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AZ UTOLSÓ IDŐK 12. − A sárkány és az ügynökei 
 Varga István élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Budapest, 2021. 10. 24. 
 
A mai üzenet témáját nem lesz nehéz kitalálni, ugyanis még mindig nem végeztünk a 

Jelenések könyvével, de higgyétek el, most már közeledünk a vége felé.  
Nem az a cél, hogy minél előbb elérjük a végét, hanem hogy megértést kapjunk erről az 

első olvasásra igen bonyolultnak tűnő apokaliptikus könyvről, hiszen az utolsó időkorszakban 
élünk.  

A Jelenések könyvében sok minden írva van. Az apokaliptika egy másfajta műfaj, és ennek 
a megértéséhez kicsit átfogóbb bibliaismeret szükséges. Nagyon sok igevers van a Jelené-
sekben – közel 400 –, amely visszamutat az Ószövetségre, és ennek a tanulmányozása első 
hallásra vagy olvasásra talán bonyolultnak tűnhet. Sokan úgy voltunk vele a kezdetekkor, 
hogy ez a legvégén van, majd ráérünk ezt a legvégén elolvasni. Így félre is tettük az olvasását, 
de higgyétek el, hogy nagyon sok áldást jelent ez a könyv. Az elején olvassuk is, hogy 
„Boldogok azok, akik olvassák ezt a könyvet”.  

A múlt alkalommal ott hagytam abba, hogy János betekintést kapott a mennybe. A 
Jelenések könyvének 4. részétől az események a mennyben folytatódnak, nem a Földön. Hadd 
hangsúlyozzam, hogy mindent meg kell vizsgálnunk az Ige tükrében, legyen az látás, álom, 
prófécia vagy elragadtatásról való beszámoló. Mindig jönnek az Igével nem teljesen 
megegyező vagy teljesen ellenkező hírek. Vannak álmok, látások, vannak, akik esetleg a 
mennybe is elragadtattak, és ezek olyan dolgok, amik megtörténnek, megtörténhetnek embe-
rekkel. Tudjuk, hogy Pál apostol is írta, hogy „Elragadtattam a harmadik égig és nem tudom, 
hogy testben-e vagy szellemben-e és láttam kimondhatatlan, kibeszélhetetlen dolgokat”. 
Nagyon figyeljünk, amikor bizonyságokat hallgatunk vagy bizonyságokat osztunk meg! 
Valószínű, hogy elhangzanak ott olyan dolgok is, amelyek nem teljesen a Biblia fényében 
megvilágítottak.  

Mi a probléma a próféciákkal? Önmagában semmi, a prófécia egy nagyon jó, nagyon 
hasznos dolog, hiszen épít bennünket. Egyetlen egy dologra kell odafigyelni, hogy Isten 
edényein keresztül, tehát rajtunk keresztül jut el a prófécia másokhoz, és ahogy a tökéletes 
prófécia átfolyik a mi tökéletlen csatornánkon, így belekerülhetnek olyan dolgok, amik nem 
az Úr Szellemétől vannak, hanem az embertől, belevegyülhetnek a korábban tanult dolgok, 
elképzelések. Lehet olyanokat hallani, hogy mi a nagy nyomorúságban hogyan terjesztjük 
majd az evangéliumot. Ha végigolvasod a nagy nyomorúság történéseit, akkor rá fogsz jönni, 
hogy ott nem tudsz majd evangéliumot hirdetni, mert akkor nagyjából egy dolgot lehet majd 
tenni: meghalni. Látjuk, hogy Isten elpecsételte a száznegyvennégyezret a homlokukon. 
Beszéltem legutóbb arról is, hogy csak tizenkét törzsből lesznek olyanok, akiket Isten 
elpecsétel és kettőből pedig nem. Akkor kérdezte valaki, teljesen jogosan, hogy jön ki a 
matek? Nagyon egyszerű, el kell olvasni a Mózes első könyvének 48. fejezetét, amikor is 
Jákób adoptálja József fiait, és örökséget ad Manassénak és Efraimnak. Így már nem 
tizenkettő, hanem tizennégy emberről beszélünk. Az ember azt hiszi, hogy ez mindenkinek 
természetes, de nem az, ahogy nekem sem volt az évekkel ezelőtt. Most már tudjuk, hogy ez 
azért van, mert nemzetségek között lett felosztva, amikor bevonultak Izrael földjére, illetve 
kettő és fél nemzetség, Rúben, Gád és Manassé fele a Jordántól keletre kapott örökséget. A 
lényeg az, hogy tizennégyen voltak, Gád és Efraim népéből nem lesznek elpecsételtek, ők 
nem lesznek a száznegyvennégyezer között.  

Miért fontos ez? Azért, mert kapnak egy különleges védelmet. A homlokukon kapnak egy 
pecsétet azért, hogy a Földből feljövő szörnyetegek ne tudjanak nekik ártani. Majd mindjárt 
lesz szó a fenevadról is.  
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Ez a 12. tanítás, és azt a címet adtam neki, hogy A sárkány és az ügynökei. Nagyon izgal-
mas, kicsit meseszerű ugyan a cím, de lesz nem annyira mesés, mert nagyon szörnyű dolgokat 
fog tenni az antikrisztus. Ez rossz hír azoknak, akik nem istenhívők, jó hír viszont nekünk, 
akik hiszünk az Úrban, mert mi Isten népe vagyunk. Tulajdonképpen az egész Jelenések 
könyve arról szól, hogy Isten hogyan győzi le és hogyan semmisíti meg, hogyan pusztítja el 
végleg az ellenségünket. Ahogy Péter is mondja a levelében: „a ti ellenségetek a sátán”. A mi 
ellenségünk nem Isten. Isten egy szerető Isten. Isten szeret bennünket. Ő a javunkat akarja. 
Nem Isten az ellenségünk, hanem a sátán az, aki öl, lop és pusztít. A Jelenések könyve felfedi, 
hogyan semmisül meg a sátán, és hogyan semmisül meg a sátán terve végleg, és a hívők, az 
Istenben hívők, a Krisztushoz ragaszkodók hogyan veszik át a végleges, végső és örök 
jutalmukat, amit Isten elkésztett az Őt szeretőknek. Már sok mindent elkészített ide a földi 
életünkbe is, de ahogy szoktuk mondani: A java nem mögöttünk van – még ha 100 éves vagy, 
akkor sem –, mert a java még előttünk van! Ha Krisztus hívői vagyunk, ebben a remény-
ségben folytassuk tovább a földi küldetésünk, az elhívásunk betöltését. A Jelenések könyve 
pontosan erről szól, ennek a részleteiről.  

Ha az üdvtörténeti korokat nézzük, akkor az utolsó üdvtörténeti korszakokban vagyunk. 
Hogy mikor zárul le? A nyomógomb az Úrnál van. Nekünk vannak kívánságaink, vannak 
vágyaink, vannak elképeléseink, nem tudjuk, hogy Jézus mikor jön vissza. Egyet tudunk, 
hogy vissza fog jönni. Aki tudja, hogy Jézus mikor jön vissza, attól köszönj el, és köszönd 
meg a vele való beszélgetést erről a témáról, mert nem tudhatja ennek az idejét senki, hiszen 
ezt az Atya a saját hatalmába helyezte. Egy dolog biztos, hogy Jézus vissza fog jönni!  

A másik dolog, ami az írásokból teljesen biztosnak látszik, az, hogy a nagy nyomorúság 
alatt a hívők nem lesznek itt. Világosan elmondja az Ige, hogy úgy lesz, mint Lót napjaiban, 
Szodoma és Gomora esetében. Onnan is kimentette Isten az övéit. Ábrahám alkudozott, hogy 
ötven ember miatt megmenti-e Isten, aztán a végén lement az alku egészen ötig, Isten azt 
mondta, hogy még öt miatt is megmenti! Isten egy csodálatos Úr, és Noé is megmenekült a 
bárkában. Kiszámoltam a Mózes könyvei alapján, hogy Noé egy évet és tíz napot töltött a 
bárkában. Ahogy őket megmentette, bennünket is ugyanúgy meg fog menteni, és ki fog 
menteni a nagy nyomorúságból, mert szörnyű és borzalmas dolgok lesznek.  

A múltkor mondtam azt, hogy a hét mennydörgés címszó alatt van a Jelenések 10-ben, 
hogy ott az az angyal, aki szól, az Jézus. Valaki írt nekem, hogy Jézus nem angyal. Persze, 
hogy Jézus nem angyal, én nem a lényéről beszéltem. Nyilván Jézus nem angyali lény, Jézus 
Isten Fia. Az angyal azt jelenti, hogy küldött. Ez a küldött maga Jézus, és ezt nagyon sokszor 
fogalmazza meg így a Biblia Jézusra vonatkozólag.  

Szó volt a templomról is. Megmérte a templomot – látunk egy ilyen metaforát. Ebből is 
látszik, hogy az ószövetség mi köré csoportosult. A templom köré, a templom volt a bűn 
rendezés helye, ahol évente az engesztelés napján a pap az ószövetség idején bemutatta az 
engesztelő áldozatot. A mi örök engesztelő áldozatunkat az Úr Jézus mutatta be és azt írja a 
Zsidó levél 10. része, hogy „egyetlen egy áldozatával örökre tökéletessé tette a meg-
szentelteket”. Megnéztem az örökre szó jelentését, és azt jelenti, hogy örökre. Ki gondolta 
volna? Nem az első bűnödig, sem amíg eltévesztesz valamit. Sokan tele vagytok bűntudattal. 
Nagyon fontos, hogy szerezzetek magatoknak úgynevezett „üdvbizonyosságot”. Ha nem vagy 
biztos abban, hogy üdvösséged van, hogy örök életed van, akkor az ördög be tud csapni, meg 
tud téveszteni azzal, hogy ha egy-két dolgot elrontottál, biztos elveszítetted az üdvösségedet, 
biztosan a pokolba fogsz kerülni, mert valamit eltévesztettél. Tudatában kell lenned, hogy 
Krisztus benned él! A másik, hogy aki aggódik az üdvössége felől, abban biztos, hogy 
Krisztus benne van. Azok az emberek, akiknek közömbös Krisztus, meg közömbös az örök 
élet, azok nem foglalkoznak ezzel a dologgal. Biztos, hogy a Krisztus benned van, és ne 
hagyd, hogy az ördög becsapjon, megtévesszen! Majd mindjárt látni fogjuk, hogy a 
megtévesztésnek milyen eszközeit használja.  
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Visszatérve a templomra, tudjuk róla, hogy vissza fog állni. A Dániel hetvenedik hete lesz 
a nagy nyomorúság ideje, ami egy hétéves időszakot jelent. Ennek az első része békés lesz, 
amikor az antikrisztus megjelenik. A második része, amikor az antikrisztus be fog ülni a 
templomba. Ezt már a Dániel könyvénél is beszéltük. Az antikrisztus magát fogja Istenként 
imádtatni.  Láttuk ezt egy antikrisztusi előképnél, egy szelekuid királynál, IV. Antiókhosz 
Epifánész, aki a 8. királya volt a szelekuid birodalomnak. Ő is ezt csinálta, még Zeusz szobrát 
is magáról formáztatta meg és bevitte a jeruzsálemi templomba, de Makabeus felkelkelése 
legyőzte, ez még Kr. e. 167-től Kr. e. 160-ig volt. 161-ben teljesen megszabadult Makabeus 
után, és 141-től pedig már egy másik birodalom, a Hasmóniai birodalom volt, egészen addig, 
amíg a rómaiak be nem jöttek, de ez egy másik történet. 

Visszatérve, a templomról tudjuk nagyon jól, hogy 70-ben lerombolták. Jézus beszél erről 
a Máté evangélium 24. részében, ugyanezt megtaláljuk a Lukács 21-ben, és a Lukács 17-ben 
is beszél az utolsó időkről Jézus, illetve a Máté 13-ban találunk erről leírásokat. Titusz 
lerombolta a templomot. Volt egy felkelés 66-tól 70-ig és akkor Vespasiánus volt a császár, 
Titusz pedig a fogadott fia volt – amikor lerombolták a templomot, de előtte a szentek elme-
nekültek. Isten ott is megmentette a szenteket. A zsidók nem fogadták el Jézust, mint a Meg-
váltójukat, mint a Messiást, és ma is ez a helyzet a zsidókkal. Ők egy földi megváltót várnak.  

Azt várták, hogy megkezdődik az ezeréves millennium, beül Dávid trónjába, legyőzi az 
ellenséget. Ők egy földi királyt vártak. Ez később meg is bosszulta magát, mert 132-ben volt 
egy úgynevezett Bar-Kochba felkelés, egészen 135-ig, amikor Ber-Kochbát kikiáltották a 
zsidók messiásnak. Örültek, hogy ő majd meg fogja őket szabadítani a Római Birodalomtól, 
kimentek a pusztába és természetesen megverték őket, sőt megtiltották nekik azt is, hogy 
egyáltalán Jeruzsálembe menjenek. Aki 30 km-es körzetben megközelítette Jeruzsálemet, az 
halál fia volt.  

Láthatjátok, hogy a megtévesztés, a becsapás milyen következményekkel járhat. Emberek, 
népek, nemzetek életét tudja megkeseríteni, és ezért fontos, hogy eligazodjunk az evangélium 
igazságában, és ne fogadjunk el hazugságokat. Azt mondja Jézus, hogy az igazság tesz 
bennünket szabaddá.  

Az utolsó időknél tartunk, közben visszanézünk az Ószövetségre is, hiszen rengeteg 
igevers van. Ott hagytuk abba, hogy megnyilatkozik az Isten temploma, a Jelenések 11,19-nél 
hagytuk abba. Ez a rész nagyon érdekes, mert nem a 12. részben, hanem a 15. részben 
folytatódik. A 12. 13. és a 14. részek a Jelenések könyvében közbevetetett részek. Múlt 
alkalommal már beszéltem a közbevetett részekről. Ezért is bonyolult olvasni a Jelenések 
könyvét, de ha megértjük a szerkezetét, akkor nagyon egyszerűen fog menni.  

Mi az a közbevetett rész? Az, amikor megáll egy történet. Van egy történet, közben 
megszakítjuk, és visszatekintünk akár a múltra, akár előre, akár az eddigiekből megvilágítunk 
egy részt, és ez egy közbevetett történet. Itt a 12. résztől egészen a 14. fejezet végéig egy ilyen 
közbevetett rész van, ami elmagyaráz olyan dolgokat is, amik már megtörténtek, úgyhogy 
innen fogunk továbbmenni. A napba öltözött asszonyról lesz szó. Nézzük a 12. fejezet 1. 
részét.  

Jelenések 12,1–3/a.  
1. És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, a ki a napba vala felöltözve, és lábai 

alatt vala a hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona; 
2. Aki terhes vala, és akarván szülni, kiáltott és kínlódott a szülésben. 
3/a. Láttaték más jel is az égben… 
Álljunk meg itt egyelőre. János látott egy jelet, egy várandós asszonyt, aki napba van 

öltözve, tizenkét csillagból álló korona van a fején, a Hold pedig a lába alatt van. Egy nagyon 
érdekes kép ez, egy jelkép. Már közel volt a szülés ideje, az asszony vajúdástól gyötrődött, és 
egy hatalmas vörös sárkány odaállt eléje, várta, hogy felfalhassa a gyereket.  

Jelenések 12,3. 
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3. Láttaték más jel is az égben, és ímé vala egy nagy veres sárkány, akinek hét feje 
vala és tíz szarva, és az ő fejeiben hét korona;  

Most megnézzük, hogy ki ez az asszony. Sokan úgy vélik, hogy Izraelt jelképezi. Itt a 
Jelenések könyvében rengeteg szimbólum van, amit meg kell érteni. Jezabel is például egy 
asszony a Bibliában, ő a hamis vallást jelképezi, annak a szimbóluma. Látjuk a nagy paráznát 
a Jelenések 17-ben, ami a hitet elhagyó egyházat jelenti. Aztán látjuk a mennyasszonyt, a 
Bárány feleségét, de őt nem asszonynak nevezi, hanem a Krisztus dicsőségében lévő 
gyülekezet jelképe. Az Ószövetség időnként, mint férjes asszonyt jelöli Izraelt, ez egy jelkép. 
Még olvashatnék Igéket, de az Ézsaiás 54,1-et mindenképp nézzük meg. 

Ézsaiás 54,1. 
1. Ujjongj te meddő, ki  nem szültél – itt is van egy szülő asszony –, ujjongva énekelj és 

kiálts, ki nem vajúdtál, mert többek az elhagyottnak fiai a férjnél való fiainál, azt 
mondja az Úr.   

A Jeremiás 3,3-ban van még egy ilyen, ehhez hasonló Ige. 
Jeremiás 3,3. 
3. Noha megvonattak a korai záporok, és késői eső sem volt: mégis parázna asszony 

homlokúvá lettél, szégyenkezni nem akartál. 
Asszonynak nevezi Izraelt több helyen is. Azért olvasom el, hogy lássátok, nem én találtam 

ki, hanem az Igében így van írva.  
A Hóseás 2,4-ben is olvasunk erről a jelképről. 
Hóseás 2,5. 
5. Mert paráználkodott az ő anyjuk; gyalázatba merült, a ki őket szülte; mert ezt 

mondotta: Elmegyek szeretőim után, a kik megadják kenyeremet, vizemet, gyapjúmat és 
lenemet, olajomat és italomat. 

Láthatjuk, hogy itt is parázna asszonyként nevezi. Sokan azt mondják, hogy ez itt a gyüle-
kezetet szimbolizálja, de nem. A gyülekezetet soha nem nevezi asszonynak. Úgy beszél róla 
az Ige, mint szűzről. Soha nem úgy beszél, mint egy várandós anyáról. Az ószövetséget is 
vajúdó asszonynak jelzi az Ézsaiás 26-ban. 

Ézsaiás 26,17. 
17. Miként a terhes asszony, a ki közel a szüléshez, vajúdik, felkiált fájdalmában, 

olyanok voltunk előtted, Uram! 
Látjuk ezeket a jelképeket az Ószövetségben is, és azért kell visszatekinteni oda, mert 

onnan tudjuk meg, hogy mit értenek ez alatt. Azt tudni kell, hogy ezt a könyvet, amikor 
leírták, akkor egy más kor volt. Egy más korszak volt egy más gondolkodással, amikor más-
képp éltek az emberek. Nekik egy-két dolog mást jelentett, mint ma nekünk. Mi kétezer év 
távlatában olvassuk ezeket az Igéket. Amikor ezeket leírták, akkor ez nem volt kérdéses. 
Mikor valaki az asszonyról beszélt, akkor természetes volt, hogy Izrael szimbóluma, a jel-
képe. A jelképes beszéd akkoriban elég gyakori volt és értették az emberek. Az asszony, akit 
látunk, akiről beszélünk, mindenképp Izraelt jelenti.  

A 6–14-es versekben olvassuk, hogy az asszony el fog menekülni a nagy sárkány elől. Ezt 
a következőkben fogjuk megtárgyalni. Amint korábban említettünk, az antikrisztus megszegi 
az Izraellel kötött szövetségét a nagy nyomorúság közepén. Ezt láttuk a Dániel könyvében is. 
Az antikrisztus Izraelhez való alkalmazkodásának ideje hirtelen véget ér majd, és Izrael rá fog 
kényszerülni arra, hogy elmeneküljön. Egy nagy üldözés lesz, főleg a hívőket fogják üldözni. 
Nagyon sokan fel fogják ismerni, hogy az a messiás, akit ők annak gondoltak, az nem az ő 
megváltójuk, nem a megmentőjük, hanem az ellenségük, az antikrisztus, és el fognak 
menekülni egy bizonyos helyre. Itt is látjuk azt, hogy Isten megmenti az ő népét és nagy 
valószínűséggel egy, ma Petrának nevezett városba fognak elmenekülni a nagy nyomorúság 
elől. Erről a helyről korábban is ír a Biblia. Bocrának is nevezi, de egyébként Szelának 
nevezi, például a 2. Királyok könyvében is. Ez a mai Jordánia területén található. Dániel 
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könyvében is olvastuk a 11. résznél, hogy az antikrisztus sok közel-keleti országot fog 
leigázni, Izraelt is, de valamilyen okból Edóm, Moáb és Ammon megszabadul a hatalmából. 
Ez a Petra nevű hely az edómi részen található.  

Azt gondolom, tudjátok, hogy az edomiták Ézsau leszármazottai. Amikor a zsidók kijöttek 
az egyiptomi fogságból, és a Moáb síkságra értek, akkor az edomiták voltak azok, akik nem 
engedték át a földjükön Izrael népét. Olvashatjuk, hogy kijöttek az edomiták és meg kellett 
kerülni a földjüket. Mózes 4. könyvében, a 20. fejezetben olvassuk, hogy amikor a Sínai 
hegytől vonultak a zsidók egészen Moábig, akkor elég sok zűrzavart okozott Izrael népének, 
amikor az edomiták nem engedték át őket. Meg kellett kerülni őket és akkor lázadtak föl az 
emberek. Nagy lázadás volt, ráadásul ott olvassuk a 20. részben, hogy meghalt Mirjám, aztán 
később meghalt Áron is. Isten nem mondta nekik, hogy támadják meg az edómiakat. Ugyanez 
a helyzet nem így volt Óggal és Básánnal, akik óriások voltak, ők sem engedték át Izrael 
népét, de ekkor Isten azt mondta, hogy „Menjetek és győzzétek le őket!”. Miért? Azért, mert 
Isten egy hűséges Isten. Isten Edómot odaígérte az edomitáknak és bizony meg kellett kerülni 
a földjüket. Ennek még több jelentése van.  

A lényeg a Jelenések könyvében az, hogy valami oknál fogva Edóm, Moáb és Ammon 
megszabadul az antikrisztus hatalmától, és ez egy menekülőhely lesz. Petra egyébként nem 
messze van Egyiptomtól, hegyek, sziklák veszik körül. Egy 22 négyzetkilométeres terület, 
ahova szinte be se lehet menni, és oda fognak elmenekülni majd, remélhetőleg. Ez a 
legkézenfekvőbb és a Biblia is erre tesz utalást. 

Gyakorlatilag itt is azt látjuk, hogy Isten egy előkészített helynek nevezi Petrát, ahová 
majd Isten népe el fog menekülni a nagy nyomorúság ideje alatt az antikrisztus üldözésétől. 
Írja az Írás, hogy ez majd 42 hónapig fog tartani a nagy nyomorúság időszakában. Való-
színűleg nem tud megmenekülni minden zsidó, nem is fog ott elférni mind. De nem csak a 
zsidókat fogja üldözni az antikrisztus, hanem a krisztusivá lett hívőket is a világ minden 
részén, mert egy globális világhatalomra fog kerülni. Nézzük meg, hogy ki az asszony fia. A 
Jelenések 12. része egy szimbolikus asszonyt mutat be, akiről tudjuk, hogy Izrael, aki egy 
szimbolikus gyermeket szül. Olvassuk tovább az Igét. 

Jelenések 12,4–5. 
4. És a farka utána vonszá az ég csillagainak harmadrészét, és a földre veté azokat; és 

álla az a sárkány a szülő asszony elé, hogy mikor szül, annak fiát megegye.  
5. És szüle fiúmagzatot, aki vasvesszővel uralkodik minden nemzet felett; és ragad-

taték annak fia Istenhez és az ő királyiszékéhez. 
A sátán bukásáról szól ez a történet. Visszamutat arra, amikor a sátán maga után vonta az 

ég angyalainak egyharmad részét és egy lázadás volt a mennyben. Mi történt, amikor az 
asszony szült egy magzatot? Az Ige arról beszél, hogy az asszony egy fiú magzatot szül, aki 
vasvesszővel fog legeltetni népeket.  

Kire mutat ez? Ki ez a fiú? Maga az Úr, maga Jézus. Ugyanis Izraelből jött elő a Megváltó, 
Izraelből jött elő a Fiú, tehát az Ige világosan beazonosítja a gyermeket. Jézus az a gyermek, 
aki arra rendeltetett, hogy uralkodjon az egész Föld felett. A 2. zsoltárt is elolvassuk és 
láthatjuk, hogy erről is világosan ír a Biblia. 

Zsoltárok 2,6–9. 
6. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen! 
Ez egy Jézusról szóló prófécia. 
7. Kihirdetem az Úr végzését: Az Úr mondá nékem: Én fiam vagy te; én ma nemzet-

telek téged. 
Nagyon sokszor látjuk ezt idézetképpen az Újszövetségben is.  
8. Kérjed tőlem és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld 

határait. 
9. Összetöröd őket vasvesszővel: széjjelzúzod őket, mint cserépedényt. 
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Itt látjuk a vasvesszőt, ugyanazt a képet, ami a Jelenések könyvében le van írva. 
Széjjeltöröd őket, mind cserépedényt. Úgyhogy tetszik, nem teszik ennek a világnak lesz 

egy királya, Jézus Krisztus, egy zsidó származású királya. Az antiszemiták nem szívesen 
hallják, de teljesen mindegy, meg van írva és ez lesz!  Jobb, ha megbékél vele mindenki, mert 
ez lesz, és minden térd előtte hajlik meg.  

Azt látjuk, hogy a Messiás megkapja az örökségét, a nemzeteket, vasvesszővel uralkodik. 
A millennium idején Jézus Krisztus valóban ilyen módon fog uralkodni a nemzeteken. Ha 
megnézzük Jánost, semmilyen közbeeső részt nem említ arra vonatkozóan, hogy ez a 
királyság már megtörtént volna.  

Vannak olyan tanítások, vannak olyan tanítók, akik azt mondják, hogy már ez a királyság, 
ez már megtörtént. Nem igaz! Ez még soha nem történt meg, ez egy olyan dolog, ami ezután 
fog bekövetkezni, ezt hívjuk millenniumnak. A lényeg az, hogy a mi Urunk a sikeres meg-
váltásával egyszerűen megsemmisíti a gonosz terveit. A jövőre nézve azt jelenti, hogy az 
antikrisztus Izrael ellen, különösen pedig a keresztények ellen fogja fordítani a hatalmát. 
Miért üldözi a Fiút? Mert valamiféle nagyságra rendeltetett, sőt arra, hogy az egész világ Ura 
legyen, ahogy az egész világ Ura is.  

Már születésekor el akarta pusztítani. Ugye emlékeztek, hogy el kellett menekülniük? A 
nagy Heródes 37-től Krisztus előtt 4-ig uralkodott, pontosabban időszámításunk előtt, nem 
Krisztus előtt. Nem mindegy az, hogy Krisztus előtt, vagy időszámításunk előtt. Látjátok, 
hogy nem pontosan Krisztus születésétől számítják a Gergely naptárt, hiszen már időszámítá-
sunk előtt 4-ben meghalt Heródes, és előtte már üldözte Jézust. Tehát elcsúsztak itt az idők 
egy kicsit. A lényeg az, hogy már akkor el akarta pusztítani és nem tetszett a terve.  

Jelenések 12,6. 
6. Az asszony pedig elfuta a pusztába, hol Istentől készített helye van, hogy ott táplál-

ják őt ezerkétszázhatvan napig. 
Erről beszéltem az előbb, hogy ez az a hely, Petra. Ez a második időszaka a nagy nyomo-

rúságnak, három és fél évről van szó.  
Jelenések 12,17–18.  
17. Megharaguvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egye-

bekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a 
Jézus Krisztus bizonyságtétele;  

18. És álla a tengernek fövenyére. 
Nyilván, hogy haragszik a sátán. Miért haragszik? Azért mert nem tudja a terveit betel-

jesíteni, mert Izrael az Isten kiválasztottja, Isten elhívta. Arra hívta el Izraelt, hogy a népek 
világossága legyen, hogy képviseljék Istent a világ előtt és az emberek előtt. Ezt a küldetését 
eddig még nem tudta betölteni, mert a Messiását visszautasította, nagyon sokszor engedet-
lenek voltak, Isten nagyon sokszor meg kellett, hogy büntesse őket. Ugye ez az ószövetségben 
történt, de tudjuk, hogy a legvégén Izrael üdvözülni fog és föl fogja ismerni a Messiását. 
Nézzük a 13-as fejezetet és nézzük a fenevadat. Van időnk, bőséggel végig tudjuk ezeket 
nézni.  

Jelenések 13,1–3. 
1. És láték egy fenevadat feljőni a tengerből, amelynek hét feje és tíz szarva vala, és az 

ő szarvain tíz korona, és az ő fejein a káromlásnak neve. 
2. És e fenevad, amelyet láték, hasonló vala a párduchoz, és az ő lábai, mint a medvéé, 

és az ő szája, mint az oroszlán szája; és a sárkány adá az ő erejét annak, és az ő királyi-
székét, és nagy hatalmat. 

3. És látám, hogy egy az ő fejei közül mintegy halálos sebbel megsebesíttetett; de az ő 
halálos sebe meggyógyíttaték; és csodálván, az egész föld követé a fenevadat. 
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Nézzük meg, hogy ki ez a fenevad? A fenevad maga az ördög, a sátán, és a tengerből jön 
föl. Pontosabban a fenevadat inkább az antikrisztusnak lehetne nevezni, akinek az erejét majd 
a sátán fogja adni. A lényeg az, hogy a tengerből jön föl.  

A tenger mit jelképez? Mindig a népeket jelképezi. Azt jelenti, hogy valamelyik biroda-
lomból fog eljönni. Majd ezt is mindjárt megnézzük, hogy milyen birodalmakból jöhet el.  

Itt megint látunk jelképeket – ezt néztük a Dániel könyvénél, a medvét, a párducot és 
egyéb más szimbólumokat –, ezek megint azt jelentik, hogy a nemzetekből fognak eljönni. 
Mégpedig a legesélyesebb nemzetet mindjárt megnézzük, valószínű, hogy a volt Római 
Birodalom fog összeállni.  

Dániel látomásából láttuk, ahol a nemzeteket elmagyarázza Dániel, hogy az utolsó korszak 
nemzedéke a tíz lábujj, ami részint vasból van, részint cserépből. Mi a lényege az egésznek? 
Hogy a vas és a cserép nem összeelegyíthető. Tehát lehetséges, hogy lesznek ebben más 
kultúrák, más népek. Egy dolog biztos, hogy egy politikai hatalom fogja ezt az egészet uralni, 
és ez az antikrisztus. A lényeg az, hogy ez egy földi hatalom lesz. Itt a Biblia beszél arról, 
hogy már volt öt állam és volt már öt nemzet. A Jelenések 17-ben van leírva, hogy a hét fej az 
a hét király. Nézzük meg egy kicsit az asszony fején lévő koronákat. Talán már észrevettük, 
hogy a 12. fejezetben a koronák a sárkány fején vannak, míg a 13. fejezetben a fenevadnak a 
tíz szarváról beszél.  

Többen úgy vélik, hogy a hét fej hét nagyobb országot jelképez. Dániel könyvében is 
olvastuk, hogy tíz ország fölött vesz hatalmat, és három országot meg fog alázni. Tehát ott is 
láttuk ezeket a képeket. Ezek megint országrészeket, nagyobb országokat jelképeznek. Itt egy 
politikai hatalomról van szó, amelyek hatással vannak Isten népére, a megváltás tervére is. 
Emellett úgy látjuk, hogy a titok magyarázata a 17,9-ben van, tehát megvizsgáljuk ezeket, 
hogy mik ezek. Most egy kicsit előre szaladunk, de megnézzük.  

Jelenések 17,9–10. 
9. Itt az elme, amelyben van bölcsesség. A hét fő a hét hegy, amelyen az asszony ül; 
10. Király is hét van; az öte elesett, és az egyik van, a másik még el nem jött; és mikor 

eljön, kevés ideig kell annak megmaradni. 
Itt a hét fej a hét királyt, vagy országot jelképez. János megtudta, hogy öt elesett, egy már 

uralkodik, a másik még nem jött el, és miután eljön, kevés ideig megmarad. Ez nagyon bo-
nyolultnak tűnik, az ember nem is érti. Nézzük, hogy melyik ez az öt ország, ez az öt nagy-
hatalom, amelyik már elesett korábban. Ilyen volt Egyiptom, Asszíria, 910-től 605-ig 
Babilonig, aztán 605-től volt a Méd-Perzsa birodalomig, ezeket néztük a Dániel könyvében, 
az pedig 519-ig volt. Círusz 518-ban már kiadta a rendeletet. Aztán jött a Görög Birodalom és 
az is elbukott, az 336-tól volt egészen 63-ig, amíg a Római Birodalom. Ezek már mind 
elbuktak. Akkor egyik már uralkodik. Ez Rómára utal, amely János napjaiban közel volt a 
tetőpontjához. Amikor János írta a Jelenések könyvét, akkor a Római Birodalomban 
Domiciánusz volt a császár. De azt is tudjuk, hogy a Római Birodalom, mármint a Nyugat-
római Birodalom 476-ban megbukott, a keleti része 25 év híján ezer évvel túlélte, ez a Bizánci 
Birodalom. Tehát ez a politikai része.  

Viszont megmaradtak az utódországok mind, és gyakorlatilag a kereszténység által 
megmaradt Róma befolyása. Nagy Kostantin, akit első keresztény császárnak is neveznek 
(313-ban), bár ez ne tévesszen meg benneteket, mert csak történelmileg nevezik keresztény 
császárnak. I. Nagy Kostantin volt, aki elfogadta államvallásként a kereszténységet a Római 
Birodalomban. Hangsúlyozom, hogy a kereszténység nem vallás! A világ úgy tekint rá, mint 
vallásra, de mi tudjuk, hogy az Eklézsia az a kihívottak közössége, ez az Egyház. 
Gyakorlatilag szabadokká váltak. Ez egy hatalmas előrelépés volt és tulajdonképpen 
átörökítették ezt a szellemi hatalmat. Ott már a Nagy Kostantinnak megvoltak a törekvései, 
nem annyira a Krisztushoz fűződő kapcsolata miatt, hanem a politikai hatalmának meg-
erősítése miatt.  



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

8 

Rengeteg vallás volt. Emiatt üldözték a keresztényeket, Marcus Aurelius idején halt meg a 
legtöbb vértanú, aztán jött egy Diocletianus nevezetű császár, olyan 300 környékén, az ő 
idejében volt a legvéresebb keresztény üldözés. Be kellett szolgáltatni az összes keresztény 
iratot. Gondoljatok bele, olyan volt mintha most le kellene adni mindenkinek a Bibliát. A 
legkegyetlenebb, a legvéresebb üldözést élték át a keresztények. Amik most folynak, hogy 
néha rád hajigálnak egy-két rossz szót, ez semmi, de akkor nagyon-nagyon kemény volt.  

Úgy érezték, hogy felszabadultak, de igazából ott kezdődött meg a szellemi hanyatlása az 
kereszténységnek, az őskereszténységnek, amikor bejöttek olyan idegen vallások, amelyek 
nyomai mind a mai napig itt vannak. Mind a mai napig megőrizték ezeket, pl. Nagy 
Kostantint a római katolikus egyházban és a keleti egyházban is szentként tisztelik. Valóban, 
ez egy politikai hatalom volt és vannak írások, amelyek szerint nem igazán volt egy Krisztus 
hívő ember, ő egy politikus volt. Ennyit egy kicsit a történelmi körülményekről.  

Azonban egy hetedik királynak is hatalomra kell jutnia, és a Római Birodalomból fog 
jönni, mert fogunk majd látni egy másik fenevadat, hogy megértsétek, aki szintén elő fog 
jönni. Ezek az egykori Római Birodalom alkotóelemeiből fognak mind-mind előjönni.  

Jelenések 13,4–9. 
4. És imádák a sárkányt, aki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádák a fenevadat, 

ezt mondván: Kicsoda hasonló e fenevadhoz? Kicsoda viaskodhatik vele? 
Azt látjuk, hogy ez a sárkány megsebesült, majd felépült. Ebből megint két dologra lehet 

következtetni, hogy vagy maga az antikrisztus az, aki egy halálos sebet kap és fölépült a 
sebeiből, vagy valakik ezt úgy értelmezik, hogy a Római Birodalomból feltámad egy ország, 
aki egy vezető ország lesz. Nem tudjuk, hogy melyik, mert tele van szimbólummal és vannak 
olyan dolgok, amik egyszerűen nem egyértelműek, csak következtetni lehet rá. Ami viszont 
lényeges: És imádák a sárkányt, aki a hatalmat adta a fenevadnak. 

 Jelen van-e ma a sátánizmus? Jelen van! Ugyanúgy jelen van a világban, ugyanúgy van-
nak sátánimádók, akik eladták a lelküket az ördögnek, és ők a vesztes oldalon állnak mind. 
Aki a hatalmat adta a fenevadnak. Tehát emögött a politikai hatalom mögött ki áll? Maga a 
sátán! Szóval ez nem Istentől való hatalom lesz.  

És imádák a fenevadat és mondják, hogy: Kicsoda hasonló a fenevadhoz? Kicsoda 
viaskodhatik vele? – mondja a 4-es vers.  

5. És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; és adaték néki hata-
lom, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig. 

Ez a nagy nyomorúságnak az időszaka, a második része. Egy olyan politikai hatalma lesz, 
hogy egyszerűen uralkodni fog az egész világon.  

6. Megnyitá azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az Ő 
nevét és az Ő sátorát, és azokat, akik a mennyben laknak. 

7. Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék és őket legyőzze; és adaték néki 
hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen. 

Ez egy teljes globális hatalom lesz. Kérdezem én, hogy hirdetsz te Evangéliumot a nagy 
nyomorúság időszaka alatt? Akik így gondolják, az szerintem már több mint naivitás. Ezek 
vallásos elképzelések! Lehetetlen lesz! Egy olyan globális hatalom lesz, egy olyan kény-
szerítő erővel, amely valóban sátáni lesz. Egy ördögi ember, aki a sátán küldötte, aki a sátán-
tól kapja minden hatalmát.  

Az antikrisztus ideje alatt lehetetlen lesz kereszténynek lenni. Akik valamilyen módon 
Krisztusba kerültek, azok számára a fizikai, testi halál nagy kegyelem lesz Istentől. Gyötörni 
fogja az egész világot a sátán. A nagy nyomorúság második felében fog kitejesedni az ő 
hatalma.  

8. Annakokáért imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az 
életnek könyvébe, amely a Bárányé, aki megöletett, e világ alapítása óta. 
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Kik fogják őt imádni? Azok, akik most is az ördög hatalma alatt vannak, akik nem 
születtek újjá, akik még mindig a sátán elnyomása alatt vannak. „Amely a Bárányé, aki 
megöletett e világ alapítása óta.” Itt a Bárány, szintén Jézusnak a szimbóluma. 

9. Ha van füle valakinek, hallja! 
Annyira világos, hogy mi lesz. Az előbb beszéltem Rómáról és az egész szellemi biroda-

lomról. Két fenevadról beszél a Biblia, és ez a 11-es versben van. Ez egy politikai hatalom 
lesz, egy politikai vezető, valamelyik ország vezetője lesz először és világhatalomra fog törni.  

Jelenések 13,11–12. 
11. Azután láték más fenevadat feljőni a földből, akinek két szarva vala, a Bárányé-

hoz hasonló, de úgy szól vala, mint a sárkány; 
Krisztus képében jön el. Úgy tesz, mintha Krisztus lenne. Múlt alkalommal olvastuk, hogy 

fehér lovon jön és íj van a kezében. Az nem Jézus, hanem úgy tesz, mintha Jézus lenne, de 
nem ő, mert szól a fenséges ellen. Úgy szól, mint a sárkány. 

12. És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi őelőtte; és azt is cselek-
szi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meg-
gyógyult vala; 

Kit jelképez ez a másik fenevad? A hamis vallást jelképezi. Beszéltem az előbb Kostan-
tinnak arról a törekvéséről, hogy egyesíteni akarta a világvallásokat. Ez nem egy új dolog 
lesz, ez már megtörtént a múltban és meg fog történni a jövőben is. A fenevadat, az 
antikrisztust, mint Istent állítja, mint Megváltót, Messiást állítja az emberek elé. Ez a fogalom 
sem idegen. A császárokat abban az időben, amikor Jézus született, megváltóknak is nevez-
ték, messiásnak is nevezték.  

Amikor egy új császár született, akkor azt örömhírnek mondták az emberek. Miért? Mert 
ugyanúgy gondolkodtak mind ma is az emberek. Az emberek most is a jólétüket a politikai 
hatalmasoktól, meg a politikai vezetőktől várják. De most már eltelt sokezer év itt a földön és 
látjuk, hogy egyetlen politikai vezető, egyetlen király, egyetlen császár sem tudta megelégí-
teni az embereket, nem hozott semmilyen téren teljességet.  

Ha megnézzük a gazdasági élet területén sem, az egészségügy területén sem. Nézzétek 
meg, milyen káosz van a világon, s milyen ostobábbnál ostobább rendelkezéseket hoznak! 
Bocsássa meg az Úr, hogy ezt mondom! Áldjuk a vezetőinket és imádkozunk, hogy ez ne így 
legyen! Hogy tudnak egy vakondtúrásból Himaláját csinálni emberek! Borzasztó és mindezt 
olyan a címszó alatt, hogy mindez a te érdekedben van. Ezért mondta Jézus: Én vagyok a jó 
Pásztor. Ők is pásztoroknak nevezték magukat, ezek a császárok, abban az időben. Úgy hívták 
magukat, hogy a nép jótevői. Jézus is beszél róluk, hogy ők jótevőnek nevezik magukat azért, 
hogy rajtatok uralkodjanak. Azt mondja, hogy ne így legyen köztetek, aki köztetek nagy akar 
lenni, legyen mindenki szolgája. Ezekre a császárokra, a korábbi vezetőkre utal. Azt mondja 
Jézus: Én vagyok a jó Pásztor, rám hallgassatok! Itt is jön egy hamis pásztor, az antikrisztus, 
akiben a világ népei bíznak, hogy most biztosan eljön az aranykor, és minden dolce vita lesz, 
minden jó lesz. Várják az emberek. Ugyanezt várja Izrael is, de egy földi hatalmat vár még 
mindig. Nem ismerte föl a Messiását, és hogy Isten királysága egy szellemi hatalom. Isten 
királyi hatalma bennünk van, ahogy ezt Jézus megfogalmazta pontosan.  

Mit csinál ez a második fenevad? Marketingezi az antikrisztust, ő fogja a hatalomra segí-
teni. Ma divatos szóval így mondanák ezt, őt fogja reklámozni és megtévesztik az embereket. 
Aztán ott vannak azok a hívők, azok a keresztények, vagy látszatkeresztények, akiknek nincs 
is élő kapcsolatuk Istennel. Sajnos nagyon sok ilyen ember van, aki kereszténynek mondja 
magát, de nincs élő kapcsolata Istennel.  

A kereszténység nem egy kultúra a mi számunkra, hanem egy kapcsolat Jézus Krisztussal, 
mégpedig egy élő kapcsolat. Ez nagyon fontos, hogy a politikailag meghatározott keresztény-
séget és a valódi kereszténységet, az igazi kereszténységet kettéválasszuk! Ez meg fog nagyon 
zavarni sok jóhiszemű embert, aki végül is keresi Istent, de rossz helyen keresi, mert Isten 



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

10 

nem a vallásban van, hanem Isten bennünk él, a Krisztus bennünk él. A farizeusok is vallá-
sosak voltak, a szadduceusok is vallásosak voltak. Úgy tettek mintha, de a szívük az távol állt 
Istentől. Az újszövetség pontosan erről szól, hogy Isten közösséget akar az Ő népével. 

Jelenések 13,14. 
14. És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adatának néki, hogy cselekedje a 

fenevad előtt; azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, 
aki fegyverrel megsebesíttetett vala, de megelevenedett. 

Látjátok, hogy itt nem egy politikai hatalom támad föl? Valószínű, hogy maga az anti-
krisztus sérül meg, de fölépül és lehet, hogy majd ezt feltámadásnak fogják deklarálni, vagy 
úgy fogják az emberek elé vinni. Nem tudom, mit fognak tenni, de a lényeg az, hogy meg-
tévesztik az embereket. Nagyon meg kell nézni, hogy mik állnak a jelek és a csodák mögött. 
A sátán is képes arra, hogy a világosság angyalának adja ki magát. 

 Itt van a másik dolog, hogy az embereket hogy megtéveszti és kihasználja az ördög! Jézus 
ma is tesz jeleket és csodákat. Jézus mindig tett jeleket és csodákat. Igaz? Az Ő hatalma 
honnan volt? Istentől származott. Ő megnyitotta a vakok szemeit, a vakon születettnek a 
szemét is megnyitotta, meg a halottakat is föltámasztotta.  

Ha megnézzük, amikor Mózest elhívta Isten és adott neki egy botot. Azt mondja: hogyan 
fogja elhinni a fáraó, hogy te küldtél engem, hogy szabadítsam meg Izrael népét? Azt mondja: 
Kapsz egy botot, azt ledobod, abból kígyó lesz, megfogod a farkát és akkor újra bot lesz 
belőle! Odavitte a fáraó elé, ledobta a botját és az kígyóvá vált a fáraó előtt. Mondta a fáraó, 
hogy nem nagy dolog ez, ezt az én varázslóim is tudják! Ők is ledobták a botjaikat és abból is 
kígyók lettek. Ugyanúgy? Valami történt, egy nagyon fontos: Mózes kígyója megette a va-
rázslók kígyóit!  

A jelek és a csodák mögött meg kell látnunk, hogy mi áll. A jelek és a csodák jöhetnek 
Isten Szellemétől. Ami Isten Szellemétől jön, nagyon jól jegyezzétek meg, az mindig Jézus 
Krisztusról tesz bizonyságot. Nem emberről, hanem Jézus Krisztusra kell, hogy mutassanak! 
Nem dobjuk ki a jeleket és a csodákat azért, mert valaki megtévesztésre használja azokat. Az 
ördög nem tud másból gazdálkodni, mint ami van, ő egy tolvaj, egy rabló, azt lopja el, amit 
Isten adott neki. A jelekkel és csodákkal fogja megtéveszteni a hitetlen embereket. Miért?  

Ezért mondjuk mindig, hogy az egész keresztény szolgálat nem Isten Szellemének az 
ajándékaira épül, hanem az Igére. A Szent Szellem ehhez erőt ad. Azt mondja: Vesztek erőt, 
minekutána a Szent Szellem eljön reátok. Azt mondta Jézus, hogy a Szent Szellem énrólam 
tesz bizonyságot. Isten Szelleme mindig Jézusról tesz bizonyságot. Nézzétek meg, hogy az 
ördög hogy kicsavarja ezt is! Majd a hamis jelek és a hamis csodák kiről tesznek bizonyságot? 
Az antikrisztusról!  

Néha elmegyünk, imádkozunk betegekért. Az ördögtől van, mondják néhányan, mert a jel 
meg a csoda az ördögtől van. Nem tudom, miért hisznek jobban az ördög jeleiben és a 
csodáiban, mint amit Isten tud tenni? Vannak vallásos emberek, mennek és hirdetik az Igét, és 
azt mondják, hogy ma már Jézus nem gyógyít, hanem az ördög gyógyít meg. Nagyobb hited 
van az ördög erejében, mint Isten erejében? Mitől nevezed te magadat hívőnek?  

Érdekes dolgok ezek! Látjátok, hogy mekkora az összezavartság, a megtévesztés, de egyet-
len egy vezérfonalunk van.  Mindegy, ki mit látott a mennyben, mit hallott a földön, kinek mit 
jelentett meg az angyal. Vannak ilyenek, nem tagadjuk és nem dobjuk ki a csodákat és nem 
dobjuk ki a természetfeletti dolgokat. De azt mondja Pál apostol, hogy bölcsek legyetek és 
vizsgáljátok meg, hogy az Istentől van-e! Lehet, hogy valaki elmond egy bizonyságot valahol 
a tévében vagy a YouTube-n és lehet, hogy a nyolcvan százaléka igaz, de a húsz százalék az 
már a csatornából jön. Az ő csatornájából, az ő elméjéből, vagy az ő vallásos tanításából, vagy 
a tévtanításából, vagy csak a saját elgondolásából.  

Mindig az Igét oda kell tenni mögé. Ezért mondja Jézus, hogy erősen álljunk a kősziklán.  
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A bölcs ember a Kősziklára építi az ő életét, a Kősziklára építi a házát, és nem tudja az 
ellenség megtéveszteni őt. Az antikrisztus pedig ezt meg fogja tenni, és nézzétek meg mit fog 
még csinálni! A 15-ös verset olvassuk! 

Jelenések 13,15–17. 
15. És adaték néki, hogy a fenevad képébe leheletet adjon, hogy a fenevad képe szól-

jon is, és azt cselekedje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megöles-
senek, 

Hogy hirdetsz te Evangéliumot a nagy nyomorúság alatt? A fenevad képébe életet lehel. 
Nem tudom, hogyan ezt fogják technikailag kivitelezni. Egyik nap a feleségemet felhívta 
valaki, és azt mondja, hogy én vagyok a robot, fölteszem a kérdéseimet, válaszoljon. Ez a mai 
technika, robotokkal beszélgetsz, amikor telefonálsz. A mai technikával egy képbe hangot 
beletenni vagy valamit, az most már nem egy nagy dolog, de lehetnek ezek démoni jelenségek 
is. Láttunk ilyet a Bibliában? Hát persze, amikor Jézus találkozott a gadarai megszállottal. 
Légió. Hányan vagytok? És beszélt, használta az illetőnek a hangját. Ilyet is láttunk.  

Nem tudjuk tehát, hogy milyen technikával fog ez megtörténni. Egy dolog biztos, hogy az 
emberek el fogják hinni, és a képet istenként fogják imádni. Benne van-e ez némely vallásos 
kultúrában, a képek meg a szobrok imádata, meg a szobroknak a jelentősége. Nem baj, ha van 
szobrod vagy képed, nehogy most törvények alá tedd magad és kiszórd a szobrokat otthonról! 
Nekünk is voltak itt szobraink, itt volt egy Jézus szobor, talán emlékeztek rá. De idejöttek az 
emberek és simogatták a szobor fejét, már tiszta fényes volt a feje. Bocsánat, hogy ezt 
mondom, és tényleg senkit nem szeretnék bántani! Talán a családodról is van egy fényképed, 
igaz? Ez nem probléma, beteszed a pénztárcádba mondjuk, és az téged arra emlékeztet, akit a 
fénykép ábrázol. Vagy van egy Jézus-képed. Nekünk is vannak ilyen kis kártyáink, ha ez 
téged a Megváltóra emlékeztet, és ha ezzel tudjuk segíteni azt, hogy az emberek Krisztushoz 
jöjjenek, akkor rendben van. De amikor maga a tárgy válik az imádat központjává, az már 
bálványimádás! Ez igaz mindenre, amit az emberek imádnak.  

Ezt fogja tenni az antikrisztus, nagyon-nagyon meg fogja téveszteni az embereket. 
16. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, 

szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy a homlokukra bélyeget tegye-
nek; 

Itt van az antikrisztus bélyege. Mikor fog ez megtörténni? Azért is prédikálok erről, mert 
mindig vannak ilyen hullámok – az utóbbi időben különösen –, ilyen keresztény bolondéria, 
ami nem az Igén alapszik. Tényleg, nem szeretnék megsérteni senkit, inkább mindenkit 
figyelmeztetni, hogy olvassa már el az Igét! Amikor valaki az antikrisztus bélyegéről kezd 
beszélni, hogy mikor lesz, hogy lesz. Olyan időszak van most, hogy mindenkinek kötelező 
imádni az antikrisztust? Nem! Akkor miért beszélnek az antikrisztus a bélyegéről? Miért 
beszélnek erről? Most még nem ez az időszak van. Ezt világosan leírja az Ige. Ki fogja ezt 
marketingezni? Egy világvallásnak a vezetője. Két lehetőség van, itt színt kell vallani. Amikor 
a nagy nyomorúság idejének a második fele lesz, akkor színt kell vallani, hogy vagy az 
antikrisztus, vagy meghalsz! Ez a választás. Ezért mondtam az elején, mit mond az Írás, hogy 
aki nem imádja a fenevadat, meg kell ölni. Kész, ennyi, ez a törvény, és végre fogják hajtani. 
Nagyon sokan fognak bekerülni akkor is Isten országába, de mártíromság által. Úgyhogy a 
vége akkor is az lesz, hogy a mennybe megyünk, vagy így vagy úgy. De szerintem sokkal 
jobb most körülnézni, és sokkal jobb ma elfogadni Isten akaratát minden embernek a saját 
életére, mert ha a sátán oldalán áll valaki, akkor nagyon rossz oldalon áll. 

17. És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad 
bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. 

Az oltás nem ilyen, minden ellenkező híresztelés ellenére! Ez nem az antikrisztus bélyege, 
sem az antikrisztus szúnyogcsípése, meg nem tudom még micsoda. Amikor ilyeneket írnak, 
amiket lehet olvasni erről… A kárhoztatás nem Istentől van, azt is tudja mindenki, a Róma 
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8,1–2. igeverset mindenki ismeri, hogy nincs immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a 
Krisztus Jézusban vannak, mert a Jézus Krisztusban való élet Szellemének törvénye 
megszabadított a bűn és a halál törvényétől. Tudjuk kívülről ezeket a verseket, csodás felsza-
badító levél! A keresztények Magna Cartája a Róma levél és a Galata levél, olvasgassuk! 
Kiváló, hogy nincs kárhoztatás! Amikor kárhoztató üzeneteket olvasol a Facebookon vagy 
bármelyik közösségi médián, akkor ott valami baj lehet a forrással, nem? Akkor az nem 
Istentől van! Kérlek szépen, ne oszd meg és ne mérgezz meg másokat ilyennel! 

Persze mindenki eltévesztheti, minden keresztény hívő azt hiszi, hogy százszázalékosan az 
igazságot hirdeti. Mi is azt hisszük, mert nem fogok ide kiállni és olyant hirdetni, amit nem 
találok meg az Igében. Az előfordul, hogy esetleg nem egyformán értelmezzük vagy vannak 
apróbb eltérések, de ami feketén-fehéren le van írva, az le van írva, azt csak el kell olvasni. 
Nem kell elfogadni mindenféle agymenését az embereknek. A tévtanítással kellett foglalkoz-
nia már Jánosnak is, Pál apostolnak is, hiszen a Galata levél 3. része úgy kezdődik: ti balgatag 
galáciabeliek. Azt mondja, hogy ostobák vagytok! Miért? Mert jöttek a zsidókból lett keresz-
tények és mondták, hogy hát, azért meg kell maradnunk zsidónak, nem lehet csak úgy, mert 
csak úgy kegyelemből nem lehet, hogy valaki üdvösséget kapjon! A törvény után hirtelen jött 
Jézus felszabadító munkája, a kereszt munkája, és az ember agyának ezt iszonyú nehéz 
elfogadni. Én tudom, mert én a vallásból jöttem, nekem körülbelül három hónap volt az az 
időszak, amikor egyszerűen nem hittem el, hogy semmit nem kell tennem azért, hogy üdvös-
séget kapjak. Ez egyszerűen emberi elmével felfoghatatlan. Főleg, hogy egy olyan világban is 
élünk, ahol mindenhol teljesíteni kell, igaz? Teljesíteni kell az iskolában, mert ha nem, akkor 
egyest kapsz, teljesíteni kell a munkahelyeden, mert ha nem, akkor kirúgnak, mindenhol 
elvárják tőled a teljesítményt. Erre jön Jézus, fölszabadít bennünket, és nekünk nem kell 
tennünk mást, mint hogy elfogadjuk az Ő kegyelmét!  

Utána viszont sok a teendőnk. Erről beszél Jézus. Tehát nyilván föl kell, hogy épüljünk 
Őbenne, meg kell ismernünk Őt, meg kell ismernünk az Igét, és követnünk Őt, mert Őt kell 
követnünk. Úgyhogy rengeteg a feladat utána. Ne osszatok meg olyan dolgokat, amivel máso-
kat megmérgeztek! Ezek a drága emberek nagyon-nagyon buzgók, de ha ilyen buzgók 
lennének az Ige olvasásában, akkor talán nem osztanának meg ennyi butaságot. Ne az 
internetről vett pletykákkal táplálkozzatok! Ha meghallgattad vagy tudomásodra jutott, akkor 
nézd meg, hogy van-e annak valamilyen igei alapja! Nézz utána a saját magad érdekében! 
Miért tudja ez a hamis vallás így megtéveszteni az egész világot? Azért, mert nem ismerték 
meg Őt – azt mondja az Írás. Mert ha megismerték volna, akkor nem így beszélnének.  

Tehát itt az Igében az antikrisztus bélyegéről van szó. Olvassuk el ismét a 15-ös verstől. 
Ha meghallgatod ezt az üzenetet, akkor nem fogsz bedőlni olyannak, hogy most már 

fölvetted az antikrisztus bélyegét. Tudjátok, hány testvérünk jött hozzám már ezzel, hogy ezt 
hallotta, azt hallotta, mi erről nekem a véleményem? Nekem nincs véleményem, hanem 
nekem az Ige van. Ezt írja Isten Igéje! Az én véleményem nem segít rajtad, csak az Ige segít 
rajtunk. Ha egy vélemény nem Isten Igéjén alapul, akkor ne hallgasd meg, mert nem jó az 
neked! Még egyszer nézzük meg ezeket az Igéket! 

Jelenések 13,15–18. 
15. És adaték néki, hogy a fenevad képébe leheletet adjon, hogy a fenevad képe szól-

jon is, és azt cselekedje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megöles-
senek, 

Tehát ez lesz! Ezt ki fogja marketingezni? A hamis világvallás vezetője. Itt van, le van 
írva. Föl is írtam ide valahova magamnak, hogy megvan az antihármasság. Az antihármasság: 
maga a sátán, aki az antiisten, mindenben Istent utánozza, nem tud kit utánozni, a fenevad, az 
az antikrisztus és van a hamis próféta, aki az antiszellem. Itt van az antihármasság. Ugyanúgy 
Istent utánozza. Itt van a fenevad, aki feljött, itt van a hamis próféta és minden, ugyanúgy 
egyben van.  
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16. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, 
szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy a homlokukra bélyeget te-
gyenek; 

Tehát mindegy, hogy van pénzed, vagy nincs pénzed, mindegy, hogy szegény vagy gazdag 
vagy. Ez a gazdagok tragédiája, hogy a hitük, a bizalmuk a pénzükben van. Nem a gazdagság 
a probléma, hiszen maga a mi Atyánk is gazdag, ki lenne Ő nála gazdagabb? Ki a te Atyád? 
Neked van a leggazdagabb Atyád! Közben pedig hirdetik a keresztények a szegénységet. Ez 
is egy félreértelmezett dolog. Nagyon örülök, hogy Attila tanít a bővölködésről, biztatlak 
benneteket, hogy hallgassátok végig, mert a szegénység mentalitás nem Istentől jövő menta-
litás. Nézzétek meg Ábrahámot! Szegény volt Ábrahám? Isten elhívta, azt mondta neki, hogy 
gyere, Ábrahám elhívlak, olyan szegény, koldus lehetsz, hogy egy vasad nem lesz! Gyere, 
szuper, jó ajánlat, nem? Gyere velem, járj velem! De ezt el tudom érni egyedül is, ehhez nem 
kell Isten. Jöttek a többiek. Izsák, amikor Gérárban volt és vetett, lett neki abban az évben 
száz annyija. Nem, még az is elpusztult neki, amije nincs?  

Aztán nézzük Jákóbot, ő egy furfangos fickó volt, mert ő tudta, hogy mit jelent az áldás. 
Látjátok, hogy az ember elgondolkodik, hogy Isten hogyan áld meg egy ilyen csalót, mint 
Jákób? Mert ő egy csaló volt. Figurázhatjuk jobbról-balról, de mégis volt benne valami olyan, 
ami Isten szíve szerint való volt. Jákób nagyon nagyra értékelte Isten áldását. Az ő központi 
kérdése az áldás volt. Képes volt ellopni! Persze Ézsaú eladta neki egy tál lencséért az 
elsőszülöttségét. Mit tudunk meg erről, miért mondta Isten, hogy Ézsaút gyűlöltem Jákóbot 
szerettem? Isten gyűlöl valakit? Isten mindenkit szeret. A cselekedetét gyűlölte, hogy az Ő 
áldását az égvilágon semmire sem értékelte. Jákób képes volt Rebeka, az anyja segítségével 
ellopni az elsőszülöttséget. Egyszerűen ellopta. Odament az öreg Izsákhoz, aki már nem 
nagyon látott, aki megtapogatta, jó szőrös, mint Ézsaú, bekenték valamivel, még az illata is 
olyan, hát megáldotta. Meg van írva, hogy a kisebbik uralkodik a nagyobbikon. Amikor jött 
vissza Ézsaú a vadászatból, kérte, hogy apám, áldjál meg! Azt mondta Izsák, hogy hiszen az 
előbb áldottalak meg, nem te voltál? Bizony nem, mert az a csaló öcséd ellopta az áldásodat! 
És van nekem is áldásod? Egy pici áldásom még van, de akkor is Jákób fog uralkodni rajtad.  

Jákób életének a központi témája az áldás volt. Elment Lábánhoz, az anyja testvéréhez, a 
nagybátyjához, aki hidd el, hogy rosszabb volt, mint a magyar adóhivatal, úgyhogy ne panasz-
kodjunk, egyikünk se! Nem úgy volt ám akkor, hogy mozi, színház, séta, aztán feleségül 
vesszük a lányt. Nem! Hét évet dolgozott, megszerette Ráhelt, a kisebbiket, aztán mikor az 
esküvő után fölébredt, az ágyában Leát találta. Látjátok, amit vet az ember, azt le is aratja. 
Azért valahol visszanyal a fagyi, ahogy ezt divatos szóval mondanák ma a fiatalok. Igaz? 
Tehát ő is elvetett valamit és learatta. Jákób is átverte az apját, őt meg becsapta Lábán. Aztán 
még hét év robot, utána megkapta a kisebbik lányt. Húsz évet volt Lábánnál. Húsz év után 
hogy jött el? Áldottan. Mi lebegett a szemei előtt? Odament semmivel, és eljött gazdagon. 
Akkor már voltak gyerekei Leától, meg a szolgálóktól is, Szilpától volt Gád és Áser, és a 
Bilhától, aki Ráhel szolgája volt, tőle is volt két gyerek, Dán és Naftali. Így jött el Jákób, és 
gazdagon jött el. Mit csinált, amikor jött visszafele? Remegett a térde, hogy jaj, ott van Ézsaú! 
Mit fog most szólni? Kettéosztotta a csapatot, készített ajándékot, mert az ajándék ugye, 
átmegy a falon. Hát akkor megvesztegetjük, küldünk egy kis birkát neki. De közben, a húsz 
év alatt megbékült Ézsaú.  

Jákób közben találkozott egy angyallal, akivel viaskodott, akitől az Izrael nevet kapta, ami-
nek jelentése Istennel viaskodó. Találkozott és viaskodott vele, és közben kifordította Jákób 
csípőcsontját, azért nem eszik a marhának a csípőcsontját a zsidók, mind a mai napig. Mi volt 
akkor, amikor viaskodott? Azt mondta, hogy el nem engedlek, amíg meg nem áldasz! Ezt 
mondta neki, még akkor is, mikor már majdnem meghalt, és akkor megáldotta őt az angyal.  

Látjátok, hogy ennyire fontos volt az áldás! Amikor az emberek a szegénységet hirdetik, az 
nem Istentől van, mert Isten meg akar bennünket áldani. Itt a Jelenések könyvében és az egész 
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Biblián keresztül átjön ez az üzenet, hogy Isten meg akar áldani. Csak nézd meg, hogy Lót is 
elment Ábrahámmal, pedig csak Ábrahámot hívta Isten. Ha egy áldott ember mellett vagy, 
akkor te is áldott leszel. Ha elhagyod a helyedet, amit lehet, hogy nem kellene elhagyni, mert 
lehet, hogy zöldebbek máshol a szomszéd kertjei, de látjuk, hogy mi lett az egészből, ott volt 
Szodoma és Gomora, és bajba került Lót. Aztán öt király legyőzte Szodomát, Gomorát, és 
háromszáztizennyolc válogatott legénnyel Ábrahám legyőzött öt királyt. Amikor találkozott 
utána Melkisédekkel, Melkisédek megáldotta őt, aki a Sálem királya, a békesség királya, aki 
szintén egy krisztusi előkép. Ott jelenik meg először az úrvacsorának a képe, kenyeret és bort 
hozott és megáldotta, Ábrahám pedig tizedet fizetett neki. Megbotránkoznak ma az emberek 
ezen is. Nem kell Isten dolgain megbotránkozni! A te döntésed egyébként is, hogy elfogadod, 
amit Isten mond vagy nem, és ugyanez lesz a helyzet az utolsó időszakban is.  

Nem lesz az embereknek választási lehetősége, vagy meghal, vagy az antikrisztust imádja. 
Ez lesz a nagy nyomorúságban, és ha azt mondod, hogy most ott vagyunk, akkor nézz körül 
egy kicsit! Lehet, hogy kis hasonlóságok vannak, de ez még nem az. Menjünk tovább! 

17. És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad 
bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. 

Vagy megölik vagy pedig éhen hal valaki, mert ha nincs rajta a bélyeg, akkor nem vehet és 
nem adhat el. 

18. Itt van a bölcsesség. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert 
emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat. 

Nem tudjuk, mit jelent ez, nem tudjuk, hogy ez egy vonalkódot jelent-e, de lehet, hogy ez 
az antihármasságot jelöli. Isten száma a hetes, a teljesség száma. Ezek is szimbólumok, de a 
lényeg az, hogy errefelé halad a világ. Utána majd folytatjuk a következőktől. Most már nem 
megyünk tovább, nem fogok hozzá a 14. fejezethez, habár már beszéltünk erről. Megint látjuk 
a száznegyvennégyezret a 14. fejezetben, és akkor meg ott állnak Isten trónja előtt. A 7. feje-
zetben egy kicsit előre mutat, akkor még a földön látjuk őket, mert az Igét hirdetik. Hogyan 
kerülnek oda fel? Valószínűleg Isten elragadja őket, mert valahogy odakerülnek. Egy ideig a 
földön vannak, hirdetik az Igét, utána meg a mennyben vannak, és valahogy oda kell kerülni. 
Vagy vértanúhalált halnak, vagy Isten elragadja őket, ezt nem írja a Biblia, a lényeg az, hogy 
odakerülnek. Ez a két út van, ahogy oda lehet kerülni és nincs más út. Tehát ilyen idők 
következnek, ezt teszi a sárkány, ezt teszi a fenevad és ezt teszi az antikrisztus. Ezek az idők 
el fognak jönni, nyilván az erre mutató jelek itt vannak a világban, mivelhogy közeledünk a 
végső beteljesedéshez. Halleluja!  

Dicsérjük az Urat! Köszönjük az Ő kegyelmét, az Ő Igéjét! Köszönjük, hogy világosságot 
ad! Én tudom, hogy egy kicsit ez bonyolultnak tűnik, meg talán kicsit zavaros, de a végére 
összeáll a kép. Isten Szelleme összerakja bennünk, mert Isten Szelleme a mi tanítónk. Isten 
Szelleme kijelenti nekünk az Ő igazságát. Köszönjük az Úr kegyelmét!  

Ha valaki nem biztos abban, hogy a Krisztushoz tartozik, akkor figyeljen. Nagyon egy-
szerűvé tette Isten: hinnünk kell az Ő Fiában. Tehát az üdvösség hit által van. Kegyelemből, 
hit által. A kegyelem Jézus Krisztus formájában jött el, a törvény pedig Mózes által adatott. 
Tehát nem a törvény által, hanem a kegyelem által. Nem cselekedetből, azt mondja az Írás, 
hogy senki ne kérkedjék. Isten kegyeleméből. Mi a mi részünk? Az, hogy elfogadjuk Isten 
kegyelmét.  

Ez a másik dolog, amit meg kell tanulnunk, elfogadni. Nagyon sokan vagytok itt is, akik 
megtanultatok adni, de higgyétek el az elfogadás ugyanolyan fontos. Az elfogadáshoz 
nagyobb alázat kell. Ugyanez a helyzet, akik nem akarják elfogadni Isten kegyelmét. Mi az ő 
problémájuk? Minden baj forrása a büszkeség meg az önközpontúság. Nem képes elfogadni, 
de meg kell tanulnunk elfogadni Istentől! Isten nem tud megáldani bennünket máshogyan, 
csak ha elfogadjuk. Az üdvösségünk is ilyen. A büszke ember az, aki nem tudja elfogadni 
Istentől a felkínált üdvösséget. Ez is a büszkeséghez tartozik. Ezt Isten adja, az Ő szeretetéből. 
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Nem azért, mert olyan szépek vagyunk, nem azért, mert olyan jók vagyunk, hanem egy-
szerűen azért, mert szeret bennünket, és a Fiát adta értünk. Nem keveset adott értünk, hanem a 
legdrágábbat, az Ő vére volt az ár értünk, és minden embert megvásárolt ezen a világon. 
Senkinek sem kell az antikrisztus kezébe kerülni. Ha odakerül, az az ő saját döntése! Nekünk 
pedig menni kell és hirdetnünk kell az Evangéliumot, ez majd más üzenet témája lesz, mert 
Isten mindenkit elhívott.  

Tegnap volt egy szolgáló konferenciánk és ez volt a témája, az általános elhívás meg a 
speciális elhívás. Általános elhívása minden hívőnek van, mindenkinek, aki Krisztus Jézusba 
került. Az Evangéliumról, a Jézus Krisztusról való bizonyságtétel mindegyikünk küldetése és 
az elhívása. Meg kell találnunk Isten bölcsességét, hogyan tudjuk az embereket Jézushoz 
vezetni. Egy tűzoltó, ha valakit kiment a tűzből, akkor kitüntetik, mi pedig az örök tűzből 
mentjük ki az embereket, az örök tűzből. Nagyon fontos tűzoltója vagy Istennek – bocsánat a 
hasonlatért –, aki kimenekíti az embereket. Mindig azon vitatkoznak, hogy nő hirdesse az 
Evangéliumot vagy férfi? De egy fuldoklónak nem mindegy, hogy ki dobja neki a mentőövet?  

Ha még nem fogadtad be az Úr Jézust, akkor imádkozz velünk! Drága mennyei Atyám, 
most imádságban jövünk eléd. Köszönjük a Te kegyelmedet! Köszönjük, hogy elhívtál 
bennünket az örök életre, hogy a Te országodba meghívtál bennünket! Atyám, most azokért 
imádkozunk, akik még nem fogadtak el Téged. Uram, kérlek Téged, hogy küldj hozzájuk egy 
tökéletes aratómunkást, aki bizonyságot tesz a Te kegyelmedről! Köszönjük, hogy a drága 
Szent Szellem megfeddi a világot a bűn tekintetében, mert a bűn az, hogy nem hisznek az Úr 
Jézus Krisztusban, nem hisznek Tebenned. Hisszük, Atyám, hogy használsz bennünket, mint 
a Te lábaidat, kezeidet és szádat, és bizonyságot teszünk Rólad, ők pedig elfogadják a mi 
bizonyságunkat. Köszönjük, drága mennyei Atyám, a Te kegyelmedet!  

Most kérlek, ha hiszel Jézus Krisztusban és még nem fogadtad el Őt, akkor ezt az imát 
mondd velünk. A Róma 10,9-10-es igeverse tanítja: „Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr 
Jézusról, és a szívedben hiszed, hogy Isten föltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz. Mert 
szívvel hiszünk az igazságra, és szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Azt mondod az 
Igédben, hogy mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.”  

Amit eddig tettél, azt már megtetted, de Jézus vére minden bűnért örök engesztelő áldozat 
volt, a kicsiért meg a nagyért is, úgyhogy most fogadd be Őt az életedbe!  

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 megigazu-
lásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram! Legyél az én Megváltóm! Legyél az én Gyógyí-
tóm! Legyél az én Szabadítóm! Jézus, Te vagy az én Uram. Te vagy az én Megváltóm. Te 
vagy az én Gyógyítóm. Te vagy az én Szabadítóm. 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. Halleluja! Dicsérjük az Urat! 

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

 


