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AZ UTOLSÓ IDŐK 11. – Az utolsó trombitaszó 
Varga István élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Budapest, 2021.10.10. 
 
Az Úr Jézus szeretetével köszöntünk benneteket, és külön köszöntjük azokat, akik előszőr 

vannak itt. Örülünk, hogy itt vagytok velünk, és szeretettel várunk benneteket más alkalom-
mal is. Nektek, újaknak nem lesz könnyű a mai táplálék, ugyanis folytatni fogjuk a Jelenések 
könyvét. A mai alkalom a 11. része az utolsó időkkel kapcsolatos üzenetnek. Kísértés ért a 
tekintetben, hogy egy kicsit nagyobb tempóval haladjunk ebben, de nem szeretném 
elnagyolni. Nem véletlenül rakták be a Jelenések könyvét a Bibliába. Isten egyértelmű akarata 
az, hogy ezekről a dolgokról tudjunk. Tudom, hogy ez nem könnyű táplálék, főleg az új és 
kezdő hívőknek, de imádkoztam azért, hogy az Úr ezt olyan egyszerűséggel hozza elő, 
amilyen egyszerűséggel ezt rajtam keresztül meg tudja tenni, hogy mindenki számára érthető 
legyen. A Biblia hatvanhat könyve végül is Jézus Krisztusról szól. Az eleje ember terem-
téséről ír, és arról, hogy hogy jött be a világba a bűn, hogy rontotta meg a sátán az egész 
világot, hogy jött be a bűn és a halál szellemi törvénye. A Jelenések könyve, ami egy apoka-
liptikus könyv, arról szól, hogyan fogja Isten kivezetni végleg a bűnt és a bűn következmé-
nyeit a világból, hogyan teremti újra a világot, és ennek az örök életnek, amit Ő eltervezett a 
számunkra, kik és hogyan lehetnek a kedvezményezettjei. 

Isten minden egyes embernek fölkínálta az Ő kegyelmét. Ez a kegyelem Jézus Krisztusban 
jött el. Ádám által bejött a bűn a világba, az okozta azt a rengeteg problémát, ami ma a világ-
ban van, és ennek a világnak a sátán lett az ura. Ez a hatalom átkerült Ádám kezéből a gonosz 
kezébe. Az ember szelleme elszakadt Isten szellemétől, az Úr Jézus pedig azért jött, hogy 
helyreállítsa az Isten és ember között megszakadt kapcsolatot, bensőséges közösséget. Jézus 
Krisztusban minden egyes embernek Isten felkínálja a kegyelmet. Ha a Jelenések könyvét 
olvassuk, akkor bizony vannak benne olyan részek, amit talán sokan nem szívesen hallgatnak. 
Nagyon szeretjük az Urat mindannyian, hiszen bennünk él, élő kapcsolatunk, élő közösségünk 
van vele, és nagyon szeretjük Őt, mint gyógyítót, mint Megváltót, mint szabadítót, és valóban 
Ő az Úr Jézus Krisztus. De fölborulna egy kicsit az egyensúly, ha nem beszélnénk arról is, 
hogy Jézus Úr, és Jézus bíró is! Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hiszen Isten meg fogja ítél-
ni a világot, meg fogja ítélni azokat az embereket, pontosabban azok az emberek hoznak 
magukra ítéletet, akik elutasítják Isten kegyelmét. A Jelenések könyvében erről van szó, hogy 
Isten hogyan ítéli meg magát az ördögöt, magát a sátánt és az ő követőit. Ez nem kell, hogy 
félelemmel töltsön el bennünket, hanem inkább kicsit kimozdít a komfort- és a kényelmi 
zónánkból, hiszen Isten azért helyezett bennünket ide a Földre, azért van itt a gyülekezet, 
hogy hirdessük az Úr Jézus Krisztus evangéliumát, hogy azok az emberek, akik még nem 
ismerik Istent, ne vesszenek el. Isten szándéka egyértelmű. Azt akarja, hogy minden ember 
üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Mi, a gyülekezet tagjai, köztük te is, mind-
annyian itt a Földön Isten szája, Isten keze, Isten lába vagyunk. Isten bennünket használ, ilyen 
tökéletlen embereket, mint te meg én. Használ bennünket arra, hogy azt a tökéletes Istent 
bemutathassuk az embereknek, hogy élő kapcsolatba tudjanak vele kerülni az emberek. A 
kereszténység nem vallás. Nagyon sokan azt mondják, hogy ez csak egy vallás a sok közül! 
Nem, a kereszténység másról szól, azt jelenti, hogy krisztusivá lenni, élő kapcsolatba kerülni 
Istennel. Mi a menny állampolgárai vagyunk. A múlt alkalommal elhangzott egy mondat, ami 
nagyon tetszett, hogy a mi végleges otthonunk a menny, a missziós területünk pedig a Föld. 
Ez egy nagyon jó meglátás, és tényleg ez az igazság. 

A Jelenések könyvével kapcsolatban miért foglalkozunk ezzel, és miért tanítunk erről, túl 
azon, hogy Isten akarja, hogy ismerjük az utolsó idők történéseit? Az utóbbi időben a közös-
ségi média terjedésével nem csak a jó hír terjed, hanem olyan hírek is, amik félelemmel töltik 
el az embereket, illetve mellékvágányra viszik. Ha jön egy rendkívüli helyzet, egy gazdasági 



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

 

nehézség, vagy esetleg egy járvánnyal kapcsolatos kihívás, mikor mi is bezártunk pár hónap-
ra, akkor az emberek világvégét kiabálnak. Az oltással kapcsolatban már az antikrisztus pe-
csétjéről beszélnek, meg a démonok csípéséről. Nekünk a házunkat, az életünket, a keresztény 
hívő életünket kősziklára kell építeni! Ahhoz, hogy el tudjunk igazodni Isten dolgaiban, min-
denképpen Isten Igéjére van szükségünk. A házépítéssel kapcsolatban említem, hogy Jézus a 
hegyi beszédben beszélt a kősziklára épített házról, a Máté evangélium 7. részében. Korábban 
nem úgy építettek házat, hogy interneten megrendelték a mixerkocsit, meg a betonpumpát, 
kiásták az alapot és beleöntötték a betont. Abban a korban nem így ment. Vagy magas helyre, 
hegyre építettek házat, vagy ha nem volt ilyen, akkor meg kellett keresni azt a stabil, fix 
alapot, amire házat lehetett építeni, ami lehet, hogy a homok alatt volt egy méterrel, vagy fél 
méterrel, de a lényeg az, hogy meg kellett keresni azt a stabil helyet, és egy csomó szemetet, 
és egy csomó fövényt le kellett takarítani az alapról. 

Nekünk ugyanezt kell tenni. Jézus hozza ezt a példát, hogy aki az igaz kincset keresi, 
annak mélyre kell ásni. Nekünk is mélyre kell ásni Isten Igéjében, és ha nem akarunk 
eltévelyedni, akkor nem kerülhetjük ki, hogy az Igén gondolkodjunk, elmélyedjünk benne, és 
Isten Igéjére építsük a házunkat. Vannak túl aktív, túlbuzgó keresztények, de ha nincs mö-
götte ismeret, akkor a buzgóságunkkal akár tudunk károkat is okozni másoknak. Éppen ezért 
egy kicsit részletesebben megyünk ezen végig, és higgyétek el, hogy sok-sok kijelentést, 
megértést ad Isten azoknak is, akik ma vannak először. Lehet, hogy nehéznek tűnik első 
hallásra, sőt szörnyűségesnek tűnik az, hogy Isten meg fogja ítélni a világot, de ez még 
semmit nem vesz el az igazságból, mert Isten meg fogja ítélni a világot. Ez bennünket nem 
kell, hogy félelemmel töltsön el, minket Isten már megítélt az Úr Jézus Krisztusban, illetve 
mindenkit, aki elfogadta Őt. 

A mi ítéletünket Jézus elvitte, sőt az egész világét, minden ember ítéletét. Minden ember 
saját felelőssége, a saját döntése az, hogy Isten felkínált kegyelmét elfogadja vagy vissza-
utasítja. Isten elmondja, hogy mi történik akkor, ha elfogadja az Ő kegyelmét, és mi történik 
akkor, ha nem. Ez teljességgel az ember választása. Ha most nagyon ki akarnám sarkítani, 
akkor elmondhatnám úgy is, hogy minden ember eldöntheti, hogy megy a vágóhídra, vagy 
elfogadja Isten kegyelmét és mindazt, amit Isten felkínált azoknak, akik a Krisztus Jézusban 
vannak. Ez a lehetőség minden embernek adott. A sátánnak mi a célja? Az, hogy meg-
tévessze, becsapja az embereket, és egy rossz istenképet mutasson nekik. 

Isten egy jó Isten. Ő egy szerető Isten, de ettől még igazságos Isten is. Isten nem korrupt. 
Isten a bűn büntetését ki kell, hogy töltse. Ezt megtette avval, hogy az egyszülött Fiára töltötte 
ki a mi bűneinket, Őrá helyezte a mi bűneinket, fájdalmainkat. De azok, akik visszautasítják, 
azokra bizony ítélet vár, és ez benne van a Jelenések könyvében. Szeretünk róla beszélni vagy 
nem, szeretjük hallani vagy nem, ez akkor is meg fog történni, mert Isten megmondta. Amit 
pedig Isten megmondott, az meglesz! Illetve megvan, és majd be fog teljesedni. 

A múlt alkalommal a száznegyvennégyezer elpecsételtnél hagytam abba, a Jelenések köny-
vének a hetedik részében. Nagyon sokan beszélnek az antikrisztus pecsétjéről, de az még egy 
kicsit messze van, több dolog kell, hogy történjen addig. Meg kell, hogy jelenjen az antikrisz-
tus, de nem jelent még meg. Lehet, hogy már a világban van a szellemisége, de maga az 
antikrisztus személye még nem fedődött fel. Ezért eleve nem is lehet még antikrisztus pecsét-
je. Aki nektek erről beszél, akkor azt is tudja, hogy a Jelenések könyvének a hetedik részében 
hol van a száznegyvennégyezer, homlokán elpecsételt ember? Mert előbb azoknak kell meg-
jelenni. Ahogy Dániel könyve, úgy a Jelenések könyve is egy kronológiai sorrendet mutat. Le 
van írva sorban, hogy minek, hogyan kell megtörténnie, amíg eljön az antikrisztus. Nagyon 
sok fontos dolog van a Bibliában, amit sokan nem vesznek figyelembe. Az első része a 
gyülekezeti korszakról beszél, arról az időkorszakról, amiben mi most élünk. Miután Jánost 
felvitte az Úr a mennybe, úgy, hogy elragadta, ez a Jelenések könyvének a negyedik része, 
onnantól kezdve sehol nem találjuk a gyülekezetet, hanem az az időkorszak lesz Dániel 
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hetvenedik hete. Ezt Dániel könyvénél tárgyaltuk. Itt felmerült az a kérdés, a Római levélben 
olvassuk, hogy most akkor mi van Izráellel? Akkor Isten elvetette az Ő népét? Azt mondja Pál 
apostol, hogy: távol legyen! A zsidók üdvözülni fognak, föl fogják ismerni a Messiásukat. Ezt 
nem tették meg eddig, de megjegyzem, hogy az első hívők zsidók voltak mind. Mária egy 
zsidó asszony volt, Péter is zsidó volt, Pál szintén, tehát a korai hívők mind zsidók voltak, és 
ezért mondták, hogy mi beoltattunk az olajfába. 

Miért van szükség a száznegyvennégyezer elpecsételtre? Ezt is megbeszéltük a múlt alka-
lommal, hogy ők zsidók lesznek, minden törzsből tizenkétezer elpecsételt, kivéve Dán és 
Efraim törzséből nem lesznek elpecsételtek. Látjuk, hogy visszatér a zsidó korszak, és a 
gyülekezet, a hívők már nem lesznek itt. Kik lesznek itt a nagy nyomorúság ideje alatt? A 
pogányok, azok, akik nincsenek Jézus Krisztusban, mert az Ő Teste pedig elragadtatik, kivé-
tetik. Világosan beszél az Írás, a Lukács evangéliumában olvassuk, hogy úgy lesz, mint Noé 
napjaiban, illetve mint Lót napjaiban. Isten kimentette az övéit mindig a veszedelem alól. 
Mindjárt fogjuk látni, hogy a száznegyvennégyezer, akik itt lesznek az antikrisztus ideje alatt, 
a nagy nyomorúság ideje alatt, még ők is igen komoly védelmet fognak élvezni Istentől. 

Menjünk a nyolcadik fejezetre. Ott tartottunk legutóbb, hogy felnyitották a hat pecsétet. 
Jelenések 8,1–4. 
1. És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lett nagy csendesség a mennyben, mintegy 

fél óráig. 
2. És látám azt a hét angyalt, aki az Isten előtt álla; és adaték nékik hét trombita. 
3. És jöve egy másik angyal, és megálla az oltárnál, aranytömjénezőt tartva; és adaték 

annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek imádságaihoz az aranyoltárra, amely 
a királyi szék előtt volt. 

4. És felméne a tömjén füstje a szentek imádságaival az angyal kezéből az Isten elébe. 
Láttunk már egy olyan képet az előző részben, amikor a szentek imádságai felszálltak Isten 

elé, ezt pedig az ötödik rész nyolcadik versében olvastuk. 
Jelenések 5,8. 
8. És mikor elvevé a könyvet, a négy élőlény és a huszonnégy vén leborula a Bárány 

előtt, mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén, jó illatokkal tele, amik a szentek 
imádságai. 

A szentek imádságai Isten elé mentek. Most szintén azt látjuk, hogy az angyal megállt az 
oltárnál és aranytömjénezőt tartott. Mit jelent ez a kép? Kiről beszél itt az Ige? Itt Jézus 
Krisztus főpapi szolgálatáról látunk dolgokat. Amikor Jézus feltörte a hetedik pecsétet, akkor 
csend lett a mennyben. Mindenki várt, hogy most mi lesz. Fölnyittatott az utolsó pecsét, mi 
van a mi örökségünkkel? Hol van a mi örökségünk? Hiszen a hétpecsétes könyv, amit Jézus 
felnyitott, ott láthatjuk, hogy mi lesz az elkövetkezendő világ sorsa. Ezután János lát hét 
trombitát, amelyek átadatnak az angyalnak, aki előtt állnak, ez a második versben van, és 
látja, hogy egy másik angyal a füstölőszert az igazak imádságaival együtt az oltárra teszi. Ez a 
harmadik vers volt. Ezek a szentek imádságai, és ezeket az angyal felajánlotta Istennek a 
füstölőszerrel együtt. Mint mondtam, ez Jézus szolgálatát ábrázolja. Egy kicsit vissza kell, 
hogy csatoljunk az Ószövetségbe. Az Ószövetség az Újszövetség előképe. Jom kippur napján, 
amikor az áldozatot mutatták be, csak a főpap mehetett be a Szentek Szentjébe. Ott látjuk a 
tömjénezőt, és ott látjuk, hogy Isten trónja előtt a főpapnak jó illatot kellet gerjesztenie. Itt az 
az ószövetségi kép köszön vissza, és itt is Jézus szolgálatáról van szó. Jézus a mi közben-
járónk, a mi főpapunk. Amikor mi imádkozunk, Jézus nevében az Úr elé megyünk, akkor 
Jézus, mint a mi főpapunk képviseli a mi imádságainkat. Ennek a képe jelenik meg itt, és 
kétség nélkül Jézusra mutat. Az 1Timótheus 2-ben olvassuk, hogy Jézus a közbenjáró Isten és 
ember között. Nincs más közbenjáró. Senki nem tud rajta kívül képviselni bennünket Isten 
előtt. Azért az imádságainkat Jézus nevében mondjuk. Jézus tanította a tanítványait, hogy 
eddig még semmit sem kértetek az én nevemben, de ezután kérni fogjátok az atyát, az én 
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nevemben fogtok imádkozni. Jézus a mi főpapunk, Ő az, aki közbenjár értünk, és amikor 
imádkozunk, az imánk fölmegy a trón elé, és Jézus képvisel bennünket az Atya előtt. 

Jelenések 8,5. 
5. Azután vevé az angyal a tömjénezőt; és megtölté azt az oltárnak tüzével, és leveté a 

földre; és lettek mennydörgések és szózatok és villámlások és földindulás. 
Itt az imádságokat, amik felmentek Isten más dologra használta, mint korábban. Az arany-

tömjénezőt tartó angyal most másképp használja a tömjénezőt, mint az előző két esetben. 
Először Isten gyermekeinek az érdekében használta. Az ötödik versben viszont ítélettel 
kapcsolatban használta az imákat, amelynek ki kell áradni a földre. A Jelenések 6,10-ben ol-
vassuk, hogy a szentek, akik a nagy nyomorúság idején meghaltak, imádkoztak és fölkiál-
tottak Istenhez.  

Jelenések 6,10. 
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? 
Nem titok senki számára, hogy főleg a korai kereszténység idején nagyon sok üldözés érte 

a keresztényeket, nagyon sokan vértanúhalált haltak, és az ördög nem fejezte be az üldözé-
süket. Ma is vannak a világnak olyan részei, ahol halomra gyilkolják őket. A hírekben nem 
sokat hallasz erről, de így van. Isten meg fogja ítélni azokat, akik ezt teszik. Ezen az ember 
elgondolkodik, hogy ilyenkor hol van Isten? Ezt kérdezhették volna a korai keresztények is. 
Lefejezték őket, oroszlánok elé dobták őket, vértanúhalált haltak Jézus nevéért, és a Jézus 
Krisztusról való bizonyságtételük miatt. Kérdezhetnénk, hogy Isten ezt miért engedi? 

Tudjátok, nem marad büntetlenül semmi, majd fogjuk látni a legvégén, hogy minden 
ember fel fog támadni. Minden embernek számot kell adni az életéről. Úgy gondolják nagyon 
sokan, vezetők, politikai vezetők, királyok, császárok, hogy megúszhatják a korruptságot, az 
igazságtalanságot. Istentől van minden hatalom, a Biblia ezt írja. Akire sok bízatott, attól 
sokat kérnek számon! Nem lehet megúszni, és nem lehet kikerülni Isten ítéletét. Itt válasszuk 
külön, nehogy megkövezzetek, hogy itt Isten ítéletéről prédikálok! A Bibliát prédikálom, az 
Igét prédikálom. Mi már Krisztusban megítéltettünk, de a hívők is, keresztények, mi is 
odaállunk Krisztus ítélőszéke elé. Ezt talán minden üzenetemben elmondtam, mert fogunk 
jutalmakat venni azért, ami jót cselekedtünk, amit pedig nem, annak nem vesszük a jutalmát. 
A fa, a széna és a pozdorja el fog égni. Jézus a hegyi beszédében beszél arról, hogy adjatok 
titkon és Isten megfizet nyilvánosan. Miért mondja ezt Isten? Könnyű úgy adni, hogy 
mindenki lássa, hogy adakozok. Miért teszik az emberek általában? Sokszor azért, hogy 
dicsőséget vegyenek, és hogy elismerjék őket. Mit mond ezzel szemben Jézus? Hogy aki 
titkon teszi ezt, Isten megfizet nyilván. Amit nyíltan teszünk, amit azért teszünk, hogy a saját 
dicsőségünkre vagy a saját elismerésünk miatt, abban nincsen benne a hit. Mert lehet, hogy 
nem hiszi azt, hogy Isten valóban megfizet, hogy Isten tényleg látja. De Ő a hitünket nézi. A 
szívünket nézi. Benne kell, hogy legyen a hit abban, amit cselekszünk.  

 
Miután a pecsétek felnyílnak, a hét trombitaszó következik, ahogy nevezi, ez a kettő 

egymásba ér. Ahogy felnyílt a hetedik pecsét.  
Az első trombitaszó: 
Jelenések 8,7. 
7. Az első angyal azért trombitála, és lett jégeső és tűz, vérrel elegy, és vetteték a 

földre; és a földnek harmadrésze megége, és az élőfáknak harmadrésze megége, és 
minden zöldellő fű megége. 

Látjátok, hogy a föld pusztulását nem a légszennyezés, nem valamilyen ökológiai kataszt-
rófa fogja okozni, hanem Isten ítélete, amely eljön a földre.  

A második trombitaszónál – az Igét majd elolvassuk – egy óriási égő hegy zuhan a 
tengerbe, amely következtében a tenger egyharmada vérré válik. Mielőtt Mózes kivezette 
volna Egyiptomból Isten népét, a fáraóra mért csapások egyike hasonló volt: a folyó vérré 
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vált. Óriási csapás, nem lesz ivóvíz az embereknek, a tengeri élőlények egyharmada elpusztul, 
a hajók egyharmada megsemmisül. Ha valaki azt mondja most erre a covid helyzetre, hogy ez 
a nagy nyomorúság, akkor mit mond ezekre?  

Azért mondom, hogy nem gondolják át, és nem olvassák át az emberek, hogy mi nem 
vagyunk, hála Istennek, a nagy nyomorúságban. A hitem szerint, az én igei értelmezésem 
szerint nem is leszünk, mert Isten már kimentett bennünket a Jézus Krisztus által!  

A harmadik trombita megszólalása egy hatalmas csillag földre hullását idézi elő. Az 
Ürömnek nevezett csillag megrontja a föld édesvizeinek egyharmadát és sok ember meghal a 
keserű víz miatt. Gondoljátok el, hogy ma ez egy természetes dolog, amikor kinyitod a csapot 
és folyik a víz. Igazából hálát adhatnánk minden pohár vízért, amit megiszunk ezeknek az 
ismeretében, mert ez nekünk természetes. De bizony el fog jönni az az idő, amikor a világ 
igen komoly nyomorúságot, csapást fog elszenvedni. 

 A negyedik trombitaszó olyan hatást gyakorol a napra, a holdra és a csillagokra, hogy a 
fényük a nap harmadrészében nem jut el a földre. Ez az ítélet a Föld bolygón túli naprendszert 
és az Univerzumot érinti. Tehát ezek a csapások, amiről itt most olvastunk, ezek mind, mind a 
földet érintik, és ahogy az Egyiptomban is történt, felfedezhetünk hasonlóságot, amikor Isten 
a fáraót ítélte meg Isten népe, Izrael népe miatt.  

A kegyetlen pogány világ, a sátán és a követői szintén, ahogy a fáraó megítéltetett, ugyan-
úgy meg lesznek ítélve. Egy igazságos Isten, aki a bűnt megítéli, nem hagyhatja büntetlenül, 
akkor Isten korrupt lenne. Az Ószövetséget is ezért nem értik sokan. Mindig azt mondják, 
hogy van egy szigorú ószövetségi Isten, meg van egy kegyelmes újszövetségi Isten. Ez 
teljesen rossz megközelítés. Isten nem változott meg, Ő most is ugyanaz, Ő az ószövetségben 
is egy szerető Isten volt és most is egy szerető Isten. Isten nem változott meg. Ami 
megváltozott az a mi viszonyunk, illetve a mi kapcsolatunk Istennel. Az ószövetség népének 
nem volt élő kapcsolata Istennel. Volt egy törvény: ha megteszed, áldott vagy, ha nem, 
átkozott. Most nagyon lesarkítottam. Erről szólt.  

A törvény nem segített az embereknek abban, hogy általa jobbá váljanak. De Isten a 
kegyelmét úgy árasztotta ránk, hogy a törvényét beleírta a szívünkbe. Ezért mondta Jézus, 
hogy innentől kezdve nem mondalak titeket szolgáknak, hanem a barátaimnak mondalak 
benneteket. Miért tesszük meg a dolgokat? Ha krisztusi vagy, és krisztusi felnövekedett hívő 
vagy, akkor nem azért nem lopsz, mert megbüntetnek a rendőrök, hanem azért, mert neked 
Jézus a barátod. A barátod miatt nem teszed meg. Azért mert a törvény bele van írva a 
szívedbe és már nem akarod megtenni, nem akarsz másnak kárt okozni.  

A hegyi beszéd révén Jézus elég magasra tette a mércét a zsidóknak, fölsorolta nekik a 
törvényt, és a végén azt mondja, hogy a törvény úgy írja, hogy szeresd felebarátodat, gyűlöld 
ellenségedet. Azt mondja Jézus, hogy én pedig azt mondom, hogy szeresd a te ellenségeidet! 
A 48-as versben pedig ott van, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok is 
tökéletes. Mi a tökéletes? Hova tette Jézus a mércét a zsidóknak? Az a tökéletesség, ha tudod 
szeretni az ellenségeidet. Eljutottunk-e már ide? Igen? És amikor megnézed azt az utált 
politikusodat a tévében, akkor mi történik veled? Sajnos ide az ember magától nem tud el-
jutni, és nem tud eljutni a törvény cselekedetéből sem. Így nem képes senki szeretni, főleg 
nem a saját erejéből, így egyedül Isten képes szeretni.  

Ha valaki tökéletesnek gondolja magát, akkor ez az isteni mérce. Hol vagyunk ettől? Most 
megmérhetjük magunkat. Lehet, hogy van, aki egy kicsivel följebb van, de senki nem éri el a 
mértéket. Ez az isteni fajta szeretet, és ezt a szeretetet helyezte belénk Isten, amikor újjá-
születtünk, krisztusivá váltunk, az isteni fajta természetnek lettünk a részese, ahogy ezt Péter 
apostol gyönyörűségesen elmagyarázza. Menjünk tovább, s nézzük a 13-as verset.  

Jelenések 8,13. 
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13. És láték és hallék az égnek közepette egy angyalt repülni, aki ezt mondja vala 
nagy szóval: Jaj, jaj, jaj a föld lakosainak a három angyal trombitájának többi szavai 
miatt, akik még trombitálni fognak. 

Azt mondja itt az Írás, hogy ezzel még nincs vége. Tehát itt még lesz az embereknek jaj, 
lesz nyomorúság, még tovább fog tartani az ítélet. 

 Egy dolgot azért hadd mondjak el, a múlt alkalommal olvastuk a száznegyvennégyezret. A 
száznegyvennégyezer miért van itt a földön? Miért prédikál? Azért, hogy az emberek 
forduljanak Istenhez. A kegyelem ajtaja még mindig nyitva van, még a nagy nyomorúság 
ideje alatt is. A nagy nyomorúság alatt nagyon-nagyon sok ember fog Istenhez fordulni, na-
gyon sokan viszont megkeményítik a szívüket, mint az Ószövetségben a fáraó, és még jobban 
gyűlölni fogják Istent, főleg amikor felfedezik, hogy az ítélet mögött maga Isten áll. Ahelyett, 
hogy Istenhez fordulnának, hogy Hozzá mennének, hogy megtérnének, hogy újjászületnének, 
ahelyett inkább Isten ellen rázzák az öklüket. Még ez sem segít némelyeken, annyira meg van 
keményedve a szívük, annyira megátalkodottak, hogy még mindig Istent okolják.  

Az ötödik trombitaszó: 
Jelenések 9,1–5. 
1. Az ötödik angyal is trombitált, és látám, hogy egy csillag esett le az égről a földre, 

és adaték annak a mélység kútjának kulcsa. 
2. Megnyitá azért a mélységnek kútját: és füst jöve fel a kútból, mint egy nagy kemen-

cének füstje; és meghomályosodék a nap és a levegőég a kút füstje miatt. 
3. A füstből pedig sáskák jöttek ki a földre; és adaték azoknak hatalom, mint hatal-

muk van a föld skorpióinak. 
4. És megmondaték nékik, hogy a földnek füvét ne bántsák, se semmi zöldellőt, se sem-

mi élőfát, hanem csak azokat az embereket, akiknek homlokukon nincs az Isten pecsétje. 
5. És adaték azoknak, hogy meg ne öljék őket, hanem hogy kínoztassanak öt hónapig; 

és azoknak kínzása olyan, mint a skorpió kínzása, mikor megmarja az embert. 
Itt ezek a bizonyos skorpiócsípések nem az injekciót, nem az oltást jelentik, hadd mondjam 

el. Miről van itt szó? Nézzük az elejétől, azt mondja, hogy látom, hogy egy csillag leesett az 
égről. Mi jut eszetekbe erről?  A Lukács evangéliumában, amikor Jézus mondja, hogy most 
van az ördög kárhoztatása, most látom a sátánt lehullani az égről.  

Amikor csillagról beszélünk, akkor ezek jelképek, szimbólumok, azért állok meg egy 
kicsit. A Jelenések könyvében a hét csillag miről szólt? Személyről szólt és itt is személyről 
van szó. Magáról a sátánról van szó – és adaték annak a mélység kulcsa. Szintén a Lukács 
evangéliumban van a 8. részben, amikor Jézus kiűzi a gadarai megszállottból az ördögöket. 
Kimennek a légiók és könyörögnek Jézusnak, hogy ne küldj le minket a mélységbe, hanem 
nekünk még az is jobb, ha belemegyünk a disznókba! Talán emlékeztek a történetre. Aztán 
belementek a disznónyájba és bementek a tengerbe. Ezek démonok voltak, szellemi lények. A 
sátánnak megadatik az, hogy kiengedje ezeket a megkötözött démonokat, és ahogy akkor 
belementek a disznónyájba, most ezekbe a sáskaféle lényekbe fognak belemenni.  

Mi a cél? Addig a csapások a föld ellen voltak, magát a földet érintették, innentől kezdve 
az embereket fogják érinteni, mégpedig olyan módon, hogy az emberek keresik a halált és 
nem tudnak meghalni. Öt hónapig gyötrik, kínozzák őket ezek a démoni szörnyek. Erre 
mondja a Biblia, hogy ez az első jaj.  

A Jelenések 9,6-tól olvasom. Ezeket szinte rossz végig olvasni. Én tudom, hogy ez nem 
egy örömhír, de az örömhír az, hogy Isten megmentett ettől bennünket. Megint csak azt 
tudom mondani, hogy tudnunk kell, hogy azok a szeretteink, családtagjaink, barátaink, akik 
visszautasítják az Urat, és ők az Antikrisztus, a nagy nyomorúság ideje alatt még a földön 
vannak, ez a szörnyűség vár rájuk. Ez arra kell, hogy indítson bennünket, hogy tényleg 
hirdessük nekik az Evangéliumot, mert a megoldás Krisztus! Minden ember számára a 
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megoldás Krisztus. Benne van az élet, Benne van az örök élet, és nem fog megmenteni 
semmilyen világi elképzelés senkit.  

Jelenések 9,6. 
6. Annakokáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják 

meg azt; és kívánnának meghalni, de a halál elmegy előlük. 
Itt leírja, hogy hogy néznek ki ezek a szörnyek, nem fogom fölolvasni, borzalmasan 

néznek ki és ártanak.  
Jelenések 9,11–18. 
11. Királyukul pedig a mélység angyala volt felettük; annak a neve zsidóul Abaddon, 

görögül pedig Apollion, azaz Vesztő a neve. 
12. Az első jaj elmúlék; ímé ezután még két jaj következik. 
Jön a hatodik trombitaszó. 
13. A hatodik angyal is trombitált, és hallék egy szózatot az arany oltárnak négy 

szarvától, amely az Isten előtt van, 
14. Mondván a hatodik angyalnak, akinél a trombita volt: Oldd el azt a négy angyalt, 

aki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesnél van megkötve. 
Ez nem az a négy angyal, akiről az előzőben olvastunk, ez másik négy angyal, ezek meg 

voltak kötözve. 
15. Eloldaték azért a négy angyal, aki el volt készítve az órára és napra és hónapra és 

esztendőre, hogy megölje az emberek harmadrészét. 
16. És a lovas seregek száma két tízezerszer tízezer volt; hallottam a számukat. 
Miről van itt szó? Ez a négy angyal lehet négy hadvezér. Itt egy kétszázmilliós hadseregről 

van szó, akik az antikrisztus ellen fognak jönni, az Eufrátesztől keletre lehetnek, és gondolom, 
jönnek a Szentföld felé, illetve hogy ártsanak és elpusztítsák az embereket. Ez a négy angyal 
ezeknek a vezetője, és egy hatalmas háború lesz.  

17. És így látám a lovakat látásban és a rajtuk ülőket, akiknek tűzből és jácintból és 
kénkőből való mellvértjeik voltak; és a lovak feje olyan volt, mint az oroszlánok feje; és 
szájukból tűz és füst és kénkő jött ki. 

Borzalmas pusztítást fognak okozni a földön. Nem egy vírusocskáról van szó, ugye? 
Megint szeretném kihangsúlyozni, mikor valaki arról beszél neked, hogy most a nagy 
nyomorúság ideje alatt vagyunk, csak azért olvasom fel, hogy lássátok a különbséget a 
mostani semmi között, meg a között, ami vár erre a hitetlen világra.  

18. E háromtól öleték meg az emberek harmadrésze, a tűztől és a füsttől és a kénkő-
től, amely azoknak szájából jött ki. 

Nézzétek meg, hogy mi történik ezek után, azt már nem olvasom el: az emberek még 
mindig nem fordulna Isten felé. Azt mondja az Írás, hogy a drogokhoz fordulnak. Itt a 
drogokról van szó. Az emberek inkább a drogokhoz fordulnak, és még mindig Isten ellen 
rázzák az öklüket.  

Jelenések 9,21. 
21. És nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, sem az ő ördöngösségeikből, sem 

paráználkodásaikból, sem lopásaikból. 
Előtte még ott említi a bálványimádást is. Tehát meg lesznek ítélve ezek az emberek. Most 

nézzük a következő részt, itt egy közbevetett rész van, a 10-től 13-ig. A múltkor már 
mondtam, a közbevetett részek azok, amikor folyik a történet, tart az esemény, és az ese-
ményből kiemelünk egy részt, és azt egy korábbi esemény részeként elmagyarázhatjuk. Ezt 
jelenti itt a közbevetett rész.  

Jelenések 10,1–11.  
1. És láték egy másik, erős angyalt az égből leszállani, aki felhőbe volt öltözve; és a 

fején szivárvány volt, és az orcája olyan volt, mint a nap, és a lábai mint a tűzoszlopok;  
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2. És a kezében egy nyitott könyvecske volt; és tevé a jobb lábát a tengerre, a bal 
lábát pedig a földre; 

3. És kiálta nagy szóval, mint mikor az oroszlán ordít; és mikor kiálta, megszólaltatá 
a hét mennydörgés az ő szavát. 

4. És mikor a hét mennydörgés megszólaltatta az ő szavát, le akarám írni; és az égből 
szózatot hallék, amely ezt mondá nékem: Pecsételd be, amiket a hét mennydörgés szóla, 
és azokat meg ne írd. 

Nézzük meg, hogy ki lehet ez az angyal? A leírásból látjuk, nem kell hozzá nagy fantázia, 
itt nyilván Jézusról van szó. Mi történt? Egy nyitott könyv volt a kezében és az egyik lábát 
vetette a tengerre, a másikat pedig a földre. Nyilván annak a szimbóluma, hogy a folyóvizek 
és a föld mind Isten tulajdona.  

Egy nyitott könyv volt a kezében. Mennydörgő hangnak írta le ezt János, hogy megszólalt 
és azt mondja, hogy ezt ne írd le! Gyakorlatilag itt nem tudjuk, Isten nem kötötte az orrunkra, 
nem kell kutakodni utána. Amiről Isten nem akarja, hogy tudjunk, azt nem kell tudnunk, 
valószínű azért nem akarja. Itt történik valami, egy nagyon fontos dolog.  

5. És az angyal, akit láték állani a tengeren és a földön, felemelé kezét az égre, 
6. És megesküvék arra, aki örökkön örökké él, aki teremtette az eget és a benne 

valókat, és a földet és a benne valókat, és a tengert és a benne valókat, hogy idő többé 
nem lészen: 

Mit jelent ez, hogy idő többé nem lészen? Azt, hogy innentől kezdve folyamatosan már 
folynak az események. Tehát itt most már nem lesz időszak, nem lesznek korszakok, hanem 
innentől kezdve beteljesedik mindaz, amit Isten eltervezett.  

A hetedik trombitaszó: 
7. Hanem a hetedik angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor el-

végeztetik az Istennek titka, amint megmondotta az ő szolgáinak a prófétáknak. 
Mit látunk itt? Azt látjuk, hogy Isten semmi olyat nem tesz, amit előre el nem mondott. 

Isten kijelentette az Ő szavát, adta a szavát és beteljesíti a szavát. Miről szól ez az egész 
történet? Arról, hogy a hívők, a keresztények, Isten népe hogyan fogja birtokba venni az 
örökségét, mind erről szól. Itt már csak a részletekről beszélünk, hogy hogyan fog ez 
részleteiben megtörténni, hogyan tudunk eljutni odáig, hogy az az örökség a birtokunkba 
kerüljön, amit Isten az Ő népének, az Ő szeretett népének adott.  

8. És a szózat, amelyet hallottam az égből, ismét szóla nékem, és monda: Menj el, és 
vedd el azt a nyitott könyvecskét, mely a tengeren és a földön álló angyal kezében van. 

9. Elmenék azért az angyalhoz, mondván néki: Add nékem a könyvecskét. És monda 
nékem: Vedd el és edd meg; és megkeseríti a te gyomrodat, de a te szádban édes lesz, 
mint a méz. 

10. Elvevém azért a könyvecskét az angyal kezéből, és megevém azt; és az én számban 
olyan édes volt, mint a méz; és mikor megettem azt, megkeseredék az én gyomrom. 

11. És monda nékem: Ismét prófétálnod kell néked sok népek és nemzetek, és nyelvek 
és királyok felől. 

Mit kezdjünk evvel a metaforával? Isten azt mondja Jánosnak, hogy edd meg a könyvet! 
Hát elég furcsa dolog ez, de már olvastunk ilyet Ezékiel prófétánál. Többen bólogatnak, hogy 
olvasták. Ki volt Ezékiel? Ezékiel 626-tól, Jeremiás, Abdiás kortársa volt. A babilóniai idők 
előtt és közben voltak próféták, mondom 626-tól voltak pontosan 527-ig, így írja a történe-
lem. Mind a hárman ezekben az időkben voltak, Krisztus előtti időről van szó természetesen.  

Ő kapott egy ilyen küldetést, azt mondja, hogy edd meg a könyvet és menj el prófétálni, 
menj el szolgálni! Azt mondja, hogy a te szádban édes lesz. Így mondja Jánosnak is, hogy 
édes lesz a te szádban. Miről beszél? Az Ige édes, az Ige gyönyörűséges, és jó, amikor 
bevesszük. De elég nehéz megemésztenünk azt, amiről az előbb is beszéltem, hogy Isten 
kitölti az ítéletét. Egy szerető Isten, aki szeret minden embert, aki odaadta a Fiát minden 
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emberért és mégis meg kell, hogy ítélje az embereket. Az emberek makacssága, nyakassága, 
istentelensége miatt, mert mennek a saját fejük után. Nyilván ez nehezen emészthető, tehát ez 
a metafora vagy ez a kép, ez a bibliai kép talán ezt kívánja szimbolizálni. Elvette a könyvet. 
János már az élete végén van, amikor az utasítást kapja, hogy menj prófétálni. Ez János 
esetében azt jelentette, hogy írd ezt le! János most is prófétál nekünk tulajdonképpen ezen a 
könyvön keresztül és az egész világnak. Tehát Isten a tudtunkra akarja adni, hogy ezek nem 
titkok. Isten kijelenti a titkokat az Ő népének.  

 
Menjünk tovább, utána megint láttunk egy szimbolikus cselekedetet, amivel talán nem 

tudunk mit kezdeni, de ha tanulmányozzuk az Igét, akkor innen is kaphatunk némi megértést. 
A következő a templom megmérése.  

Jelenések 11,1–3. 
1. És adának nékem vesszőhöz hasonló nádszálat, és angyal állt mellém és monda: Kelj 

fel, és mérd meg az Isten templomát és az oltárt, és azokat, akik abban imádkoznak. 
2. De a tornácot, amely a templomon kívül van, kihagyd, és azt meg ne mérd; mert a 

pogányoknak adatott, és a szent várost tapodják negyvenkét hónapig. 
3. És adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy prófétáljanak, gyászruhákba öltöz-

ve, ezerkétszázhatvan napig.         
Ez negyvenkét hónap. Most maradjunk ennél a résznél, hogy mit kezdjünk ezzel a temp-

lom képpel? Mi ez a templomméricskélés? Miért mondja ezt? Ha az Ószövetséget megnéz-
zük, az Ószövetség hova összpontosul? A zsidóknak van három nagyon-nagyon fontos dolog, 
és ez az egész Ószövetséget áthatja, ami köré csoportosul az ő életük. Mi az egyik? Az első a 
város, Jeruzsálem. Nekünk, hívőknek mit mond Isten? A Sion hegye. Igaz? Olyanok vagyunk, 
mint a hegyen épített város, mi vagyunk a Sion hegye. Tehát első a város, a második az a 
szent hely. A korai más, istentelen vallásoknak is a központja mindig a szentély volt. Tehát a 
másik, hogy legyen szent hely. Mert ha ez a kettő nincs meg, akkor nincs meg a harmadik, 
ami az áldás. 

Ezért estek kétségbe a zsidók, amikor elvitték őket a babiloni fogságba, hogy mi lesz? Isten 
elvetette az Ő népét? El kellett hagyniuk a városukat, aztán 586-ban, amikor Nabukodonozor 
másodszor jött vissza értük, akkor meg lerombolták a templomot. Így akkor nem volt 
templom sem, ők pedig fogságban voltak. Gyakorlatilag az életük minden része erre a két 
helyre koncentrálódott. Ha most visszanézünk, akkor látjuk, hogy mi a helyzet, de mit éreztek 
ők akkor? Isten megcsalt bennünket? Isten elhagyott bennünket? Nincs se városunk, se 
templomunk, mi lesz most velünk? Akkor jöttek a próféták. Gondoljatok bele, hogy mit 
jelentett Jeremiás szava az akkori embereknek? Ma elolvassuk és azt mondjuk, hogy hát igen, 
de akkor jött Jeremiás szava, aki ugyan nem volt fogságban, végül is Egyiptomban halt meg. 
Nabukodonozor megengedte neki, hogy ott maradjon azokkal az emberekkel, akiket 
otthagyott a babiloni fogság idején. A Dániel könyvénél beszéltünk erről. Nabukodonozor 
kinevezett egy helytartót, Gedáliást – ezt a Jeremiás 40-ben olvashatjuk –, hogy az ott 
maradott népeket igazgassa. Jeremiás is vele volt, és elvitték Egyiptomba. A nép elmenekült 
Egyiptomba, és Jeremiást is elvitték. A múltkor olvastam az ottani bálványimádásról, 
Szemiramiszról. Az éj királynőjének áldoztak és nagyon-nagyon elcsüggedtek.  

Térjünk vissza a templomhoz. Hogy nézett ki a jeruzsálemi templom? Nyilván volt a 
Szentek Szentje, ahova csak a főpap mehetett be, azután volt a papok udvara, ahol az áldo-
zatokat mutatták be. A harmadik volt a hívők udvara, az izraeliták udvara, és ez is ketté volt 
választva. Az egyik felén voltak a nők és a másik felén a férfiak, és volt még a pogányok 
udvara is, amit már Heródes építtetett t. A zorobábeli templomban ilyen nem volt, de a nagy 
Heródes, aki 37-től 4-ig uralkodott Krisztus előtt, kedvezni akart a zsidóknak, és megépítette 
a templomot. Tudni kell, hogy abban az időben császárkultusz volt, és nagyon sokféle vallás. 
Egyetlenegy vallás volt monoteista, egyistenhívő, ők voltak a zsidók, akik Ábrahám, Izsák, 
Jákob Istenében bíztak, az egy igaz Istenben, és ott a szentélyben az égvilágon semmi más 
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lehetett. De ez más templomokban nem úgy volt, ott imádtak akárhányféle Istent, és még 
mellé rakták a császár szobrot is, mert azt is imádni kellett. Heródes azért csak odarakott a 
templomon kívülre egy római sast, de aztán végül is lerombolták, nem lett ebből megtorlás, 
mert addigra Heródes meghalt.  

Mi ez a pogányok udvara? Miért kell azt hagyni, meg a várost? Most visszatérünk Jézus 
beszédéhez, a Máté evangélium 24. részében találjuk meg, illetve a Lukács 21-ben, és a Máté 
13-ban. Jézus elmagyarázza, a Lukácsban olvashatjuk, hogy a pogányok udvara meg lesz 
tapodva, és a város is elpusztul. Itt a zsidóságra utal a tekintetben, hogy elutasították a 
Megváltójukat. El fog pusztulni a város, le fogják rombolni Jeruzsálemet és le fogják 
rombolni a templomot. „De mérd meg a templomot, mert lesz templom!” Ebben megint ott 
van egy ígéret, hogy nem veszett el minden, Isten nem vetette el a zsidó népet. Megint csak 
utalnék a Róma 11-re, hogy Isten népe üdvözülni fog. Isten egy hűséges szövetséges. Isten 
betartja a szövetséget, és az Ő szövetséges népe meg fog menekülni. Jézus beszámolt a 
templom pusztulásáról. Amikor János ezt megírta, akkor már nem volt templom, mert 66 és 
70 között volt egy háború, és Titusz teljesen lerombolta. Úgy történt pontosan, ahogy Jézus 
elmondta, hogy kő kövön nem marad. Fölgyújtották a templomot. Bár állítólag Titusz nem 
akarta fölgyújtani, de akkora volt a düh meg a gyűlölet, hogy porig égették, és megolvadt a 
templom aranya. A kövek közé is befolyt. A történelmi leírásokból tudjuk, talán Josephus 
Flavius, egy világi zsidó történetíró és hadvezér ír a templom pusztulásáról, illetve a hábo-
rúról, és pontosan úgy lett, ahogy Jézus mondta. Fölszedték még a köveket is, hogy az aranyat 
kiszedjék a kövek közül. A szimbolikus templommérés megint egy üzenet, hogy Isten nem 
vetette el az Ő népét, Ő hűséges szövetséges, aki megtartja a szövetségét.  

Nézzük a következő részt, mert ott is nagyon érdekes dolgok vannak! Látjátok, hogy 
mennyi minden van egy igeversben, mennyi információt kaphatunk, ha jól körülnézünk? 
Hiszem, hogy így megfoghatóbbá válik a számotokra, amikor ezt olvassátok, akkor tudjuk, 
hogy miről van szó.  

Jelenések 11,4–19. 
4. Ezek az a két olajfa, és a két gyertyatartó, amelyek a földnek Istene előtt állanak. 
Itt ír két olajfáról és két gyertyatartóról. A Jelenések könyvének az elején olvastuk, hogy a 

gyertyatartó mit szimbolizált? A gyülekezet pásztorait, két embert, itt két személyről van szó. 
5. És ha valaki akar nékik ártani, tűz származik az ő szájukból, amely megöli az ő 

ellenségeiket; és ha valaki akar nékik ártani, úgy kell annak megöletni. 
6. Ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget, hogy az õ prófétálásuknak 

idejében eső ne legyen; és hatalmuk van a vizeken, hogy azokat vérré változtassák, és 
megverjék a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják. 

Ki ez a két tanú? Ki ez a két próféta? Valójában Isten nem nevezi meg őket, de többféle el-
képzelés, többféle érv van. Az egyik az, hogy olyan emberek lehetnek, akik nem láttak fizikai 
halált, akiket Isten elragadott és nem haltak meg. Ki volt ilyen? Az egyik Énok, ő volt az első, 
akit Isten elragadott, mert Istennel járt és elragadta. A másik pedig Illés volt. Ezért sokan azt 
gondolják, hogy ez Énok és Illés. Ha megnézzük, ez a két próféta olyan hatalmat kap, amilyen 
hatalom még soha nem volt prófétáknak. Kinek volt még ilyen hatalma? Mózesnek. Tehát 
Mózes a másik, aki esélyes lehet. Sőt, ha nézzük a megdicsőülés hegyén, a Máté 17-ben 
olvassuk, akkor láthatjuk azt, hogy ők jelentek meg, Mózes és Illés. Ezért sokan azt mondják, 
hogy Mózes és Illés lesz. Nem tudjuk, hogy ki lesz, kár találgatni. Mondhatnék akármit, de 
nem tudom, ez az igazság. De két próféta lesz, mégpedig olyan próféta, aki rendkívüli 
hatalommal fog bírni. Többen úgy vélik, hogy ennek a két prófétának nagyon nagy szerepe 
van abban, hogy a száznegyvennégyezer hívővé vált. 

Miért van ez a két próféta? Azért, hogy hirdesse az Evangéliumot, hogy hirdesse a Krisz-
tust. Olyan hatalommal vannak fölruházva, hogy nem lehet őket elpusztítani. Ha akarják, 
bezárják az eget, mint Illés, nem lesz eső. Ha akarják, tűz száll le, mint Illés szolgálatában. 
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Tehát egy nagyon nagy hatalommal felruházott két tanúbizonyság. Úgy gondolják az embe-
rek, hogy az a sok rossz dolog, ami a földön van, ami csapás eddig érte őket, az a két prófétá-
nak a bűne, és elhitetik, becsapják az embereket, mint oly sokszor a történelem folyamán.  

7. És mikor elvégezik az ő bizonyságtételüket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik 
ellenük, és legyőzi őket, és megöli őket. 

Ezt a két prófétát megölik. Ezt a két tanúbizonyságtevőt. 
8. És az ő holttesteik feküsznek ama nagy városnak utcáin, amely szellem szerint Szo-

domának és Egyiptomnak hivatik, ahol a mi Urunk is megfeszíttetett. 
Látjátok, hogy itt a város pusztulása, Jeruzsálem pusztulása, és miért? Mert Egyiptomnak, 

Szodomának, Gomorának neveztetik, nyilván szellemi értelemben, annyira romlott. 
Gondoljatok bele, hogy a világ, a média majd fogja mutatni, hogy na, itt vannak Isten embe-
rei, megölettek! Ugye, milyen hatalmas ez a fenevad? Milyen hatalmas erő van, ki állhat 
ellene? Nemsokára fog jönni a döbbenet, és akkor a népek és az ágazatok, és a nyelvek és 
nemzetek közül valók látják azoknak holtestét három és fél napig.  

Emlékeztek-e arra, amikor Jézust kikezdték a farizeusok, amikor a néma ördöngöst kiűzte 
az emberből? A Máté 12-ben olvassuk, azt állították, hogy ezt Belzebub által tette meg. Jézus 
ott elvetette őket, mert jelt kívántak Istentől, és azt mondta nekik, hogy nem adatik nektek jel, 
hanemha a Jónás jele! Három napig volt a cethal gyomrában Jónás, szintén egy szimbólumot 
látunk. Miről szól ez? Mi ez a Jónás jele? Az, hogy valaki föltámad a halálból. Megvolt az 
első jel. Ki volt, aki elsőnek feltámadt a szellemi halálból? Jézus. Megvolt az első jel. Aztán a 
János evangélium 11. részében olvasunk Lázár föltámadásáról. Nagyon-nagyon részletesen és 
hosszan írja le Lázár föltámadását. Lázár nem csak három napig volt a sírban. Talán a múltkor 
mondtam a zsidó legendát, hogy keringett egy olyan szóbeszéd, persze ez pletyka, nem 
biblikus, hogy még az ember szelleme három napig kering és még visszamehet bele. Jézus 
azért várt még egy napot, hogy biztos legyen a dolog, hogy négynapos legyen, nem sietett, 
nem kapkodott és föltámasztotta Lázárt. Jel volt ez a zsidóknak és pontosan tudták, hogy itt 
isteni beavatkozás történt. Négynapos halottat föltámasztott. Már szaga van, ahogy mondta a 
testvére. Erre a zsidók még mindig nem fordultak a Messiásukhoz, a Megváltójukhoz. Itt fog 
bekövetkezni egy kulcsfordulat, amikor a következőt fogják látni, most olvasom: 

9. És a népek és ágazatok, és nyelvek és nemzetek közül valók látják azoknak holt-
testét három és fél nap, és azoknak holttestét nem engedik sírba tenni. 

Majd mutogatja őket a média, hogy na, itt vannak Isten emberei, megölte őket a fenevad! 
Milyen nagy a fenevad! – megy majd a marketing a fenevad mellett. 

10. És a földnek lakosai örülnek és örvendeznek rajtuk, és ajándékokat küldenek 
egymásnak; mivelhogy e két próféta gyötörte a földnek lakosait. 

Tudjuk, hogy ez hazugság! Mit csináltak az emberek? Ünnepeltek, hogy a fenevad győzött, 
Isten emberei le vannak győzve, de mi történik?  

11. De három és fél nap múlva életnek lehelete adaték Istentől őbeléjük, és lábaikra 
állának; és nagy félelem esék azokra, akik őket nézték. 

Kiderül, hogy nagyot tévedtek, mégsem annyira halottak ezek, mert Isten életet adott 
beléjük. Jön a nagy rettenet az antikrisztusra is, meg a követőire is. 

12. És hallának nagy szózatot az égből, amely ezt mondta nékik: Jöjjetek fel ide. És 
felmentek az égbe felhőben; és látták őket az ő ellenségeik. 

Isten elragadja őket, tehát lesz elragadtatás a nagy nyomorúság ideje alatt is. Ez a két 
próféta biztosan elragadtatik, mert ez ide le van írva feketén-fehéren. 

13. És lett abban az órában nagy földindulás, és a városnak tizedrésze elesék; és 
megöleték a földindulásban hétezer ember neve; és a többiek megrémülének, és a menny 
Istenének adának dicsőséget. 

14. A második jaj elmúlt; ímé a harmadik jaj hamar eljő. 
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A hetedik angyal is trombitált. A trombitaszó ítéletet jelent a pogányoknak, az istentele-
neknek, és csapás Isten ellenségeire. 

15. A hetedik angyal is trombitált, és nagy szózatok lettek a mennyben, amelyek ezt 
mondták: E világ birodalmai a mi Urunknak és az Ő Krisztusána királyságai lettek, aki 
örökkön örökké uralkodik. 

16. És a huszonnégy vén, aki az Isten előtt ül az ő királyiszékeiben, esék az ő orcájára 
és imádá az Istent, 

Erre az eseményre nagyon sokan hívőkké lettek és Isten fele fordultak. 
17. Ezt mondván: Hálát adunk néked Uram, mindenható Isten, aki vagy és aki voltál 

és aki eljövendő vagy; mert a Te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a Te uralkodá-
sodat elkezdetted. 

18. És megharagudtak a pogányok, és eljött a Te haragod, és a halottak ideje, hogy 
megítéltessenek, és jutalmat adj a Te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és akik 
a Te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak; és elpusztítsd azokat, akik a földet 
pusztítják. 

Itt a 19-es versben van a koronája: 
19. És megnyilatkozék az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az Ő szövetsé-

gének ládája az Ő templomában; és lettek villámlások és szózatok és mennydörgések, és 
földindulás és nagy jégeső. 

Mi történik itt? Megint megnyílik a menny, és láthatóvá válik a szövetség ládája. Ennek is 
igen komoly jelképes üzenete van, mégpedig az, hogy Isten megtartja a szövetséget a népével. 
Nem fogunk tovább menni, mert a következő rész hosszú, azt majd egy következő 
alkalommal megnézzük. Végig fogunk menni egészen a legvégéig. Én hiszem, hogy nagyon-
nagyon sok kijelentést és megértést kapunk belőle Isten dolgairól. Olyan ajtókat nyit meg 
nekünk Isten az Ige által, hogy jobban beleláthatunk az Ő dolgaiba, kijelentést, bátorítást 
kaphatunk, hogy bátran álljunk ki Isten Igéje mellett. Látjátok, hogy mennyi minden kihívás-
sal kellett szembenézni Isten népének, Isten szolgálóinak? De Isten megmenti, megszabadítja 
és győzelemre viszi az Ő népét minden esetben, minden helyzetben.  

Lehet, hogy egy kicsit hosszúnak, vagy talán egy-két rész érthetetlennek tűnhetett azoknak, 
akik esetleg most hallanak bennünket először, de egy dolog a legfontosabb, az, hogy legyen 
élő kapcsolatunk Istennel. Isten hív minden embert és megvédelmezi az övéit. Ahhoz, hogy 
ezeket a borzalmas csapásokat bárki elkerülje, egy személyre, Jézus Krisztusra van szüksége. 
Be kell hívnia az életébe és újjá kell, hogy szülessen. Akik esetleg most hallanak először, 
vagy még kétségeik vannak afelől, hogy ők tényleg Istenhez tartoznak, van üdvösségük vagy 
nincs üdvösségük, elkerülhetik ezeket a csapásokat vagy nem kerülhetik el, őhozzájuk szólok 
most, hogy igen! Isten már megítélte helyettünk az Ő Fiát, nekünk nem kell ezeken a 
borzalmas csapásokon végigmenni. Jézus Krisztus elszenvedte a mi bűneink büntetését, sőt a 
betegségeinket, a fájdalmainkat is fölvitte a fára. Azért tette ezt, hogy az Ábrahám áldása a 
Jézus Krisztusban a pogányokon legyen, hogy a Szellem ígéretét elnyerjük hit által és azért, 
hogy örök életet kapjunk. Jézus azért jött, hogy örök életet adjon nekünk. Azért jött, hogy 
megmentsen bennünket. Még nem értünk a Jelenések könyvének a végére, mert a legjava a 
legeslegvégén van. Úgyhogy mindegy, hogy hány éves vagy, nyolcvanéves, százéves, vagy 
százhúsz, ne hátra nézz, hanem előre, mert a java még előtted van, ha hívő vagy!  

Most hívunk benneteket, akik még nem döntöttetek Jézus mellett, itt a lehetőség. Most 
fogadd be Őt a szívedbe! Fogadd be Őt az életedbe! Tedd Úrrá az életed felett! Ne állj meg itt, 
hanem tényleg Úr legyen az életed fölött! Kötelezd el magad, és legyél az Ő tanítványa! Isten 
nem csak annyit akar, hogy újjászülessünk, hogy bekerüljünk az Ő országába, hogy 
megússzuk ezt a borzalmas csapást, hanem Isten jutalmakat is szeretne adni nekünk. Jutal-
munk pedig azért lesz, amit tevékenykedünk az Ő királyságában, és engedelmesen meg-
tesszük azt, amit meg kell tennünk. Mindenkinek csak a maga részét kell megtennie. Neked 
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nem kell elvégezned a másik részét, hanem csak azt, amire téged Isten elhívott. Azt viszont 
tegyük meg, mert hatalmas jutalmunk lesz, mindannyiunknak! Pál azért mondta, hogy tudom, 
hogy nem hiába futok, nem romlandó koszorúért futok, és ezért szabályszerűen küzdök. A 
végén elmondhatta azt, és én hiszem, hogy mindannyian el akarjuk majd mondani, hogy a 
futásomat bevégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetik nekem az igazság koronája, 
amit megad nekem az Úr Jézus!  

Hívjuk be Jézust az életünkbe, valljuk meg a hitünket Benne! A keresztény hitünk alapja és 
az Evangélium alapja hármas. Az első az, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért, eltemettetett 
és a lényeg, hogy Ő feltámadt a halálból. Jézus él! Azt mondta, hogy én élek és ti is élni 
fogtok. Amikor behívod az Urat, akkor újjáteremti a szellemedet, egy szellem leszel Ővele. 
Mert aki az Úrral egyesül, egy szellem Ővele.  

A Róma levél alapján fogjuk megtenni a hitünk megvallását. Azt pedig úgy szól: 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. Azt mondja az Írás, hogy mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, 
megtartatik. Mindenki! Az Úr Jézus vár téged!  

Mondjuk együtt ezt az imát: Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt 
az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én 
megigazulásomért. Kérlek, Jézus, jöjj a szívembe, legyél az én Uram! Legyél az én Megvál-
tóm! Legyél az én Gyógyítóm! És most hittel vallást teszek arról, hogy Jézus az én Uram. 
Jézus az én Megváltóm. Jézus az én Gyógyítóm. Jézus az én Szabadítóm. És 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! 
 
*A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításból származnak. 
A felhasznált bibliai versek a King James kiadás számozását követik. 
 

 


