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AZ UTOLSÓ IDŐK 10. – A NAGY NYOMORÚSÁG 
Varga István élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Budapest, 2021. 09. 19. 
 

Prófécia: 
Azt mondja az Úr, hogy vedd le a szemedet a problémáidról! Ne azokra tekints! Rám nézz! 

Rám tekints! Az én Igémre nézz, mert az én Igém által leszel győztes! Az ellenség, amely egy 
úton jött rád, hét úton fog távozni tőled. Mindegy, hogy hívják az ellenségedet, szegénység 
vagy betegség. Én nagyobb vagyok minden ellenségednél! – azt mondja az Úr. Az én Igém 
győzött, és az én Igém vesz erőt és hatalmat a te életed fölött. Az én Igémre tekints! A kőszik-
lán állj meg, és senki és semmi nem mozdít el onnan!  

Dicsérünk Téged, Uram! Magasztalunk, Uram, mert a te Igéd szellem és élet. Szellem és 
élet! Ez a Szellem ad életet az Igének és az Ige ereje által mi is életet nyerünk. Köszönjük, 
Uram, hogy megszabadítottál bennünket a sötétség hatalmából, és általvittél a Te szerelmes 
Fiad országába. Köszönjük, hogy alkalmassá tettél bennünket a szentek örökségében való 
részvételre a világosságban. A Te világosságodban járunk, Atyám, ha az Igéd világosságában 
járunk, mert a Te Igéd igazság. És az igazság ismerete szabaddá tesz bennünket. Dicsérünk, 
Uram. Hálát adunk Neked.  

Dicsérd a szívedből Őt! Dicsérd! Emeljük fel Őt a szívünkből, szólj az Úrhoz valamit, ha 
akarod, a saját nyelveden, ha akarod, a szellem nyelvén, és mondd, hogy szabad vagyok, mert 
az Úr szabaddá tett, szabad vagyok! Szabad vagyok a betegségtől, szabad vagyok az elnyo-
mástól, szabad vagyok a depressziótól, mert Ő megszabadított! Szabadok vagyunk, mert a mi 
szabadítónk él! Él a mi szabadítónk. Ő él és mi is élni fogunk, mert Ő az Úr!  

 
Most rátérünk a mai üzenetre, és folytatjuk az utolsó időkről szóló tanítást. Hiszem, hogy 

most már lassan a végére jutunk, és elvesszük belőle mindazt, amit el kell vennünk. Az utolsó 
időkről való tanítás célja az, hogy megismerjük Isten idevonatkozó tervét, és azt, hogy ne 
hajtson bennünket a tanítás mindenféle szele ide-oda, hanem a hitünk Isten Igéjéből fakadjon. 
Nagyon sok ember gondolja magát szelleminek, és azt gondolja, hogy ha olyan dolgokat 
mond, és hozzáteszi, hogy ezt Istentől hallottam, akkor az már megáll az Igén. De nem, 
hanem az Ige Isten Szelleme által ihletett. Az Ige és a Szent Szellem megegyeznek. Ha valaki-
nek olyan látásai, meg olyan gondolatai vannak, ami ellenkezik Isten Igéjével, arra nagyon 
oda kell figyelni. Amikor azt mondja valaki, hogy Isten mondta, akkor azt meg kell találnod a 
Bibliában. Amikor azt mondja valaki, hogy ezt nekem Isten mondta, akkor nagyon figyelj 
oda, mert amikor az emberek tévelyegnek, akkor nagyon sokan húzzák elő az istenkártyát. 
„Én ezt Istentől hallottam.” „Nekem ezt Isten mondta.” Közben pedig nem mondott ilyet 
Isten. Mert Ő nem mond ellent soha az Igéjének, és éppen ezért, ha meg akarunk állni az 
életünk bármely területén, azt egy helyen tudjuk megtenni, amit a Máté 7-ben is olvasunk: a 
kősziklán. A kőszikla pedig Isten Igéje. Sok drága testvérünk van, aki szellemileg ajándéko-
zott, az első Korinthusi levélben is írja Pál apostol, hogy semmilyen szellemi ajándék nélkül 
nem vagytok. Tehát nem szűkölködtök a szellemi ajándékban. 

1Korinthus 1,7. 
7. Úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várván a mi Urunk 

Jézus Krisztusnak megjelenését. 
Aztán pár szakasszal később pedig azt írja, hogy még kisdedek vagytok és csecsemők 

vagytok. Amikor valaki szellemileg ajándékozott, és a Krisztusi jellem még nem fejlődött ki 
benne, nincs igeismerete. Ez az egyik legveszélyesebb dolog! Bármelyik hívőn keresztül, 
bárkin keresztül működhetnek a szellemi ajándékok anélkül, hogy felnövekedett lenne 
Krisztusban. Lehet, hogy ráteszed a kezed valakire, és a halott feltámad. Ezért dicsőség Isten-
nek! Ez nem a te érdemed, hanem Jézus érdeme! Mellette viszont lehet alultáplált Isten 
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Igéjében. Nagyon gyakran hallom az utóbbi időben, és azért ez vonatkozik az utolsó időkre is, 
hogy nagyon nagy szellemi emberek az Ige nélkül léteznek. Nem lehetünk szellemiek Ige 
nélkül! Az Igét mindig meg kell vizsgálni, és ezt azért mondom, mert ha az Igében állunk, 
akkor nem tudunk eltévelyedni. Mert Isten Szelleme, amely bizonyságot tesz az Ő Igéjéről. 
Isten Szelleme jelenti ki az Ige igazságát bennünk.  

Ettől függetlenül eltéveszthetjük. A próféciákat, meg főleg a nagy látásokat. Ha megnéz-
zük a Bibliában, természetesen Isten adhat látásokat, adhat próféciákat, adhat kijelentéseket. 
Sőt! Isten adhat álmokat is. De az álom három forrásból jöhet. Jöhet a te vágyaidból, jöhet az 
ellenségtől, de jöhet Istentől is. Hogy tudjuk ezt megkülönböztetni? Egyetlen biztos pontunk 
van, az pedig Isten Igéje. Ami téged félelemmel tölt el, ami zaklatottá tesz, ami idegessé tesz, 
ami a hústestbe visz, azt meg kell vizsgálni. Isten Igéje, Isten Szelleme nyugalmat, békességet 
ad. Isten a békesség szelleme.  

Az utolsó idővel kapcsolatban is vannak találgatások. Ez nagyon sok ember életét teszi 
tönkre. Ha te olyat hallasz valakitől, akár próféciában, akárhol, amit nem tudtál már korábban 
is, azt nagyon-nagyon vizsgáld meg! Emberek vannak nagyon sokan, akiket a próféciák le-
vettek Isten útjáról. Úgynevezett próféciák, de nem azok voltak. A Biblia világosan tanítja, 
hogy legalább két-három embernek meg kell ítélnie a próféciát. Nem kell elfogadni mindenki-
től, amit hallasz, mindent Istentől kell elfogadni. A Bibliában erre sok példa van. Agabusról 
mindenki olvasott. Isten kijelentette rajta keresztül, hogy éhség lesz, és be is következett. Mert 
Isten jelentette ki. Pál apostolnak elmondta Agabus próféta, hogy meg fogják kötözni 
Jeruzsálemben, ha odamegy. Pál apostol mit csinált? Nagyon meglepődött: Nahát, ilyet még 
sose hallottam! Nem! Ha elolvasod előtte, akkor Pál már elmondta, mikor elbúcsúzott az 
efézusi gyülekezettől, hogy neki szenvednie kell, és Jeruzsálemben üldözni fogják, és meg 
fogják kötözni. Ezt ő már tudta legbelül. A prófécia megerősít bennünket valamiben, amit már 
addig is tudtunk, de nem a próféta kell, hogy vezessen.  

Róma 8,14. 
14. Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai. 
Nem külső vezérlésen vagyunk, hanem belső vezérlésen vagyunk. Ezzel szemben a prófé-

ciák Istentől jöhetnek és vannak. A gyülekezetből nem szeretnénk kidobni a próféciát. Ha van 
prófécia, ha van kijelentésed Istentől, mi ennek szeretnénk teret adni itt a gyülekezetben is. 
Isten szólni akar hozzánk. Ő nemcsak egy emberen keresztül akar szólni hozzánk, hanem akár 
rajtad keresztül is. Ha az Istentől van, akkor megáll és épít. Ugyanez a helyzet az utolsó 
időkkel kapcsolatban. Nagyon sokféle tanítás van ezzel kapcsolatban. Meg kell maradnunk az 
út közepén! Amiről nem tudjuk, hogy Istentől van-e, arra azt kell mondani, hogy nem igei 
alapú, mert Isten nem jelentette ki konkrétan, és ha Isten nem jelentette ki konkrétan, akkor 
annak oka van. Nem jelentette ki az elragadtatás időpontját sem. Ha valaki ezt tudja, akkor 
gyorsan menekülj onnan, mert az az illető tud más olyan dolgot is, amit Isten nem mondott 
neki soha! Nagyon fontos, hogy ezeket rendbe rakjuk és százszázalékosan meg tudjunk bízni 
Isten Igéjében. Pál is azt mondta Timótheusnak, nem tudott jobbat mondani, hogy Isten Igéje 
az, amely téged bölccsé tehet. Nem tud más bölccsé tenni bennünket, csak az Ige, mert benne 
van Isten bölcsessége, benne van Krisztus bölcsessége, és az első Korinthusi levélben 
olvassuk, hogy Krisztus értelme pedig bennünk van. 

1Korinthus 2,16. 
16. Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy oktathatná Őt? Bennünk pedig Krisztus 

értelme van. 
Ne hagyjuk, hogy az ördög, a sátán megtévesszen bennünket! Az Ige az a biztos alap, amin 

megállhatunk, és az Ige mindenhol, minden esetben, mindenkor működik. Ha nem működik, 
akkor, ahogy mondani szokás, a hiba az ön készülékében van. Ezt nem azért mondom, hogy 
elítéld magad, hanem vizsgáld meg magad! Vizsgáljuk meg magunkat, igazítsuk ki magunkat, 
és Isten Igéje megáll, erős fundamentum minden esetben. Ez egy kis bevezetés volt. 



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

 

Ma a nagy nyomorúságról lesz szó, ami nem egy vidám téma, de nem a mi nyomorúsá-
gunkról lesz szó, hanem a világ nyomorúságáról. Mi nyomorgattatunk meg üldöztetünk a 
világtól, de most nem erről lesz szó. Az elmúlt alkalommal beszéltem az Úr napjáról, hogy 
mit is jelent. Nagyon sokan szellemi kijelentéseket kaptak, hogy benne vagyunk már a nagy 
megpróbáltatásban. Akkor ma fogok olvasni egy-két dolgot erről. Nem szeretném végig-
olvasni azt a rengeteg szörnyűséget, csapást, ami jön, mert szeretném, ha ma úgy mennétek el 
innen, hogy Isten Szelleme felemeljen benneteket, és amikor olvasunk ezekről a dolgokról, 
akkor minden pontnál mondhatsz egy halleluját, hogy én ettől szabad vagyok, Isten ettől 
engem megmentett! Mondhatsz egy imát a szeretteidért is, és megkötözheted fölöttük, vagy 
megtörheted fölöttük a megtévesztés szellemét, hogy fogadják el az Urat, mert nincs másban 
jövő. Ennek a világnak nincs jövője, ezt János írja az első levelében, hogy elmúlik ez a világ, 
meg ennek a világnak a dicsősége is elmúlik. De Isten Igéje örökké megáll, és örökké 
megmarad. Ha mi az Igében vagyunk, ha az Úrban vagyunk, akkor örökké megállunk. Köszö-
nöm az imáitokat, a hittámogatásotokat, hogy ez a mai üzenet is úgy jön elő, hogy felemel 
bennünket, és feltöltve megyünk el innen, mert Isten Szelleme épít bennünket. 

Mindig vannak, voltak, és lesznek bibliai korok, és vannak olyan helyzetek, amikor válto-
zások jönnek, az üdvtörténelem folyamán is. Amikor eljött az idő teljessége, akkor kibocsátot-
ta Isten az Ő Fiát a földre. Miért? Mert vannak időkorszakok, amikor eljön annak az ideje, és 
Isten tökéletes időzítésében pontosan meg fog történni. Az üdvtörténelem irányítása Isten 
kezében van. Vannak olyan dolgok, vannak olyan folyamatok, amik ellen hiába imádkozol, 
mert meg fognak történni. El fog jönni az antikrisztus, hiába imádkozol ellene, hogy ne jöjjön 
el, akkor is el fog jönni, mert meg van írva. Mert Isten kijelentette, és jön majd egy olyan 
korszak, amikor a végidőkre írt próféciák be fognak teljesedni.  

Kezdjük Jézus beszédével, ezért a Lukács evangélium 4. részére, nagyon jól ismert ige-
helyre szeretném lapozni a Bibliát. Jézus megkezdte a földi szolgálatát.  

Lukács 4,16–17. 
16. És ment Názáretbe, ahol felneveltetett: és bement szokása szerint szombatnapon a 

zsinagógába, és felálla olvasni. 
17. És adták néki az Ésaiás próféta könyvét; és a könyvet feltárván, arra a helyre nyi-

ta, ahol ez volt írva: 
Jézus elment Názáretbe, ahol felnevelkedett, elment a saját hazájába, és bement szokása 

szerint szombatnapon a zsinagógába, és felállt olvasni. Látjátok? Szombatnapon szokása sze-
rint a zsinagógába ment. Nem ment kapálni, nem ment családi összejövetelre, Jézusnak volt 
egy ilyen szokása, hogy elment a zsinagógába. Na de mi a zsinagóga, meg mit keres Jézus a 
zsinagógában? A zsinagóga az a hely volt, ahol összejöttek a zsidók, különösen a férfiak. A 
törvényben meg van határozva talán még mind a mai napig is, hogy hányan kell lenniük, egy 
bizonyos létszámnak meg kell lennie, és akkor ott felolvasták az igeverseket, és általában két 
szakaszt olvastak fel. Az egyik szakasz arról szól, hogy Isten ezt tette, a másik pedig, hogy 
Isten beteljesítette. Aztán megjött Jézus, akit ünnepeltek nagyon sokfelé. Jézus olvasott, és 
hova lapozta a Bibliát? Az Ézsaiás 61-hez. Itt Lukács szerint olvasom.  

Lukács 4,18–19. 
18. Az Úrnak Szelleme van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek 

az Evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, 
hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szaba-
don bocsássam a lesújtottakat, 

19. Hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. 
Halleluja! Most lapozzunk el az Ézsaiáshoz, azt azért szeretném megmutatni, hogy Jézus 

kettévágta azt az üzenetet. Annak idején nem olyan Bibliájuk volt, mint nekünk, hogy itt most 
gyorsan odalapozok. Úgy képzeljétek el, az írás két sodrófára föltekerve, és annak volt egy 
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nyele, és akkor azt vitték és úgy tekergették, és úgy olvasták. Bizony eltelt egy kis idő, amíg 
oda lapozták a Bibliájukat. Nézzük, hogy mit mond az Ézsaiás 61:  

Ézsaiás 61,1–3. 
1. Az Úr Isten Szelleme van énrajtam azért, mert fölkent engem az Úr hogy a szegé-

nyeknek örömhírt mondjak; elküldött, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket, hogy a 
foglyoknak szabadulást hirdessek, és a megkötözötteknek megoldást; 

2. Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, – és itt hagyta abba a Lukácsnál – és 
Istenünk bosszúállása napját; megvigasztaljak minden gyászolót; 

3. Hogy adjak Sion gyászolóinak ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász 
helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt szellem helyett, hogy megigazultság fáinak ne-
veztessenek, az Úr plántáinak, az Ő dicsőségére! 

Ahol itt abbamaradt a felolvasás, az Úr bosszúállásának napjáról nem volt szó. Mert az Úr 
kegyelmének az esztendeje jött el, és ez az az időkorszak, amiben most élünk. De Ézsaiás pró-
féta megjövendölte az Úr bosszúállásának napját. Mi az a bosszúállás napja?  

Lukács 4,20–21. 
20. És behajtván a könyvet, átadta a szolgának, és leült. És a zsinagógában mindenki 

szemei Őreá voltak függesztve. 
Miért néztek ott Jézusra? Mert várták a második verset. Rendben van, felolvastad, de mi 

van a beteljesedéssel? Feszült csend volt, és várták, hogy mi lesz a következő vers, amit Jézus 
felolvas. Nem volt olvasás!  

21. Ő pedig kezdett hozzájuk szólani: Ma teljesedett be ez az Írás a ti hallástokra. 
Meg is volt mindjárt a zsidók válasza. Többen jártunk már Názáretben. Názáretről mit tu-

dunk úgy nagyjából? Azon kívül, hogy Jézus ott nevelkedett fel, egy milyen vidék? Egy 
hegyes-dombos rész, és Jézust mindjárt felvitték a hegy tetejére, le akarták taszítani. Ez volt a 
válaszuk. Hogyhogy te, Jézus, Messiás, te? Most teljesedett be? Hát ismerünk, itt nőttél fel, 
hogy gondolod ezt? A lényeg az, hogy az a nap is el fog jönni, mert le van írva az utolsó 
időkben. 

Térjünk rá a Jelenések könyvére. Sok mindent végigtárgyaltunk, ez már a tizedik tanítás, és 
hiszem, hogy hamarosan be fogjuk fejezni, és tényleg át fogjuk látni, egy egész képet kapunk. 
Lehet ezen gondolkodni, hogy milyen részletesen, milyen mélységekbe menjünk bele, mert 
akkor lehetne erről akár tíz évig is prédikálni. Itt a lényeg az, és a cél az, hogy lássuk azokat 
időkorszakokat, amik már megtörténtek, azt, amiben most vagyunk, és azt, ami meg fog tör-
ténni, valamint mi lesz a jele azoknak a legeslegutolsó történéseknek. A tanítványok is kér-
dezték, mert várták, hogy Jézus visszaállítja Izrael királyságát. Nyilván ők egy földi király-
ságra gondoltak, de azt mondta, hogy ez nem a ti dolgotok, menjetek és végezzétek a ti 
dolgotokat, hirdessétek az evangéliumot! Isten még nyitva hagyja a kegyelem bárkájának az 
ajtaját, hogy oda még az emberek bemenjenek, mert az emberek ítéletet fognak kapni a bűn 
miatt, pontosabban azok, akik még bűnösök. Meg kell, hogy határozzuk a bűn fogalmát, mert 
a Biblia pontosan meghatározza, hogy mi az a bűn, ami miatt az emberek megítéltetnek. 
Nézzük a János 16-ot. Itt a Szent Szellemről beszél Jézus, azt mondta, hogy én elmegyek, de 
majd fogom küldeni a Vigasztalót.  

János 16,8–11. 
8. És Ő, amikor eljön, megfeddi a világot bűn, megigazulás és ítélet tekintetében. 
9. Bűn tekintetben, hogy nem hisznek énbennem, 
10. Megigazulás tekintetében, mert én elmegyek az én Atyámhoz, és többé nem láttok 

engem, 
11. És ítélet tekintetében, mert e világ fejedelme megítéltetett. 
Isten Szelleme fogja megítélni. Nézzük meg, hogy mi a bűn, és ez egyben meghatározza a 

bűn fogalmát is. A bűn céltévesztés, Isten tökéletes rendjének bármilyen megsértése. Ezt ne-
vezi a Biblia bűnnek. De amitől az ember bűnös marad, és a bűn ott marad az életében, arról 
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így ír: bűn tekintetében, hogy nem hisznek énbennem. Ez az egyetlen bűn van, ami miatt az 
ember ma a pokolba kerül, amikor elutasítják a kegyelem szellemét. Jézus mondta a 
farizeusoknak a Máté 12-ben, amikor azt mondják, hogy gonosz szellem van őbenne. Ekkor 
mondta Jézus, hogy minden bűn megbocsáttatik, de ha valaki a kegyelem Szellemét bántal-
mazza, az a bűn nem bocsáttatik meg. Jézus Önmagát adta értünk, a saját vérével ment be a 
Szentek Szentjébe, ahol Isten Szelleme elfogadta, megemésztette az Ő örökkön örökké való 
áldozatát. A Zsidó 10. írja, és Ő egyetlen egy áldozatával örökre tökéletessé tette a megszen-
telteket. Jézus véréhez képest a bakok vére, a bikák vére, meg a mi cselekedetünk, meg a mi 
öndicsekvésünk, azt mondja Ésaiás, olyan Isten előtt, mint a szennyes ruha. 

Látjuk azt, hogy a gyülekezeti korszak le fog zárulni. A Jelenések könyvének első részében 
olvassuk a hét gyülekezethez írt leveleket. A gyülekezeti korszak le fog zárulni. A Jelenések 
könyvének 4. rész részétől pedig olvassuk a további történéseket, az már pedig a mennyben 
történik, és ott nem látjuk a gyülekezetet. El fog indulni a Dániel 70. hete, és Isten foglalkozni 
fog Izraellel, illetve az időkorszak végén azokkal a pogányokkal, akik elutasították az Urat. 
Mi már megítéltettünk Jézus Krisztusban. Miért?  

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

sünk Őbenne. 
Tehát Őt tette bűnné érettünk. Mi már Őbenne igazak vagyunk, mi már Őbenne vagyunk, 

mi már a Krisztus Teste vagyunk, mi már megítéltettünk, illetve fogunk kapni ítéletet: jutal-
makat fogunk kapni, azt pedig a cselekedeteinkért fogjuk kapni. Hogy ki mit végzett az Úr-
ban, az örökkévalóságban meg fogja határozni az ember helyét. Amit most itt végzünk, amit 
most teszünk, amit Isten országáért teszünk, az örökkön örökké számítani fog, mert azért 
jutalmat veszünk. Isten ezt ígérte nekünk, és tudjuk, hogy amit Ő megígért, az megvan. Nem 
meglesz, hanem megvan. Ugyan még nem teljesedett be, de megvan. Aztán látjuk a mennyet, 
ahol betekintést kapott János Isten királyi trónjához. A múlt héten a pecsétekről volt szó, hogy 
Jézus méltó arra, hogy fölnyissa a pecsétet. Ez az előző két vasárnapi üzenetben bőségesen 
benne van. Királyokká és papokká tett bennünket. Mi Isten papjai és királyok vagyunk. Tehát 
a királyságnak vagyunk a tagjai, ugyanis az Isten királyi hatalma mibennünk van. Ezzel a 
hatalommal, ezzel a krisztusi hatalommal tudunk uralkodni az egy Jézus Krisztus által itt az 
életben. Nagyon sok drága testvérünk azt hiszi, hogy semmilyen hatalmunk nincs, semmilyen 
uralmunk nincs, semmi fölött nincs hatalmunk, minden dologért Istent kell kérnünk.  

Nagyon sokszor drága testvéreink kérik Istent olyan dolgokért, amit már nekünk adott. 
Kívülről várják az emberek a megoldást a legtöbb esetben, de a megoldás az ott van bennünk, 
hiszen ott van bennünk Isten ereje, ott van bennünk Isten Szelleme, mert új teremtések va-
gyunk. A szellemünk egy teljesen új teremtés, és Isten ereje ott van bennünk. Ez az erő 
belülről fog kifelé áradni. Isten Szellemétől fogunk elváltozni dicsőségről dicsőségre, tanítja 
Isten Igéje. Az emberek kívülről akarják megváltoztatni egymást, törvényekkel, szabályokkal. 
Bár vannak a Bibliában törvények és szabályok, az elménket kell megújítani, és a változás 
belülről jön. Isten Szelleme által tudunk elváltozni olyan módon, hogy megújítjuk az elmén-
ket Isten Igéjével. Belenézünk a tükörbe, megnézzük azt a tökéletes tükröt, amiben meglátjuk 
magunkat. Egyikünk sem látta még az arcát, igaz? Senki nem látta az arcát. Hol tudod meg-
nézni az arcodat? A tükörben, nem? Máshol nem látod. A másik arcát látod, de a sajátodét 
nem. Igaz? Ugyanilyen a Biblia. Hogy milyenek vagyunk, milyen a szellemünk, azt a tü-
körben tudjuk megnézni, a Jakab levél ír erről. Aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe 
és nem feledékeny hallgatója annak, az áldott lesz az ő cselekedeteiben. Mi is belenézünk a 
tükörbe, és megnézzük. Ez egy olyan tükör, amiben meglátjuk még a jövőnket is. Ilyen tükröd 
még otthon sincs. Ez egy csodálatos tükör, egy kicsit még többet látunk, mint a jelenlegi 
valóság, mert a tükör – Isten Igéje – megmutatja nekünk. Csak Jézus méltó arra, hogy föl-
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nyissa a pecsétet. Megtörtént az elragadtatás, Isten nem fog bennünket itt hagyni a nagy nyo-
morúság időszakára. Az 1Thessalonikai levélhez is odalapozhatunk: 

1Thessalonika 5,9. 
9. Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget nyerjünk 

a mi Urunk Jézus Krisztus által, 
A mi fordításunk szerint üdvösséget nyerjünk, az eredeti egy kicsit bőségesebb ennél, a 

görög pedig úgy mondja, hogy tulajdonba vétel. Hogy tulajdonba vegyük az üdvösségünket, 
hogy tulajdonba vegyünk mindent. Megszerzést, tulajdonba vételt jelent. Az üdvösségünket 
már Jézus megszerezte, és nem haragra rendelt minket az Isten. A nagy nyomorúság ideje 
alatt, amikor Isten haragja kitöltetik a földre, akkor már mi hívők, keresztények ott leszünk az 
Úrral. Akikkel van elszámolni valója az Úrnak, ők azok a zsidók, akik még nem ismerték föl a 
Messiásukat, nem ismerték föl a Megváltójukat, illetve azok a pogányok, akik istentelenek és 
elutasították Őt. Fölnyílik az első pecsét, a Jelenések könyvének 6. részénél tartunk.  

Jelenések 6,1–4. 
1. És látám, mikor a Bárány a pecsétekből egyet felnyitott, és hallám, hogy a négy élő-

lény közül egy monda, mintegy mennydörgésnek szavával: Jöjj és lásd. 
2. És látám, és ímé egy fehér ló, és a rajta ülőnél íj volt; és adaték néki korona; és ki-

jöve győzve, és hogy győzzön. 
Itt az első rész a pecsét felnyílik és fehér lovon ül valaki. Nem Jézus az, hadd mondjam el, 

mert Jézus nyitja a pecsétet. Nem lehet egyből a tárgya is és az alanya is, egy részt. Másrészt, 
honnan tudjuk, hogy nem Jézus? Onnan, hogy stefanos van a fején, Jézus fején pedig diadema 
van. A diadema az a királyi korona, és az van Jézus fején. A győzelmi koszorút pedig majd 
látjuk több helyen is: a tanítványok, a Krisztusban győztesek fején van, illetve a győzelmi ko-
szorút használták annak idején hadvezérek is. Amikor egy győztes csatából megérkeztek, 
akkor ezt a stefanost, ezt a győzelmi koszorút hordták, és fölvonultak. De itt nem Jézusról van 
szó, az a fehér ló itt megtévesztő lehet, de a rajta ülőnek íj volt a kezében. Jézusnak hol van a 
fegyverre? A szájában. Tehát nem Jézus, neki nincs szüksége semmilyen íjra ahhoz, hogy 
győzzön. Azt mondja, hogy kijöve győzve, hogy győzzön. Kiről van itt szó? Az antikrisztus 
megjelenéséről, aki politikai, vagy diplomáciai manőverekkel hatalomra fog kerülni, a béke 
embereként fog eljönni, fehér lovon, mint megszabadító, megtévesztve az embereket. 

3. És mikor a második pecsétet felnyitotta, hallám, hogy a második élőlény ezt mon-
dá: Jöjj és lásd. 

4. És előjőve egy másik, veres ló és aki azon üle, megadaték annak, hogy a békességet 
elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék; és adaték annak egy nagy kard. 

Itt szimbólumokról van szó. A veres ló a háborúk szimbóluma. Nem a volt Szovjetunióról 
van szó, és nem a vörös hadseregről. Nagyon sokan társítják ezeket, amikor megjelenik az 
antikrisztus, és a béke embereként jön el. Van a Bibliában egy háború, ami még nem történt 
meg, és ez az Ezékiel 38–39-ben van megírva: a Góg és Magóg háborúja. Most a kérdés 
megint az, hogy mikor fog ez megtörténni? Egy dolog biztos, hogy a nagy nyomorúságnak 
vagy közvetlenül az elején, vagy még korábban. Nagyon sokan azt gondolják, hogy az 
antikrisztus eljön, és akkor eljött az Antikrisztus, na, most stopper lenyomva, hét év kezdődik, 
és akkor hét év után vége, három és fél évkor majd beül a szentélybe, és akkor ő fogja 
imádtatni magát. De ez nem így lesz! A hét évet honnan számítjuk? A hétéves békeszerző-
déssel, olvastunk már erről a Dániel könyvében, amikor hét évre szerződést köt Izraellel, de 
az antikrisztus már előtte megjelenik. Nem fogjuk fölismerni, nem tudjuk, hogy ő az 
antikrisztus. Lehet, hogy itt van már, lehet, hogy ebben a világban van. Az nem úgy fog 
megtörténni, hogy hopp, most itt az Antikrisztus, most a hét év, stopper megnyomva! Sokan 
ezt így gondolják, és volt idő, mikor én is így gondoltam, bevallom.  

De nem, mert lesznek előzmények is. Van egy háború, a Góg és Magóg háborúja. Ezékiel, 
aki, ha jól emlékszem, 626 környékén kezdte meg a szolgálatát, és Abdiásnak, illetve 
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Jeremiásnak volt a kortársa, a babilóniai korszak kezdete előtt, ami 605-től kezdődött. A 
lényeg az, hogy akkor jövendölte ezt meg már Ezékiel. Lapozzuk oda a Bibliánkat és nézzük 
meg. Nagyon sokan teszik erre az időszakra, hogy az antikrisztus megjelenésekor fog ez 
megtörténni, de lehetséges, hogy előtte. Az az igazság, hogy senki sem tudja megmondani, 
hogy ez mikor lesz pontosan.  

Ezékiel 38,1–6. 8. 12–13. 
1. És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: 
2. Embernek fia! Vesd tekintetedet Góg ellen, és Mágóg földjén, Rós, Mések és Tubál 

fejedelme ellen, és prófétálj felőle. 
3. És mondjad: Ezt mondja az Úr Isten: Ímé, én ellened megyek Góg, Rós, Mések és 

Tubál fejedelme. 
Mi fog történni? Kérlek benneteket, hogy nézzétek meg a kivetített képet! Kik ezek a Góg 

meg Magóg népe? Láttok itt egy térképet, ez tele van pirossal. Ezek a pirossal jelzett államok, 
országok mind muszlim országok. Elrettentő, nem? Mind muszlim országok. Ott a Földközi-
tengernél legfölül van egy nyíl, ott van egy sárga kis pötty, az Izrael. Ez körös-körül mind 
muszlim ország. Tudjuk nagyon jól, hogy békeidő lesz, amikor északról támadás fogja érni 
Izraelt, és azt is tudjuk, hogy Isten fogja odacsalogatni. Mennek a prédára, mennek az ara-
nyért, mennek az ezüstért, és összefognak többen:  

5. Perzsák, szerecsenek, líbiaiak vannak velük, mindnyájan pajzzsal és sisakkal; 
6. Továbbá Gómer és minden serege, Tógarma háza messze északról minden seregé-

vel, sok nép van veled. 
Gómer egyébként Jáfetnek volt a fia, Jáfet leszármazottja volt, Tógarma pedig Gómernek 

volt a fia. Északról ezek mind aztán nemzetségek lettek, és ezek mind-mind körülveszik 
Izraelt.  

8. Sok idő múlva kirendeltetel: esztendők végével bejössz a földre, mely a fegyvertől 
már megnyugodott, melynek lakói sok nép közül gyűjtettek egybe Izrael hegyeire, me-
lyek szüntelen való pusztulásban voltak; és e nemzetség a népek közül hozatott ki, s az-
tán lakozék bátorságosan mindnyájan; 

Tehát Izrael békességben fog élni, és ezek a nemzetek meg fogják támadni. Részleteket 
mondok csak a következő versekből. Feljössz és bemész, mint a szélvész – mondja a 9. vers.  

12. Hogy zsákmányt vess és prédát prédálj, hogy fordítsd kezedet a már népes puszta-
ságok ellen, s a nép ellen, amely a pogányok közül gyűjtetett egybe, mely jószágot és gaz-
dagságot szerez, s lakozik a földnek köldökén. 

Mit tudunk meg ebből az Igéből? Hogy Izrael már összegyűjtetett. Ez azután fog megtör-
ténni miután Izrael összegyűjtetett. Egyébként ez a háború még nem történt meg.  

13. Séba és Dedán és Társis kalmárai és minden fiatal oroszlánja ezt mondják néked: 
Nemde te zsákmányt vetni jöttél? Nemde prédát prédálni gyűjtötted egybe sokaságodat? 
Hogy elvígy ezüstöt és aranyat, magadhoz végy jószágot, s gazdagságot, hogy nagy zsák-
mányt vess. 

Csak részeket olvasok, otthon majd elolvashatjátok végig, nagyon hosszú és elmenne vele 
az idő. Itt írja a 16-os vers, kihúztam egy igesort, hogy az utolsó időkben lészen ez. Tehát van 
még egy háború, aminek még meg kell történnie. Nem tudjuk, hogy ez az antikrisztus meg-
jelenése előtt történik, vagy még közvetlen utána, de ez egy nagyon rövid háború lesz, mert 
Isten el fogja pusztítani minden ellenségét Izraelnek. Gondoljatok bele, hogy kik lehetnek 
ezek az államok? Ott vannak a volt Szovjetunió utódállamai, ott van a mai Törökország, ott 
van Szíria, ezek mind-mind északi népek, és összeszövetkezik nem csak az északi népekkel, 
hanem más népekkel is. Gondoljatok bele, hogy az antikrisztus politikai hatalma valahogy elő 
kell, hogy jöjjön. Meghallgattam Jim pásztor tanítását ezzel kapcsolatban, és ezt a részt 
kiválóan magyarázta a tanításában. Ő odateszi ennek a történésnek az idejét a Jelenések 6. 
könyvének elejére, hogy az a háború, ami ott le van írva, az a Góg és Magóg háborúja lehet. 
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Lehetséges. Itt nem állíthatjuk száz százalékos biztossággal, hogy az, de ez a háború meg fog 
történni. Ez nagyon nagy veszteséget fog okozni a világnak, viszont ez az elragadtatás után 
kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy az antikrisztus hatalomra tudjon lépni, meg kell, hogy gyen-
güljenek a környező államok.  

Hogy az elragadtatásnál mi fog történni? Az amerikai hadsereg nagy része valószínűleg el 
fog ragadtatni, mert nagyon sok hívő keresztény, újjászületett hívő alkotja, ezért a hadsereg 
meg fog gyengülni. A volt Szovjetunió és az utódállamok és azok az arab államok, akik most 
ott vannak körben, láttátok, hogy mennyien, ők is hatalmas haderőt képeznek és igényt tarta-
nak nagyon Izraelre mindannyian, ők is valahogy meg fognak gyengülni. Talán ez lesz az a 
pont, amikor az antikrisztus teljes hatalomra, teljes világuralomra tud jutni. Ezek mondom, 
csak feltételezések annyiban, hogy csak az időpontját nem tudjuk. Egy dolgot tudunk, hogy az 
antikrisztus elő fog jönni, azt is tudjuk, hogy a vas és a cserép államokból, a tíz nemzetből fog 
eljönni, és azt is tudjuk, hogy világuralomra tör majd, politikai hatalmat, befolyást fog 
szerezni, három nemzetet meg fog alázni, abszolút hatalma, abszolút tekintélye lesz. Ennyit 
erről a Góg és Magóg háborújáról.  

Ezékiel 39,6. 
6. És bocsátok tüzet Mágógra és azokra, akik a szigeteken bátorságosan laknak, hogy 

megtudják, hogy én vagyok az Úr. 
Gyakorlatilag Isten ítélete jön rájuk, és hét hónapig csak a halottakat fogják temetni. Egy 

ilyen ítélet jön majd ezekre a népekre, írja a Biblia. Ez még meg fog történni vagy közvetlenül 
az elragadtatás után, vagy előtte, a pontos időpontját senki nem tudja. Vélhetően akár itt a 6. 
versben leírtak is lehetnének. Tehát gyakorlatilag lesz egy háború. Jézus itt fölnyitja a 
harmadik pecsétet. 

Jelenések 6,5–8. 
5. És mikor felnyitotta a harmadik pecsétet, hallám, hogy a harmadik élőlény mondá: 

Jöjj és lásd. Látám azért, és ímé egy fekete ló; és annak, aki azon üle egy mérleg volt ke-
zében. 

6. És hallék a négy élőlény közt szózatot, amely ezt mondta: A búzának mércéje egy 
dénár, és az árpának három mércéje egy dénár; de a bort és az olajt ne bántsd. 

Mi követi a háborút? Teljesen logikus, a háborút éhség követi. Nagyon sokan fognak meg-
halni. A háború után mindig éhség van, azt hiszem, hogy ez nem szorul különösebb magyará-
zatra. Itt is ez fog következni, hogy nagy drágaság lesz, éhség lesz. Utána mi történt? Fölnyi-
totta a negyedik pecsétet. 

7. És mikor felnyitotta a negyedik pecsétet, hallám a negyedik élőlény szavát, amely 
ezt mondta: Jöjj és lásd. 

8. És látám, és ímé egy sárga színű ló; és aki rajta üle, annak a neve halál, és a pokol 
követte azt; és adaték azoknak hatalom a földnek negyedrészén, hogy öljenek fegyverrel 
és éhséggel és halállal és a földnek fenevadai által. 

Mondhatunk egy halleluját, hogy köszönjük, hogy mi ebben nem veszünk részt! Köszön-
jük, hogy ez már a világra jön, azokra, akik Isten nélküliek, akik Krisztus nélküliek, akik 
visszautasítják azt az engesztelő áldozatot, amelyet a mi Urunk Jézus Krisztus bemutatott. Ez 
az ő tudatos döntésük. Ez az ő döntésük. Isten már döntött minden ember felől, amikor a Fiát 
a keresztre adta érte. Ezek a szörnyűségek megtörténnek, hiszen Jézus világosan elmondta, 
hogy a sátán nem egyébért jön, hanem, hogy öljön, lopjon, pusztítson. Ez a sátán természete, 
és akik a sátán hatalma alatt vannak, az ő uruk ezt fogja nyújtani. Háborúkat, éhséget, és a 
halált Krisztus nélkül, az pedig az örök kárhozat. Erről beszél, és a földnek negyedrészén. Azt 
mondja, öljenek fegyverrel és éhséggel és halállal és a földnek fenevadai által. Ezek nem 
krisztusi emberek, ezek nem Isten emberei. Ezt a pusztítást nem Isten végzi, hanem a háború, 
az ördög. Prédára mennek, és ki akarják fosztani Isten népét. Tehát látjátok, hogy mindez már 
a nagy megpróbáltatásnak az idején történik. A nagy megpróbáltatásban Isten népe nem vesz 
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részt, mert mi már közben fönt leszünk az Úrral. A kilencedik versben ugyanezt látjuk, az ötö-
dik pecsét felnyitásakor: 

Jelenések 6,9–17. 
9. És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, látám az oltár alatt azoknak lelkeit, akik 

megölettek az Istennek Igéjéért és a bizonyságtételért, amelyet kaptak. 
10. És kiáltának nagy szóval, mondván: Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz 

még, és nem állasz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak? 
11. Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák; és mondaték nékik, hogy még 

egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő 
atyafiaiknak száma, akiknek meg kell öletniük, amint ők is megölettek. 

Kik ezek, akik itt vannak, akiket itt látunk? A nagy nyomorúság ideje alatt nagyon sokan 
válnak hívővé. Tehát amikor a gyülekezet elragadtatik, elragadtatik Isten szentje, akkor el-
tétetik az útból az az akadály, amely az antikrisztust jelenleg visszatartja. Hiszen kik a 
Gyülekezet? Mi vagyunk a gyertyatartók, akikben van a világosság, akik világítunk, akik 
hirdetjük az Evangéliumot, hirdetjük Isten Igéjének az igazságát. A Gyülekezet elvétetik, de a 
Szent Szellem a földön marad, hiszen nagyon sokan fognak üdvözülni a nagy nyomorúság 
ideje alatt. Itt ezek azok a szentek, akik eddig névleg vallásosak voltak, hallottak Krisztusról, 
lehet, hogy még gyakorolták is a szertartásukat, de nem voltak újjászületve. Nagyon sok a for-
mális keresztény, akiket gyerekkorukban megkereszteltek vagy végigvittek különféle vallási 
szertartáson anélkül, hogy lenne élő kapcsolatuk Istennel. Ezt hívják ma a vallásnak. Nagyon 
sokan lesznek akkor.  

Mi beszélünk, hirdetjük, és lehet, hogy ezeket a videókat, meg más videókat is, ahol prédi-
kálnak az elragadtatásról, az utolsó időkről, majd meghallgatják ezek az emberek és azt 
mondják, hogy jé, tényleg igazuk volt! Tényleg Ő a Krisztus, tényleg Ő a Megváltó! – és 
nagyon sokan fognak az Úrhoz menni, nagyon sokan fognak újjászületni, nagyon sokan 
kerülnek be Isten országába. De akkora lesz az üldözés, és akkora lesz az ellenállás, hogy 
ezeknek az embereknek a nagy része vértanúhalált fog halni. A nagy nyomorúság ideje alatt 
nagyon sokan születnek újjá és kerülnek be Isten országába, és íratnak be az élet könyvébe. 
Tehát Isten kegyelmének ajtaja még mindig nem zárult be teljesen. Látjátok, hogy Isten 
milyen hatalmas, milyen kegyelmes?  

Nézzük a 12-es verset, itt már nagyon-nagyon borzalmas dolgok jönnek a világra! Amikor 
valaki azt mondja, hogy most vagyunk a nagy nyomorúságban, akkor valószínű, hogy ezeket 
a sorokat még nem olvasta, amik most következnek. Ezeket csak azért olvasom fel, hogy 
lássátok azt, hogy most jött egy kis vírusocska, meg van egy kis pandémiás helyzet, persze 
minden vírusnak, minden betegségnek vannak áldozatai. Ez így volt az üdvtörténet alatt, a 
világtörténelem alatt mindig. Nem azt mondjuk, hogy ez most veszélytelen, vagy felelőtlen-
nek kell lennünk, de Isten ereje és Isten Igéje hatalmasabb a vírusnál is. Ez még nem a vég! 
Bezárták az országokat, meg történtek bizonyos dolgok, ez igaz, de ez még mindig nem a 
nagy nyomorúság és nem az Isten haragjának napja. 

12. Azután látám, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta, és ímé nagy földindulás lett, és 
a nap feketévé lett, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lett, mint a vér; 

Amiről Péter beszélt pünkösd napján.  
13. És az ég csillagai a földre hullának, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcse-

it, mikor nagy szél rázza. 
14. És az ég eltakarodék, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik; és minden 

hegy és sziget helyéből elmozdíttaték. 
Történt már ilyen? Nem, ilyen még sohasem történt. Mert Jézus mit mond? Ha jól tudom, a 

Máté 24,21-ben mondja, hogy soha nem volt olyan szörnyűséges nap, mint az a nap. Maga 
Jézus mondja. A Dániel könyvében is olvastuk egyébként, a 12. részben. 
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15. És a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a hatalmasak, 
és minden szolga és minden szabad, elrejték magukat a barlangokba és a hegyeknek kő-
szikláiba; 

16. És mondának a hegyeknek és a kőszikláknak: Essetek mireánk, és rejtsetek el 
minket annak színe elől, aki a királyiszékben ül, és a Bárány haragjától: 

17. Mert eljött az Ő haragjának ama nagy napja; és ki állhat meg? 
Erről beszél Ésaiás. Jézus erről nem szólt, amikor megkezdte a szolgálatát, mert akkor a 

kegyelem ajtaja nyílt ki. A kegyelem ajtaja nyílt ki minden embernek, de Isten egy igazságos 
Isten, és megítéli a bűnt. Ő ezt már megítélte az egyszülött Fiában, és aki ezt visszautasítja, a 
bűnös is meg lesz ítélve, mert visszautasította Őt. Nézzétek meg, hogy eljött az Ő haragjának 
napja! A Róma levél elején olvassuk, hogy igen, van Istennek haragja az emberek minden 
hitetlensége ellen. Világosan olvassuk. Isten egy jóságos Isten. Isten jó Isten. Isten egy szerető 
Isten. Ő a legdrágábbat odaadta az emberért. A legnagyobb váltságdíjat adta értünk az Úr 
Jézus Krisztusban, az Ő Fiában. De akik visszautasítják, azok önként döntöttek amellett, hogy 
részesei lesznek mindannak az ítéletnek, ami elhatároztatott. Ez a harag napja. Itt látják azt és 
tudják, hogy ez tényleg Isten haragpoharának kiöntése, pontosabban ez még nem a pohár, 
hanem még csak a pecsét félnyitása, de tudják, hogy itt Isten ítéletéről van szó. A 
Gyülekezettel mi történt? A Gyülekezet elragadtatott, a Gyülekezet nincs. Isten elpecsételt 
szolgálókat, hogy ezek után a nagy csapások után azoknak, akik megmaradtak, még mindig 
hirdettessék az Evangélium. Éppen ezért Isten gondoskodik arról, hogy az Evangélium ez idő 
alatt is hirdetve legyen, hogy azok az emberek, akik még mindig makacsok, akik még mindig 
rugódoznak az ösztöke ellen, azok az emberek még mindig kapjanak lehetőséget. Ezek után 
is. Nézzük a Jelenések 7,1-től! 

Jelenések 7,1–4. 9–17. 
1. Ezek után láték négy angyalt állani a földnek négy szegletén, a földnek négy szélét 

tartva, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élőfára. 
2. És láték más angyalt feljőni napkelet felől, akinek a kezében az élő Isten pecsétje 

volt; és nagy szóval kiálta a négy angyalnak, akiknek adatott, hogy ártson a földnek és a 
tengernek, 

3. Ezt mondván: Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg 
nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. 

Most térjünk rá a másik kedvenc témájára az internetes firkászoknak, a kanapé prédikáto-
rok témájára, hogy hú, itt az antikrisztus pecsétje! Bocsánat, én nem szeretnék senkit sem 
bántani. Tehát mi az embereket szeretjük és azokat a testvéreinket is szeretjük. De nagyon 
szeretnénk, hogy ezeket a világosság nélküli dolgokat ne terjesszék az interneten! Miért az 
antikrisztus pecsétjéről beszélnek? Láttátok már itt a száznegyvennégyezer elpecsételtet? Ez 
pedig az antikrisztus pecsétje előtt jön. Tehát a Bibliát, ha elolvassuk, akkor látjuk, hogy Isten 
elpecsétel száznegyvennégyezret. Azt is el kell mondanom nektek, hogy ezek nem a Jehova 
tanúi lesznek. Velük sincs semmi bajunk, csak azokkal a butaságokkal, amiket terjesztenek. 
De azzal elég komoly problémánk van, mert az minden igei igazságot e tekintetben nélkülöz. 
Mert a Biblia világosan írja, hogy kik lesznek ezek? Ennek a korszaknak kik a főszereplői? 
Izrael. Honnan lesznek ezek az elpecsételtek? Izraelből. Nem a keresztényekből, akik nyomo-
rognak, mert ők már itt nem nyomorognak. Kik lesznek ezek? Mind a tizenkét törzsből, 
száznegyvennégyezer.  

4. És hallám a megpecsételtek számát: Száznegyvennégyezer, az Izrael fiainak min-
den nemzetségéből elpecsételve. 

Izrael minden nemzetségből tizenkétezer, és fölsorolják a nemzetségeket. Ha elolvasod a 
nemzetségeket, akkor láthatod, hogy kettő hiányzik innen. Két nemzetség, a dán és az efraim, 
ezekből nem lesznek elpecsételtek. Nem tudjuk, hogy ennek mi az oka, talán azért, mert 
Dánban volt a bálványozás egyik fő helye, vagy Efraim részén Bételben, ahol a bálványtemp-
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lomokat meg az aserákat fölállították, és bálványokat imádtak. Nem tudom, hogy mi az oka, a 
lényeg az, hogy ezek zsidók lesznek, és mind a tizenkét törzsből tizenkétezer elpecsételt. 
Miért hívja el őket Isten? Arra, hogy hirdessék az Evangéliumot. És hallám a megpecsételtek 
számát: Száznegyvennégyezer. Tehát mielőtt jönne az antikrisztus pecsétje – az ördög mindig 
utánoz –, előbb jön egy másik pecsét, jön Isten pecsétje azokra az emberekre, akik hirdetik az 
Evangéliumot. Ez a száznegyvennégyezer. Olyan tanításokat is hallani, hogy csak ezek az 
emberek üdvözültek. Hát, nagy bajban lennénk akkor! Isten ennél sokkal jobb munkát vég-
zett, meg az Evangéliumnak ettől sokkal nagyobb az ereje, hogy csak száznegyvennégyezer 
ember üdvözül a világban. Jézus nem száznegyvennégyezer emberért halt meg, hanem 
minden emberért! Isten akarata világos, azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az 
igazság ismeretére eljusson. Ez a száznegyvennégyezer, ez kiválasztott. Nézzük meg egy 
kicsit őket, mert még fogunk velük találkozni a 14. fejezetben is. 

9. Azután látám, és ímé egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, 
minden nemzetből és ágazatból, és népből és nyelvből; és a királyiszék előtt és a Bárány 
előtt álltak, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak; 

Amikor említjük a száznegyvennégyezret, akkor van ott nagy sokaság. Nagyon-nagyon 
sokan fognak üdvözülni. 

10. És kiáltanak nagy szóval, mondván: Az üdvösség a mi Istenünké, aki a királyi-
székben ül, és a Bárányé! 

11. Az angyalok pedig mindnyájan a királyiszék, a vének és a négy élőlény körül áll-
tak, és a királyiszék előtt arccal leborulának, és imádák az Istent, 

A huszonnégy vén, akikről már olvastunk. A „vén” egyébként nem a görög preszbüterosz 
szóból származik. Vénekkel találkozunk már az Ószövetségben is. A „vén” héberül azt jelenti, 
hogy a nagyobbik fiú. Tehát a rangban, a korban idősebb fiú. Itt a vének, az újszövetségi 
vonatkozásban a Krisztusban felnőttek, akik már érettek, érettebbek.  

12. Ezt mondván: Ámen: áldás és dicsőség és bölcsesség és hálaadás és tisztesség és 
hatalom és erő a mi Istenünknek mind örökkön örökké. Ámen. 

13. Akkor felele egy a vének közül és monda nékem: Ezek, akik a fehér ruhákba 
vannak öltözve, kik és honnét jöttek? 

Ez a kérdés, hogy honnan jöttek? 
14. És mondék néki: Uram, te tudod. És monda nékem: Ezek azok, akik jöttek a nagy 

nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vé-
rében. 

Tehát honnan jöttek ezek? Mikor születtek újjá? Mikor kerültek be Isten országába? A 
Biblia világosan írja, hogy a nagy nyomorúság időszaka alatt. Akkor kerültek be Isten orszá-
gába. 

15. Ezért vannak az Isten királyiszéke előtt; és szolgálnak néki éjjel és nappal az Ő 
templomában; és aki a királyiszékben ül, kiterjeszti sátorát felettük. 

16. Nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé; sem a nap nem tűz rájuk, sem 
semmi hőség: 

17. Mert a Bárány, aki a királyiszéknek közepette van, pásztorolja és vezeti őket, és a 
vizeknek élő forrásaira viszi őket; és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet. 

Isten, aki pásztorolja őket. Tudjátok, hogy Isten Igéje beszél a pásztorlásról. Mit jelent az, 
hogy pásztorolni? Mit jelent az, hogy pásztor? Isten milyen képet hoz? A bárányokat hozza és 
egy pásztort, aki őrzi a bárányokat. Jézusról mit mond az Írás? Ő a Jó Pásztor. Mit csinál egy 
pásztor, mit tesz egy pásztor? Terelgeti a nyájat, táplálja őket, megnyírja a bundájukat, a 
körmüket levágja, megeteti őket, füves legelőre viszi őket. Hogyan lehet ezt egy szóban 
megfogalmazni? Gondoskodik a bárányokról. Védelmezi, óvja, terelgeti őket. Ő a Jó Pásztor. 
Azt mondja az Írás, hogy a Jó Pásztor az életét adja a juhokért. A mi Jó Pásztorunk az életét 
adta értünk, úgyhogy mi ott leszünk Ővele. Nem kell aggódni ezek miatt a nagy csapások 
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miatt. A nagy csapások, a nagy nyomorúság ideje még nem jött el. Ez még előttünk van, és ez 
azokra az istentelenekre vár, akik visszautasítják az Evangéliumot, visszautasítják Isten 
üzenetét. Mondhatunk egy halleluját? Halleluja!  

Utána még tehetünk valamit, mert Isten megáldott bennünket, ezt megtette Ábrahámmal is, 
de itt még nem fejezte be, hanem azt mondta, hogy megáldalak téged és áldássá teszlek. Tehát 
Isten szeretné, ha az üzenetet elvinnéd az elveszettekhez! Mert ez az időkorszak el fog jönni, 
nem tudjuk pontosan, hogy mikor, de egy dolog biztos, hogy ez meg fog történni! Mert Isten, 
amit kimondott az Igéjében, az már megvan. Igenis, menjünk el a világba, és vigyük el az 
embereknek a jó hírt! Vigyük el az örömhírt, hogy mi szabadok vagyunk! Isten megváltott 
bennünket, ránk jó dolgok várnak, amit Isten készített el, és Isten örök otthont készített a 
számunkra, ahol örökkön örökké lakozni fogunk. Nem ez a világ a mi végleges jövőnk, és ez 
egy nagyon-nagyon jó hír! Ha valaki azt mondja, hogy most benne vagyunk a nagy nyomorú-
ságban, tudd, hogy az nem igaz. Nem vagyunk benne a nagy nyomorúságban, mert a Biblia 
ezt írja. Nyilván, hogy az előszobájában vagyunk, nyilván, hogy ezek mind jelek, Jézus ezt 
mind elmondta, hogy lesznek majd háborúk, lesznek járványok, lesznek betegségek. Ezek 
mind meglesznek, de azt is elmondta, hogy ez még nem a nagy nyomorúság, hanem ez még 
csak a nagy nyomorúság kezdete és az eleje. Egyébként is megmondta, hogy a földön 
nyomorúságotok lészen, de bízzatok, mert én legyőztem a világot! Ámen.  

Dicsérjük az Urat! Köszönjük az Ő kegyelmét!  
Ha valaki eddig velünk maradt és végignézte, akkor a kérdés, hogy mi a megoldás? A 

megoldás Jézus! Hogy kerülhetünk be Isten országába? Hogyan kerülhetjük ki ezeket a 
szörnyűségeket, ami vár az elveszett világra? Egyetlen módon, ha Jézus mellett döntünk, mert 
Ő az, aki be tud vinni minket az Ő országába. Ő már megszabadított bennünket. El kell 
fogadnunk Őt, mint életünk Urát és Megváltóját! Úrrá kell tenni az életünk fölött, és az 
Őbenne levő hitünket meg kell vallani! Bele kell kerülnünk Isten országába, utána pedig 
munkálkodnunk kell Isten országában, mert Jézus azt is akarja, hogy legyünk az Ő 
tanítványai, legyünk az Ő követői. Ha valaki még nem biztos abban, hogy örök élete van, nem 
tudja, hogy van-e üdvössége, akkor egy dolgot kell megvizsgálni: hiszi-e azt, hogy Jézus Isten 
Fia és meghalt a bűneinkért? Hisz-e ebben a szívében? Hiszi-e azt, hogy Isten feltámasztotta 
Őt a halálból? Hiszi-e, hogy Jézus feltámadt és él? Ha ez a hited meg van, akkor erről a hitről 
vallást kell tenni. Be kell Jézust hívni az életünkbe, úrrá kell tenni az életünk fölött. Így 
kerülünk bele az Ő Testébe.  

A Róma levél 10,9–10. 13. szerint tesszük ezt a megvallást: Mert ha a te 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. Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.  

Mondjuk együtt: Hiszem, hogy Jézus Isten Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűnei-
mért 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! 
Most megvallom: Jézus, Te vagy az én Uram. Te vagy az én Megváltóm. Te vagy az én Gyó-
gyítóm. Én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban. 
Az Ő vére tisztára mosott, megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten Igéje igazság. 
Ámen. 

Dicsérjük az Urat! Fogadd el a gyógyulásodat, amit Jézus Krisztus megszerzett a 
kereszten! Hagyjad, hogy Isten Szelleme kiáradjon rád és a kenet megtörje az igát!     

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