvének 23. fejezetében majd nézzétek meg! Ott van leírva a 
zsidó ünnep. Minden zsidó ünnepnek megvan a megfelelő keresztény ünnepe. A pészachnak a 
mi húsvétunk, a sabbatnak, ami az ő pünkösdjük, megvan a mi pünkösdünk, a szukkót, ami a 
sátorok ünnepe, az a gyülekezeti korszakot szimbolizálja. A kürtzengés mit szimbolizál? Az 
elragadtatást. Van az engesztelés napja, az pedig szimbolizálja a harag napját. Nem a 
megváltásunk napját, mert az már megtörtént. A kürtzengés napja a harag napját megelőzi. 
Csak azért magyarázom itt ezt el, és azért állok meg, bár tudom, hogy megy vele az idő, mert 
ezek nagyon-nagyon fontos érvek, amikor valaki azt mondja, hogy majd félidőben lesz, az 
elragadtatás, és mi benne leszünk a nagy nyomorúságban, amikor lehet hallani ezeket a 
nagyon rámenős üzeneteket. Meg akarnak győzni, hogy nyomorogjál, meg szenvedjél, ezek 
az önmegváltó keresztények, akik még szenvedni akarnak. De már Jézus szenvedett értünk!  

Mi is fogunk szenvedni üldöztetéseket amúgy is, de ezek mind-mind olyan állítások, amik 
nem állnak meg az Ige fényében. Nem látod sehol a nagy nyomorúságban a gyülekezetet. A 
halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Tehát itt is mondja a 
sorrendet, előbb meglesz az elragadtatás. Azért mondja az Írás a Jelenések 14-ben, hogy 
áldottak, boldogok, akik az Úrban hunytak el, boldogok. Nem lesz előrébb senki. Ha viszont 
mi itt lennénk a nagy nyomorúságban, akkor ők lennének előnyben velünk szemben. Isten 
pedig ezt nem hagyja, mert Ő egyformán szereti minden gyerekét, akár él, akár hal, mert 
mindenhogyan az Úré. Tehát szükség, hogy ez a test romolhatatlanságot és halhatatlanságot 
öltsön magára. Tehát meglesz az elragadtatás. 

A másik, ami egy nagyon fontos dolog, az a Lukács 21-ben van. A Lukács 21, ami szinop-
tikus a Máté 24-gyel, ahol Jézus beszédét olvashatjuk. Nézzük meg a 34-36-os verseket! Jézus 
itt az utolsó időkről beszél, a legeslegutolsó időkről: 

Lukács 21,34–36. 



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

 13 

34. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dob-
zódásnak, részegségnek és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a 
nap: 

„Az a nap” a harag napja, a megpróbáltatás napja. 
35. Mert mint egy tőr, úgy lep meg mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak. 
Tehát látjátok, hogy azok, akik nincsenek Krisztusban a nagy nyomorúság időszakát nem 

tudják elkerülni. Nincs az, hogy elbújok valahova, nincs az, hogy én ezt megúszom. Ez egy 
nagyon fontos rész, mert Jézus mondja. Miért? Mert az egész föld színére eljön. Ez nem egy 
részleges dolog lesz.  

36. Vigyázzatok azért, minden időben imádkozván, hogy méltókká tétessetek arra, 
hogy kimenekedjetek mindazokból, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az ember-
nek Fia előtt! 

Ezt majd kérem kivetiteni az eredeti görög szerint. A mi Bibliánkban úgy van, hogy 
méltókká tétessetek, de ez nincs ott az erdeti görögben. Ez nem tudom, hogy került ide, a 
Károliból lett még ide beírva, majd meg fogjuk látni, azért kértem, hogy vetítsétek ki, hogy ne 
nekem higgyetek, hanem az Írásnak. Hogy lehet megúszni, hogy kimenekedjünk? Egyetlen 
módon, hogy ha majd megállunk az ember Fia előtt. Ott pedig az elragadtatással fogunk tudni 
kimenekedni. Tehát az eredeti szerint: Vigyázzatok, imádkozván, hogy megmeneküljetek 
mindattól, ami be fog következni, és megállhassatok az ember Fia előtt! Ki van írva, a görögöt 
is kiszedtük, minden egyes szót meg lehet nézni. Nincs ott, hogy „méltókká tétessetek”. Nem 
tudom, hogy került oda, de az eredeti szövegben az nincs ott. Mi már méltókká tétettünk! 
Amikor találok ilyen gyanús igeverseket, akkor egyből elkezdek kutatni, hogy valami nincs 
rendben, mert ez a szó nincs összhangban a teljes Újszövetséggel. Ott van, hogy valóban mi 
már méltókká tétettünk. Tehát a nagy nyomorúság időszaka, a nagy csapás, az ítélet el fog 
jönni az istentelenekre, a hitetlenekre és el fog jönni azokra, akik megtagadták az Urat. Azok 
az emberek nem ússzák meg. Egy módon lehet kimenekedni a nagy nyomorúság időszakából, 
mégpedig úgy, hogy ha valaki Jézus Krisztusban van. Nincs más út, nincs más megoldás! 
Jézus pedig elmondja, hogyan tudunk kimenekedni, hogy megállhassunk az ember Fia előtt! 
Így tudunk kimenekedni, hogy Jézus magához vesz bennünket.  

Nem jutottam az üzenetem feléig sem, a jövő héten folytatjuk, és meg fogjuk vizsgálni az 
Úr napját, hogy mi egyáltalán az Úr napja. Ha ezt megértjük, akkor nem fogunk elfogadni 
olyan butaságokat, hogy mintha már itt volna az Úr napja, de a Thessalonika levélben látjuk, 
hogy nincs még itt. Amikor eljön az Úr napja, mi nem leszünk itt. Örüljünk ennek, ez egy jó 
hír! Ez föl kell, hogy emeljen bennünket. Én tudom, hogy talán egy kicsit bonyolult, meg 
sokrétű ez az üzenet, de ha egyszer ezt megértjük, ha egyszer túljutunk rajta, akkor nem hajt 
minket a tanításnak mindenféle szele, nem fognak tudni kárhozatba tenni minket, hiszen nincs 
immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak, tanítja az Ige. Nincs 
már ítéletünk, mert a mi ítéletünk Jézusra lett helyezve. Mi nem a bűnért leszünk megítélve, 
nem a cselekedeteink miatt. A világ lesz megítélve a bűnei miatt, aki visszautasította a 
Megváltóját. Nyilván a Dániel hetvenedik hete még vissza van a zsidó nép számára és 
viszontagságos körülmények között ugyan, de üdvözülni fognak. Erről beszél a Róma 
levélben Pál apostol is, hogy a zsidók üdvözülni fognak. Tehát Isten a zsidóságot nem mint 
nemzetet vetette el, hanem azt a nemzetséget vetette el, és annak a kornak a vezetőit. 

 Ott van a Jelenésekben a nyolc jaj, ami kimondottan a zsidó vezetőknek szól, mert ők nem 
mehetnek be, viszont a népet is, akik bementek volna, visszatartották. Rájuk fog jönni az 
ítélet. Úgyhogy örüljünk neki és boldogok legyünk! Ha valaki hallotta ezt az üzenetet és végig 
tudta hallgatni idáig, akkor elérkezhetett ahhoz a ponthoz, hogy Jézust befogadja a szívébe. 
Pontosabban a hitünket kell megvallani, mert amikor a hitünket megvalljuk, akkor nem is kell 
igazából megkérni Jézust, hogy jöjjön a szívükbe. Ez már csak egy ilyen szokás talán, nem 
teljesen helyes. A hitünket kell megvallani Jézus Krisztusban. Amikor mi a hitünket Jézus 
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Krisztusban megvalljuk, akkor Ő egy pillanat alatt Isten Szelleme által új teremtéssé tesz 
bennünket, és bekerültünk máris Isten királyságába. Jelenleg a szellemi királyságban va-
gyunk, Isten királysága bennünk van. Ez is már a jövő hétre marad, a múltkor egy kicsit 
gyorsalkodtam ezzel az „Isten országa köztünk van” kijelentéssel. Sajnos nem néztem meg 
pontosan a görögöt, de a jövő héten ki fogom igazítani saját magamat. Beleestem egy olyan 
hibába, amibe ti is beleeshettek, de meg fogom mutatni, mert inkább Isten legyen igaz és 
ember hazug. Ha valahol eltévesztjük, akkor azt kell mondani, hogy bocsánat, ez csak én 
voltam, de az Ige azt mondja. Ehhez kell, hogy legyen elég alázat bennünk, és nem számít a 
mi presztízsünk, mert az Úr presztízse számít. Tehát Jézus nevében nem mondhatunk olyat, 
amit Ő nem mondott.  

Akik most hallgatták az üzenetet vagy úgy gondolják, hogy ők nem szeretnének részt venni 
a világ ítéletében, akkor nagyon egyszerű, gazdát kell cserélni. Mert e világ ura a sátán, és ő 
abból tud adni, ami neki van, az ő természetéből. Ő öl, lop és pusztít. Az összes nyomorúság, 
ami van, a sátán miatt van és nem Isten miatt, de mivelhogy hazug, ráfogja Istenre. Nézzétek 
meg, hogy mit tesz Izraellel! Ugyanezt teszi, hogy az összes üldözést, ami a zsidókat éri, 
elferdíti. Álkeresztények, akik üldözték a zsidókat, és azok azt hitték, hogy Jézus miatt üldöz-
nek bennünket, ezért nem fogadják el Őt. Ez az ördögnek egy nagy hazugsága, hogy még 
távolabb tartsa a szívüket a Megváltójuktól, a Szabadítójuktól. Ez mind az ördög hazugsága. 
Én azt mondom, hogy igen, be kell fogadni az Urat, pontosabban meg kell vallani a benne 
való hitünket. Habár a János levele azt is mondja, hogy akik befogadták Őt, hatalmat ada 
azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, akik az Ő nevében hisznek. Tehát hinned kell az Ő 
nevében, és új teremtéssé leszel! Csak jó dolgok várnak rád. Azt mondta Jézus, hogy ezen a 
világon nyomorúságotok lészen, de ne féljetek én meggyőztem a világot.  

Köszönjük ezt Istennek, és azt a biztonságot, amit Ő adott nekünk! Az az ismeret, ha meg-
ismeritek az igazságot, az szabadokká tesz benneteket és megszabadultok a félelemtől. Meg-
szabadultok attól a félelemtől, hogy jaj, Istenem mi lesz velem? Hát ott van a jövőd, le van 
írva az Igében! Az az én jövőm, és nem az, amit az ördög vetít elém! Ez egy örömmel, egy 
békességgel kell, hogy eltöltsön bennünket, hogy valóban benne ülünk a bárkában és evezünk 
mindannyian, és megpróbáljuk kimenteni azokat az embereket, akik még fuldokolnak a 
gonosz elnyomása és hatalma alatt. Erre vagyunk elhívva. El fog jönni majd az ezeréves 
királyság is. Bizony számítani fog az ezeréves királyságban is, ahogy azt írja az Írás, hogy 
fényleni fogunk, mint a csillagok. Ezt mondja az Ige. A csillagok fénye sem egyforma. Az 
egyik fényesebben világít, a másik egy kicsit halványabban. A cselekedeteink rajtunk lesznek, 
mint fehér ruha, azt mondja az Írás. A fehér ruha az üdvösség ruhája. Mivelhogy ott már a fa, 
a széna, a pozdorja, a rossz cselekedetek elégtek, már csak a fehér ruha marad, amit az Úr 
Jézus adott ránk, amikor befogadtuk Őt.  

Ha van itt valaki, aki még nem döntött Jézus mellett és nem vallotta meg a Jézusban való 
hitét, akkor itt az idő, hogy ezt megtegye. Nemcsak a nagy nyomorúságtól tudunk megmene-
kedni, mert Isten az Ő gyermekeinek, az Őbenne hívőknek adott ajándékokat is, itt a földön a 
Szellem ajándékait, idetartozik a gyógyítások ajándéka. Meg lehet menekülni mindenből, az 
Ábrahám áldása a Krisztus Jézusban a miénk. Isten akarja, hogy itt a földön is egészségesek 
legyünk, bövölködjünk, gyarapodjunk. Bár vannak, akik ezt is tagadják, mert hogy ez 
sikerevangélium. De mi kudarcevangéliumot nem szeretnénk. Ez a siker, ez a győzelem Jézus 
Krisztusban valóban megadatott nekünk az életünk minden területén. Krisztusban többek 
vagyunk, mint győztesek. Ki a győztes, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus Krisztus Istennek a 
Fia, ez a János első levelében van leírva. A Róma levélben pedig az, hogy mert ha te a száddal 
vallást teszel az Úr Jézusról, és a szívedben hiszed, hogy Isten föltámasztotta Őt a halálból, 
megtartatol, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk az igazságra, és szájjal teszünk pedig vallást az 
üdvösségre. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Úgyhogy most itt az 
idő, hogy megvalljuk a hitünket az Úr Jézus Krisztusban.  
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Mondjuk együtt: Hiszem, hogy Jézus Isten Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűne-
imért a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulá-
somért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram! Legyél az én Megváltóm! Legyél az én Gyógyítóm! 
Jézus, Te vagy az én Uram. Te vagy az én Megváltóm. Te vagy az én Gyógyítóm. Én meg 
vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban. Az Ő vére tisztá-
ra mosott, megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten Igéje igazság. Ámen.  

Dicsérjük az Urat! Imádkozni fogunk értetek úgy, ahogy a Biblia tanítja. Az Úr Jézus 
világosan elmondja, hogy a hívők betegekre fogják vetni a kezeiket, és azok meggyógyulnak. 
Ahogy az Úr Szelleme által, a tanítványok szolgálatában történtek jelek, csodák, gyógyulások, 
ez ma is ugyanúgy történik. Ezért legyen nyitott a szíved, gyere előre, és vedd el, amit az Úr 
elkészített a számodra! Köszönjük az Úr kegyelmét! 

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

 

 


