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AZ UTOLSÓ IDŐK 14. rész ‒ A nagy parázna 
Varga István élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Budapest, 2021. 11. 21. 
 
Rátérünk a mai üzenetre, és folytatjuk az utolsó idők tanulmányozását az Igében. Hiszem, 

hogy még az idén sikerül befejezni. Úgy gondolom, hogy a mai tanítás nagyon fontos rész, de 
eddig nem nagyon foglalkoztunk vele, talán azért is van ezzel kapcsolatban annyi 
összezavartság. Két fő apokaliptikus könyv van, a Dániel könyve és a Jelenések könyve, amit 
most tanulmányozunk. Első olvasásra túl bonyolultnak tűnhet, túl sok szimbólum van benne, 
túl sok érthetetlen rész. Egy dolgot ne felejtsünk el, hogy a Szentírás, amit Bibliának hívunk, a 
jelentése egyébként könyvek, ezt nem egy író írta, aki leült és azt mondta, hogy most én 
megírom a Bibliát, hanem hosszú évszázadokon keresztül íródott, ahogy különféle könyvek 
kerültek kanonizálásra. Az Ószövetség kanonizálását állítólag Krisztus után 90-ben zárták le. 
Egy jamniai zsinathoz kötik, amiről nem tudjuk biztosan, hogy valóban létezett-e, a lényeg az, 
hogy ezeket a könyveket rendszerbe, kánonba szedték, ahogy az Újszövetséget is, és ma írott 
és nyomtatott formában mindenkinek a rendelkezésére áll.  

Ez nekünk ma természetes, de tudjátok, hogy nem volt annyira természetes abban az 
időben. Amikor olvassuk a bibliai igeverseket, hajlamosak vagyunk a mai élethelyzetünknek, 
a mai korszellemnek megfelelően olvasni Isten Igéjét, pedig jó, ha egy kicsit időben 
visszatekintünk, időutazást teszünk abba a korba, amikor íródott. Mert nem ugyanazt jelenti 
nekünk itt és most Isten Igéje, mint abban az időben ott nekik. Nyilván ott és akkor megvolt 
az üzenete, ahogy itt és most nekünk is megvan az üzenete. Ezt nem lehet összekeverni, és 
nem lehet összemosni. Sok olyan történés van leírva a Bibliában, ami talán első olvasásra 
ellentmondásnak tűnhet, de ha a szövegkörnyezetében kezeljük a bibliai Igéket, akkor nem 
tévelyedünk el, és nem tulajdonítunk neki olyan jelentést, amit Isten Igéje soha nem mondott. 
Nagyon sokszor ebből vannak a félreértések, a tévtanítások, és tudjuk, hogy a hit hallásból, a 
hallás Isten Igéjéből van, és ha valaki nem helyesen értelmezi Isten Igéjét, abból eltévelyedé-
sek lehetnek. Hogy milyenek, ezt majd mindjárt fogjuk látni, itt a Jelenések könyvében.  

Nézzük a 15-ös fejezetet. A múlt alkalommal említettem, hogy a Jelenések könyvében 
vannak közbevetett részek, a 11-es rész után van három közbevetett rész, a 12–14. fejezet. 
Ezeket akkor végigvettük, láttuk a napba öltözött asszonyt, a 13. fejezetben láttuk az anti-
krisztust feljönni a népek közül, láttuk a hamis prófétát. Láttunk egy fenevadat, aztán a 13,11-
ben látunk egy másik fenevadat feljönni. Nagyjából megnéztük, hogy kik ezek, de ma ez még 
világosabbá fog válni. Aztán olvastuk a 14-es fejezetben, amikor a száznegyvennégyezer ott 
van Isten trónjánál, akik hirdetik az Ő Igéjét, utána látjuk azt, hogy angyalok hirdetik az 
evangéliumot. Ott hagytuk abba, hogy el fog jönni a nagy szellemi aratás, az ítélet aratása, az 
igazak aratása, erről maga Jézus is beszél a Máté evangélium 25. részében.  

Minden ember oda fog állni Isten ítélőszéke elé. Nekünk, keresztényeknek az a jó hír, hogy 
Krisztusban mi már megítéltettünk, de mi is oda fogunk állni azért, hogy megjutalmaztassunk. 
Mindenki a cselekedete szerint veszi a jutalmat. Az 1Korinthusban olvastuk a fa, széna, poz-
dorja történetét. Van, ami megég a tűzben, és van, ami érték, az pedig megmarad, és azt 
mondja Pál apostol, hogy annak pedig a jutalmát fogjuk venni. Az ítéletet senki nem kerülheti 
el. Az utolsó ítéletet azonban el tudjuk kerülni akkor, ha elfogadjuk Jézus Krisztus megváltói 
munkáját, és befogadjuk Őt az életünkbe, Úrrá tesszük az életünk fölött és elfogadjuk a 
kereszt munkáját. Hit által van az üdvösség, nem cselekedetek által, Jézus magára vette a 
bűneinket, az ítéletünket, és azt mondja az Írás, hogy mi vele együtt meghaltunk a bűnnek és 
vele együtt feltámadtunk az örök életre. Ahogy Ő van, mi úgy vagyunk ma ebben a világban. 
Tudjuk azt, hogy a szellemünk van megváltva. Ez egy nagyon fontos dolog ahhoz, hogy 
megértsük, hol vagyunk mi olyanok, mint Ő, és hol vagyunk mi tökéletesek, mert ha ránézünk 
a cselekedeteinkre, mindannyian szembesültünk azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek. Ha az 
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érzelmeinkre, a gondolatainkra tekintünk, láthatjuk, hogy azok sem mindig tökéletesek. Ami 
viszont tökéletes, az a szellemünk. Isten tette tökéletessé, Ő váltott meg bennünket, Ő tett 
minket tökéletessé. Ami a mi részünk, az az úgynevezett megszentelődés. Ez alatt a fogalom 
alatt a szellemi növekedésünket értjük. Ez ne okozzon neked megbotránkozást, ha eddig nem 
így hallottad. Pontosabban nem a szellemünk nő, hanem inkább a lelki növekedés lenne a 
helyes, mert mi a lélek? Értelem, érzelem, akarat. Fejlődnünk kell a gondolkodásmódunkban, 
a hústestünk bizonyos dolgait meg kell feszítenünk a szellem által, és így tudunk győzedel-
messé válni. 

Ezek a tanítások, amik elhangzanak, mind azt a célt szolgálják, hogy növekedjünk a Krisz-
tusban, hogy minél inkább elváltozzunk az Ő képére és hasonlatosságára. Nemcsak a szelle-
münkben, hanem a lelkünkben is. A testünkben pedig majd ugyanolyanok leszünk, mint Ő, 
amikor Jézus vissza fog jönni. Az elragadtatáskor megkapjuk a megdicsőült testünket, és pon-
tosan olyan lesz, mint most Jézus teste. A Krisztusban elhunytak is feltámadnak, ott is 
beteljesedik a megváltás. 

Nézzük a Jelenések könyvének 15. részét.  
Jelenések 15,1‒3. 
1. És láték a mennyben más nagy és csodálatos jelt: hét angyalt, akinél vala a hét 

utolsó csapás; mert az által teljesedett be az Istennek haragja. 
Ezt is felolvastuk, hogy most a kegyelem korszaka alatt vagyunk. Az Ézsaiás 61-ben Jézus 

itt abbahagyta, elvágta, azt mondta, hogy az Úr kegyelmének esztendejét hirdeti, a bosszú-
állása napja ott kimaradt. Ezt a Lukács evangélium 4. részében olvassuk. Isten egy igazságos 
Isten és nemcsak az Atyánk, hanem Ő bíró is. Ő mindenek Teremtője, és mindenek Ura. Ő a 
mi Urunk is, hiszen Ő vásárolt meg bennünket egyszülött Fia drága vérén. Az Övéi vagyunk. 

2. És láték úgymint üvegtengert tűzzel elegyítve; és azokat, akik diadalmasok a fene-
vadon és az ő képén, és bélyegén és az ő nevének számán, látám állani az üvegtenger 
mellett, akiknek kezében voltak az Istennek hárfái. 

A 13. fejezetben olvastuk, hogy az antikrisztus elpecsételte az embereket, és akik felvették 
az antikrisztus bélyegét, azokra ítélet fog szállni, Isten ítélete. De látjuk azokat az embereket 
is, akik nem vették fel az antikrisztus bélyegét. Egy kicsit vizsgáljuk meg ezt a részt. Gyakran 
kérdezik tőlem az utóbbi időben, hogy mi van a halottakkal, akik az Úrban halnak meg? 
Ugyanis vannak olyan tanítások, amik megítélésem szerint és az Ige szerint tévtanítások az 
úgynevezett lélekalvásról, hogy amikor valaki meghal, akkor nem történik vele semmi, csak 
ott van a semmiben. Ha megnézzük a Filippi levelet, akkor az ennek ellentmond. Pál azt 
mondja, hogy nekem elköltözni sokkal jobb, és az Úrral lenni, mert e testben távol vagyok az 
Úrtól. Úgy gondolta az antikrisztus, hogy legyőzte a szenteket, és győzelmet aratott fölöttük. 
Itt a 15. részben mit látunk? Azt, hogy ott hárfáznak az üvegtengernél, vagyis egyáltalán nem 
alszanak lélekben, nagyon is éberek, nagyon is jól vannak, dicsérik Istent, és ott vannak az Ő 
jelenlétében. A harmadik részben kapunk választ, hogy kik is ők. 

3. És énekelik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekét, ezt 
mondván: Nagyok és csodálatosak a Te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és 
igazak a Te útjaid, óh szentek Királya! 

Azt látjuk itt, hogy Mózes énekét éneklik. Akik ott vannak, ők a nagy nyomorúság ideje 
alatt váltattak meg, hiszen le van írva, hogy megtagadták az antikrisztus bélyegét, megtagad-
ták a fenevad képmásának az imádását, és éppen ezért ott vannak Isten előtt. Ők a nagy 
nyomorúság ideje alatt megtért, újjászületett zsidók és pogányok. Itt is nyilvánvalóvá teszi, 
hogy akik a nagy nyomorúság elől ragadtattak el, azok már nincsenek itt, akikről szó van, ők 
pedig a nagy nyomorúság alatt, az üldöztetés alatt Krisztushoz tértek.  

Beszéltünk már a pecsétek felnyitásáról, a trombiták ítéletéről, és itt most az ötödik résztől 
jön egy olyan szó, ami többször is elhangzik a Jelenések könyvében, hogy metatauta, ami azt 
jelenti, hogy ezek után. Ezzel itt egy sorrendiséget mutat nekünk az Írás. 
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Jelenések 15,5‒8. 
5. És ezeknek utána látám, és ímé megnyittaték a mennyben a bizonyságtétel sátorá-

nak temploma, 
6. És kijöve a templomból a hét angyal, akinél a hét csapás vala, tiszta és fehér gyolcs-

ba öltözve, és mellüknél aranyövekkel körülövezve. 
7. És egy a négy élőlény közül ada a hét angyalnak hét aranypoharat, amely az örök-

kön örökké élő Istennek haragjával teljes vala. 
Itt megállnék egy pillanatra. Látjuk azt, hogy hét angyal jön ki, hét pohár van náluk, és 

ezek a poharak Isten haragjával teljesek. Az 5,8-ban olvastunk egy másik pohárról is, ami a 
szentek imádságaival van tele. Ezt érthetjük úgy, hogy az imáink visszajönnek hozzánk, 
vagyis Istenhez intézett kéréseink, imáink, imádatunk, dicséretünk összegyűjtetik, és az egyik 
pohár ennek a szimbóluma. Ugyanúgy a gonosz cselekedetek is számon vannak tartva. Ahogy 
képletesen értve az imákat Isten visszatölti ránk, ugyanúgy a gonosz cselekedetekből 
származó gonoszságokat ugyanúgy vissza fogja tölteni azokra. Mindjárt fogjuk látni a 16–17. 
fejezetben, hogy miért. 

8. És megtelék a templom füsttel az Isten dicsőségének és erejének miatta, és senki a 
templomba be nem mehet vala, mígnem a hét angyal hét csapása bevégeztetik. 

Gyakorlatilag a templom bezárattatik. Véget ér a kegyelem időszaka, és bezárult az ajtó, 
mint annak idején Noé esetében, amikor már a bárkába senki nem mehetett be. Egyszer itt is 
be fog zárulni a kegyelem ajtaja, és a templomba senki nem mehet be addig, amíg a csapások 
be nem teljesednek. Isten kitölti a végső haragját és a végső ítéletét az egész földre. Nézzük 
meg, hogy mik ezek a poharak. Nagyon hasonlítanak az előző csapásokhoz, annyi a különb-
ség, hogy ott még csak a föld egyharmad részét érintették, ezek a csapások azonban az egész 
világot fogják érinteni.  

Jelenések 16,1‒21. 
1. És hallék nagy szózatot a templomból, amely mondja vala a hét angyalnak: Menje-

tek el és töltsétek ki a földre az Isten haragjának hét poharát. 
2. Elméne azért az első, és kitölté az ő poharát a földre; és támada gonosz és ártalmas 

fekély azokon az embereken, akiken vala a fenevad bélyege, és akik imádják vala annak 
képét. 

A fekélyeket rákos daganatoknak is fordíthatnánk, talán ma ez a megfelelője, akkor feké-
lyeknek írta le az Írás, de azok, akik imádták a fenevadat, akik szövetséget kötöttek a fene-
vaddal, azokra tölti ki Isten először a poharat. 

3. A másik angyal is kitölté az ő poharát a tengerbe; és olyanná lett, mint a halott 
vére; és minden élő állat meghala a tengerben. 

Ez az egész világot fogja érinteni. Hasonlóak ezek a csapások, mint amikor Mózes kikérte 
Isten népét a fáraótól. A fáraó engedetlen volt Istennek, nem engedte el Isten népét, ezért a tíz 
egyiptomi csapás egyike volt, hogy a folyók ott is vérré változtak, amit a következő versben 
olvasunk. 

4. A harmadik angyal is kitölté az ő poharát a folyóvizekbe és a vizek forrásaiba; és 
vérré váltak. 

Gondoljatok bele, ezek milyen borzalmas dolgok! Amikor valaki azt mondja, hogy benne 
vagyunk a nagy nyomorúságban, akkor lásd, most még van ivóvized. Van a tenger, ami még 
nem vált vérré. Ez egy olyan szörnyűséges időszak lesz, amiben az istentelen pogány népek, 
akik visszautasították az Urat, akik a fenevaddal, a gonosszal kötöttek szövetséget, saját 
maguknak szereztek ítéletet, és ez az ítélet ki fog töltetni rájuk. De nem egy gonosz istenképet 
kell alkotnunk ezekből a történésekből, mert Isten ezt pontosan előre megmondta, hogy mi 
fog történni azokkal, akik elutasítják Őt. Ez minden ember szabad választása. Isten egy 
igazságos Isten, amit megmondott, azt beteljesíti. Isten nem ember, hogy hazudjon, Ő nem 
képes arra. Ő az ítéletét ki fogja tölteni ezekre az emberekre. Mire kell, hogy sarkalljon ez 
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bennünket? Arra, hogy mentsük meg az embereket. Azaz, az emberek már meg vannak 
váltva, nekünk csupán az örömhírt kell elvinni hozzájuk, hogy megtudják a jó hírt, hogy 
szabadok, nem kell részt venniük ezekben a szörnyűségekben. Isten minden embernek fel-
kínálta a kegyelmét. Nincs olyan ember, aki erre a világra megszületett, és akinek Isten fel ne 
kínálta volna. 

5. És hallám, hogy a vizek angyala ezt mondja vala: Igaz vagy Uram, aki vagy és aki 
voltál, Te Szent, hogy ezeket ítélted; 

6. Mivelhogy szentek és próféták vérét ontották, vért adál nékik inni; mert méltók 
arra. 

A vetés-aratás törvénye egy örök törvény. Amit elvet az ember, azt le fogja aratni. Nagyon 
sokszor gondoljuk, hogy rengeteg a gonosz ember, Isten mikor veri már fejbe őket, mikor 
történik már valami? Hányszor hangzottak ezek a sóhajok keresztények, meg hívők szájából. 
De Jézus gyönyörűen elmagyarázza a Máté 13-ban a konkoly történetét. Nagyon tanulságos 
ez a történet. Jézus egy példabeszédet mondott, hogy a magvető elvetette a búzát, aztán 
amikor kikelt a búza, akkor látta, hogy olyasmi is kikelt, amit nem ő vetett, kikelt a konkoly 
is. De hogy került oda a konkoly, mikor én tiszta búzát vetettem? Azt mondja, hogy éjszaka 
az ellenség, a sátán elvetette a magokat, és látjátok, a rossz magok is ugyanúgy kikelnek, mint 
a jó magok. Akkor megkérdezték a tanítványok, hogy akkor most mit csináljunk? Elmenjünk 
és kigyomláljuk a konkolyt? Jézus így válaszolt: nem, ne menjetek konkolyt gyomlálni, mert 
akkor a búzát is eltaposnátok a konkollyal együtt! A konkoly a világ fiait jelenti. Majd, 
amikor eljön az ítélet, akkor szét lesz választva a búza a konkolytól. Ez hasonlít a kecskék és 
a bárányok történetére, és azt mondja ezzel Jézus, Isten egyet mondott, hogy az ítélet az 
enyém. A világ fölött majd Ő fog ítélkezni. Látjátok, hogy nem fogja megúszni a gonosz a 
gonoszságának a bérét, amit megtermelt magának. A következőben írja az Ige. 

7. És hallám, hogy más az oltárról ezt mondja vala: Jól van Uram, mindenható Isten, 
igazak és igazságosak a Te ítéleteid. 

Látod, hogy a bűnnek a büntetését Isten ki kell, hogy ossza, mert ha nem ezt tenné, akkor 
egy korrupt Isten lenne, igaz? Gondolj bele, hogy ha mondjuk nyolcvannal hajtasz lakott 
területen, és csak ötvennel lehet, és a rendőr nem büntet meg téged, mert az ismerősöd, akkor 
az a rendőr korrupt, nem? Isten nem ilyen. Isten nem korrupt. Velünk szemben sem volt az, 
mert a mi bűneink büntetését Jézusra helyezte. A bűn ára ki lett fizetve. Az adósságunk ki lett 
fizetve. Ez egy csodálatos dolog, és dicsérhetjük és hálát adhatunk Istennek minden másod-
percben emiatt. 

8. A negyedik angyal is kitölté az ő poharát a napra; és adaték annak, hogy az em-
bereket tikkassza tűzzel. 

9. És tikkadának az emberek nagy hévséggel; és az Istennek nevét káromlák, akinek 
hatalma vala e csapásokon; és nem térének meg, hogy néki dicsőséget adjanak. 

Látjátok, még mindig Istent átkozzák. Még mindig Istent szidják. Gondoljatok bele, hogy 
jön a nagy hőség és nincs víz! Ezek borzalmas állapotok lesznek. 

10. Az ötödik angyal is kitölté az ő poharát a fenevad királyi székére; és az ő biro-
dalma sötét lett; és rágják vala az ő nyelvüket a kín miatt, 

11. És káromlák a menny Istenét az ő kínjaik és fekélyeik miatt; és meg nem térének 
az ő cselekedeteikből. 

Láthatjuk, hogy még mindig nem térnek meg. 
12. A hatodik angyal is kitölté az ő poharát a nagy folyóvízre, az Eufráteszre; és ki-

szárada annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készíttessék. 
13. És láték a sárkány szájából és a fenevad szájából és a hamis próféta szájából há-

rom tisztátalan szellemet kijőni, a békákhoz hasonlókat; 
Itt látjuk az „antiháromságot”, amiről a múlt alkalommal beszéltünk, hogy a sárkány a régi 

kígyó, maga az ördög, az ő embere a fenevad, az antikrisztus, és a hamis próféta a hamis val-
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lás. Látjuk, hogy tisztátalan szellemek jönnek ki belőlük. Nagyon sok keresztény azt gondolja, 
csak Isten Szelleme van ebben a világban és minden rossz dolog, ami történik, arról csak Isten 
tehet, Isten az okozója. Világos, hogy vannak gonosz szellemek, és az Efézusi levél 6-ban is 
olvassuk, hogy nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a gonosz szellemek 
ellen. Minden, ami látható, az a láthatatlanból állott elő, és minden fizikai valóságnak megvan 
a szellemi valósága. Pontosabban a fizikai valóság a szelleminek a lenyomata.  

14. Mert ördögi szellemek azok, akik jeleket tesznek; akik elmennek a földnek és az 
egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy 
napjának viadalára. 

Az ördög valójában becsapja őket. A sátán szájából jönnek ki ezek a szellemek, és jeleket 
és csodákat is tesznek. Beszéltünk már erről, de most is szeretném hangsúlyozni, hogy a 
csodák mindig csodák, természetfeletti dolgok, amit mi nem tudunk ok és okozati 
összefüggésekkel megmagyarázni. De meg kell nézni a csodák hátterét, mert lehetnek Isten 
Szellemétől, de lehetnek a gonosztól is. Ezért fontos tudni, hogy honnan származnak. Jézus 
világosan elmondta, hogy amikor a Szent Szellem eljön, rólam tesz bizonyságot. Tehát ami 
Isten Szellemétől van, az Jézust dicsőíti. Aki önmagát dicsőíti, a saját cselekedeteit, vagy 
bármi másnak adja a dicsőséget, az nem Istentől való még akkor sem, ha csoda történt. Elég 
nagy baj, hogy ezt nem választják szét a keresztények! Vannak olyan keresztények, akik 
egyszerűen megköveznek bennünket azért, hogy mi betegekért imádkozunk, megköveznek 
minket azért, hogy az emberek meggyógyulnak Isten Szelleme által, és azt mondják, hogy ez 
az ördögtől van. Borzasztó, amikor az emberek nem tudnak különbséget tenni az igaz és a 
hamis között! 

A mi felelősségünk, hogy igazán hirdessük Isten Igéjét. Valóban létezik olyan, hogy a 
gonosz csodákat tesz, láttuk ezt már több esetben is. Láttuk a fáraó varázslóinál, hogy ugyan-
azt tették, mint Mózes kígyója. Vannak különféle okkult dolgok, okkult tudományok, és ezek 
létező dolgok, meg kell vizsgálni, hogy ki van mögötte. Isten azért adta nekünk a Szent 
Szellemet és az Igéjét, hogy tudjunk különbséget tenni. Nagyon fontos az igei ismeretünk, 
mert az Ige alapján meg tudjuk különböztetni az igazat a hamistól. Ezért nem lehet a 
szolgálati alapokra alapozni például egy gyülekezetet, hanem a mi kősziklánk Isten Igéje, 
mert ugyanúgy a Szent Szellemtől van, és a Szellem és az Ige megegyezik minden esetben.  

Tehát ezek ördögi szellemek elhitetik őket. Itt van egy áldásmondás a 15. részben: 
15. Ímé eljövök, mint a tolvaj. Áldott, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen 

ne járjon, és meg ne lássák az ő rútságát. 
Mi történik a hazugsággal? Az, hogy egybegyűjtik őket arra a helyre, amelyet zsidóul 

Armageddonnak neveznek, vagy Megiddónak. Sok minden történt itt a történelem folyamán 
Megiddónál, eztó nevezik majd az armegeddoni csatának.  

17. A hetedik angyal is kitölté az ő poharát a levegőégre; és nagy szózat jöve ki a 
mennyei templomból a királyiszéktől, amely ezt mondja vala: Meglett! 

Beteljesedett, bevégeztetett, meglett.  
18. És lettek zendülések és mennydörgések és villámlások; és lett nagy földindulás, 

amilyen nem volt, mióta az emberek a földön vannak, ilyen földindulás, ilyen nagy. 
19. És a nagy város három részre szakadt, és a pogányok városai elestek; és a nagy 

Babilon megemlítteték az Isten előtt, hogy adjon annak inni az Ő búsult haragja 
borának poharából. 

20. És minden sziget elmúlék, és hegyek nem találtatának többé. 
21. És nagy jégeső, mint egy-egy tálentum, szállt az égből az emberekre; és káromlák 

az Istent az emberek a jégeső csapásáért; mert annak csapása felette nagy. 
Valóban nem felemelő és nem vidám dolgok ezek, amik jönnek a világra, de tudjatok róla! 

Isten azért adta ezt az Igéjében, hogy meglássuk, hogy az Isten ellen fordult, az Isten ellen 
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lázadó embernek, az ördög oldalán állóknak mi lesz a végük. A vesztes oldalon állnak, és a 
végük a teljes pusztulás lesz! 

 Honnan ered az egész? Mi az összes bajnak a forrása? Az, hogy az ember hitt a hazug-
ságnak, ott a kertben kezdődött az egész. Az egész üdvtörténelmet átszövi a hazugság témája, 
hiszen a megtévesztés a sátánnak az egyik legfőbb eszköze, és vannak emberek, akik szeretik 
a hazugságot hallani. Ezért gyűlöletes dolog Isten előtt a hazugság, mert a sátán a hazugság 
atyja. Mi a célja a hazugsággal? Hogy megtévessze az embereket, hogy hamis dolgokat 
igaznak tüntessen föl. Már ott a kertben azt mondta, hogy nem úgy van, ahogy Isten mondta! 
Ma ugyanígy dolgozik, ugyanez a gonosz munkája. Nézzük a 17. fejezetet! Gyakorlatilag itt 
írja le, hogy miért történik ez.  

Jelenések 17,1–7. 
1. És jöve egy a hét angyal közül, akinél a hét pohár vala, és szóla velem, mondván né-

kem: Jövel, és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, aki a sok vízen ül; 
2. Akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrésze-

gedtek a föld lakosai. 
3. És Szellemben elvitt engem egy pusztába és láték egy asszonyt ülni egy veres fene-

vadon, amely teljes vala káromlásnak neveivel, amelynek hét feje és tíz szarva vala. 
4. Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skarlátba, és megékesíttetett vala 

arannyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele utálatossá-
gokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával, 

5. És az ő homlokára egy név vala írva: Titok; a nagy Babilon, a paráznáknak és a 
föld utálatosságainak anyja. 

6. És látám, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől és a Jézus bizonyságtevői-
nek vérétől; és nagy csodálkozással csodálkozám, mikor látám őt. 

7. És monda nékem az angyal: Miért csodálkozol? Én megmondom néked ez asszony-
nak titkát és a fenevadét, amely őt hordozza, amelynek hét feje és tíz szarva van. 

Ez a mai helyzetet írja le, pontosabban azt, ami még el fog jönni. Azt mondja: a nagy 
paráznának kárhoztatását, aki a sok vizeken ül.  

Mit jelent a parázna? Hűtlent jelent. Egy hűtlen személyt jelent, aki elfordult Istentől és 
paráználkodott. És a sok vizeken ül. A múltkor már megbeszéltük, hogy a vizek a népeket, az 
embereket jelentik. Tehát gyakorlatilag olyan vezetők, akik a nép fölött uralkodnak.   

Azt mondja: „Akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával 
megrészegedtek a föld lakosai”. Itt a szellemi Babilonról beszél, a hamis vallásról. A 3. vers 
hozza igazából: „Szellemben elvitt engem egy pusztába és láték egy asszonyt ülni egy veres 
fenevadon, amely teljes vala káromlásnak neveivel, amelynek hét feje és tíz szarva vala.” 
Erről már olvastunk a Dániel könyvében is. Nézzük, hogy ki ez az asszony? A múltkor 
mondtam, hogy a napba öltözött asszony Izraelt jelképezi. De mit jelképez itt az asszony? Itt 
nyilván nem Izraelről van szó, és ezért csodálatos a Biblia, hogy meg is magyarázza. 

Jelenések 17,18. 
18. És az asszony, amelyet láttál, ama nagy város, amelynek uralma van a földnek ki-

rályain. 
Megmagyarázza, hogy ebben az esetben ki az asszony. Látjátok, hogy egy bibliai helyzetet 

nem lehet minden helyzetre ráhúzni. Amíg az asszony más helyen Izraelt jelképezi, addig itt 
egy várost szimbolizál. Meg kell nézni, és az Igében általában ott van a magyarázat. Nem 
szabad, hogy kivigyük a szövegkörnyezetéből, mert a Háború és békét is bele lehet prédikálni 
és bele lehet olvasni egy ilyen történetbe, ha metaforákat csinálunk, analogizáljuk és olyan 
dolgokat magyarázunk bele, ami nincs is ott. Itt miről van szó? A vallás és a politika össze-
fonódásáról. Egy vallási vezető, a nagy parázna, a hamis próféta fog ülni a politika nyakán. 
Olvastuk már korábban, hogy a hamis vallás fogja hatalomra segíteni, ő fog marketingezni az 
antikrisztusnak, ő fogja hatalomra segíteni, ő az, aki a Messiást véli benne fölfedezni és 
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imádtatja a fenevad képét. Gyakorlatilag itt egy hamis vallási rendszerről van szó, és ez nem 
egy új dolog.  

Az ember arra teremtetett, hogy Istent imádja. A múltkor említettem, hogy a legfőbb 
elhívásunk: az Isten imádata, tehát a felfelé szolgálat, a befelé szolgálat, hogy szolgáljunk 
egymás felé, és a kifelé szolgálat, hogy szolgáljunk a világ felé. A sátán az gonosz célok felé 
fordította el az ember belső késztetését, hogy Istent imádja. A hamis vallást a nagy parázna 
ábrázolja a legmegfelelőbb módon. Amint a modern ember egyre hajlamosabbá válik Isten 
semmibevételére, elutasítja Isten Igéjét, elutasítja az Isten imádatát, azokat az erkölcsi 
normákat, amiket Isten állított föl. Látjuk ezeket az újkori szélső liberális mozgalmakat, amik 
kimondottan Isten ellen, Isten törvénye ellen irányulnak és ezeket már itt a napjainkban éljük. 
Egyre világosabb lesz, hogy az ördögi szellemek uralma alá kerül a világ.  

Olvastuk itt az Írásban a 17-es részben, hogy mind gonosz szellemek állnak mögötte, mind 
ördögi, sátáni befolyásoló tényezők, akik az istentelen világot mozgatják. A világ miért 
gonosz? Azért mert nem ismerte meg Őt, János egyszerűen megfogalmazza. Az emberek 
megtagadják a természet kinyilatkoztatását is, amely egy Istenről szóló bizonyságtétel. A 
Római levél első részében olvashatjuk, hogy Isten megismerhető a teremtett világból is. Istent 
nem tudod megfogni, nem tudod Őt kielemezni. Honnan ismerhető meg Isten? Abból, amit 
mondott, abból, amit tett, és amit teremtett. A világ is ezt világosan láthatja, mert minden 
ember legbelsejébe az istenismeret beleíratott. Az ember természeténél fogva keresi a 
természetfelettit. Találtak olyan régi kultúrákat ahol nem hirdették az Evangéliumot, de mégis 
jelen volt a vallás. Az ember kereste Istent, az egy dolog, hogy tévelygett. De bele van 
kódolva genetikailag az emberbe, hogy van egy Teremtője és van egy felette álló személy.  

János egy cifrán öltözött paráznát lát a fenevadon, amelynek van hét feje, tíz szarva. Ez 
egy jelentős tény, azt jelzi, hogy az antikrisztus uralmának kezdetén a parázna által 
szimbolizált hamis vallás nagy szerepet fog játszani a világnak az antikrisztus vezetése alatti 
egyesítésében, ő segíti hatalomra. A hamis vallás a világ egységének előmozdításán fog 
fáradozni. Ezek nem új dolgok. Amikor a kereszténység elfogadott vallássá vált, történelmileg 
értem, mert a kereszténység nem vallás. A kereszténység egy közösség Istennel, közösség az 
Atyával, közösség a Fiúval, és közösség egymással, az Istennel való közösségünk. Különféle 
világvallások elméletei bekerültek a keresztény tanításokba és ez nagyon-nagyon sok rossz 
dolgot okozott. A keleti miszticizmus nem keresztény értékeket támogat, és ez jellemző lesz 
az utolsó idők hitehagyó egyházára. Ahogy itt folyt a dicséret, az Úr elém hozta ismételten a 
2Thesszalonikai levelet. Itt Pál apostol ír a thessalonikai gyülekezetnek az utolsó időkről:  

2Thessalonika 2,3–4. 
3. Nehogy valaki megtévesszen titeket valami módon. Mert nem jön el addig az a nap, 

amíg be nem következik előbb a szakadás, és meg nem jelenik a bűn embere, a veszede-
lem fia, 

Korábban én azt gondoltam, hogy itt a nagy szakadás az az elragadtatást jelenti. De nem, a 
görögben egyértelműen aposztázia van írva, az pedig hitehagyást jelent. Majd lesz szó az 
elragadtatásról is pár verssel arrébb. Mi történik? A hamis próféta elviszi az embereket egy 
hamis istenimádat felé, az antikrisztus imádata felé és meggyőzi az embereket. Gyakorlatilag 
elszakadnak a krisztusi hittől. Itt erről szól ez az igevers. Ne lássunk bele mást! Ez világos, 
egy hitehagyás, elhagyják a krisztusi hitet.  

4. Aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Isten maga, és amire isten-
félelemmel tekintünk, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten 
gyanánt mutogatván magát. 

Itt egy hamis bálványimádásról van szó, egyértelműen világos az igevers. De mit ír az 
Írás? Azt is tudjátok, hogy mi tartja vissza még, amiért csak a maga idejében fog megjelenni. 
Van valami, van valaki, aki visszatartja ettől, mert ha az antikrisztus megtehetné, ha az ördög 
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megtehetné, akkor már most megtenné, de valami oknál fogva nem tudja megtenni. Mégpedig 
miért? Azt mondja:  

Thessalonika 2,7. 
7. Működik ugyan már titkon a törvényszegés: csakhogy annak, aki azt még most 

visszatartja, el kell az útból vétetnie. 
Ki az, aki visszatartja? Ki az, aki nagyobb, mint a sátán? Ki az, aki legyőzte a sátánt? Az 

Úr! Hogyan győzte le? Az Ő Szelleme által. Olvassuk az evangéliumokban is, hogy nem 
rendezett nagy ördögűzési ceremóniát Jézus, hanem a kisujjával kiűzte az ördögöt. Hatalma 
van a sátán fölött, kiűzte a betegségeket, kiűzte a gonosz dolgokat.  

Miért nem tud az antikrisztus színre lépni? Mert itt van a gyülekezet, itt van Isten népe, aki 
Szellemmel teljes, aki erővel és hatalommal bír a sátán fölött. Vannak keresztények, akik ezt 
tagadják. Úgy gondolják, hogy mindent Isten tart fönn, mindent Isten irányít. De van egy 
hatalom, amit ránk ruházott. Ezzel a hatalommal nem Isten fog élni helyettünk, hanem nekünk 
kell élni. Nekünk kell imádkozni, nekünk kell kiűzni az ördögöt. Azt mondja, hogy menjetek, 
ördögöket űzzetek, betegeket gyógyítsatok, halottakat támasszatok föl, ingyen vettétek, 
ingyen adjátok! A Máté 10-ben olvasunk erről, amikor Jézus kiküldi a tanítványait. Mindig ez 
volt a megbízás. A Lukács 10,19-et is ismeritek: 

Lukács 10,19. 
19. Ímé, adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellen-

ségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek. 
Isten ránk ruházta a hatalmat és a mi döntésünk az, hogy élünk-e ezzel a hatalommal, vagy 

nem. Isten ezt nem fogja megtenni helyettünk, Jézus sem fog helyettünk ellenállni. Nagyon 
sokszor az emberek könyörögnek, hogy Istenem, tegyél már valamit! Istenem, tegyél már 
valamit! Jaj, Jézus, tegyél már valamit! Ilyenkor mit mond Isten? Fiam, én már mindent 
megtettem érted, fölmentem a keresztre, legyőztem a te ellenségedet, rajtad a sor! Tessék 
ellenállni az ördögnek, tessék becsukni a kaput az orra előtt, tessék rácsapni az ajtót! Ez 
minden hívőnek a dolga. Borzalmas, amikor hallom, hogy minden Isten akarata szerint 
történik itt ebben a világban. Bár úgy lenne!  

A Miatyánk imája hogyan kezdődik? Mi Atyánk! És van egy olyan része: Legyen meg a 
Te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is! Ha mindenben Isten akarata van meg, 
akkor miért kell azért imádkozni, hogy legyen meg Isten akarata a földön is? Pontosan azért, 
mert a sátán az Úr ebben a világban. Nem azoknak az ura, akik Krisztusban vannak, hanem a 
világnak az ura. Nekünk kell hatalmat gyakorolni.  

Nézzétek meg, mi történik, amikor egy ilyen borzalmas házasság történik, amikor a vallás 
és a politika összeházasodik? Abból lesz egy torzszülött. Ezt fogjuk látni az utolsó időben, 
hogy a sátán el fogja fordítani a pogányokat. Isten népét nem tudja elfordítani. Miért? Mert 
Isten népe már eleve elragadtatik. Azt mondja az Ige, hogy félre kell tétetni az útból. Látjuk 
az Igében, hogy nincs már gyülekezetről szó a Jelenések könyvének 4. része után. Előtte 
beszél a hét gyülekezetről, beszél a gyülekezeti korszakokról, de ez a gyülekezeti korszak 
meg fog szűnni. Utána kik maradnak itt? A pogányok, illetve három nemzetet különböztet 
meg az Ige: a zsidókat, a görögöket és az Isten gyülekezetét. Tehát maradnak a meg nem tért 
zsidók, meg a görögök. A görögök alatt a meg nem tért pogányokat érti az Ige.  

Isten gyülekezete pedig hol lesz? Az Úrral lesz. A nagy nyomorúság ideje alatt lesznek 
emberek, akik vallásosak, valamilyen hagyományt tisztelők, látszatkeresztények, nem tudom 
másképp megfogalmazni. Nincsenek újjászületve, nincsen bennük a Krisztus, de hallják az 
üzeneteket, hallottak már erről. Lehet, hogy most elvetik, de amikor megjelenik az anti-
krisztus, föl fogják ismerni, hogy bizony ez nem a Megváltó! Ez nem az a Megváltó, akit mi 
várunk! A zsidók is föl fogják ismerni.  

A múlt alkalommal is beszéltem arról, hogy nagyon sok keresztény megítéli a zsidókat, 
mert visszautasították a Megváltójukat, a Messiásukat. De ott és akkor nem biztos, hogy úgy 
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döntöttél volna, ahogy itt ma. Ezen érdemes talán egy kicsit elgondolkodni, hogy nem a mi 
dolgunk az ítélet. Az ítélet Isten dolga. A zsidók föl fogják majd ismerni. Mert ők egy fizikai 
Megváltót vártak, egy harcos oroszlánt, ezzel szemben kaptak egy bárányt, akit ráadásul 
megfeszítettek. Ezt az akkori zsidó felfogás egyszerűen nem tudta elfogadni és ma sem tudja 
elfogadni. Ha Ő lett volna a Messiás, akkor most szabadon élnénk, akkor most nem lennének 
itt a rómaiak, akkor most nem lennénk fogságban, akkor most teljesen szabadon élnénk. Mert 
akkor Isten helyreállította volna már a várost, helyreállított volna mindent. Ők így gondol-
kodtak, és ezért neveztek ki maguknak messiásul egy Bar Kohba nevezetű embert. Ez 
Krisztus után 132–135 környékén volt, a híres Bar Kohba felkelés, amikor kikiáltották 
messiásnak. Pár évig még harcoltak a rómaiak ellen, aztán a rómaiak legyőzték őket.  

Hova jutottak? Oda, hogy szétszórattak. Akkor szóródtak szét és be sem mehettek, meg 
sem közelíthették Jeruzsálemet. Az a zsidó, aki harminc kilométerre megközelítette Jeruzsále-
met, megölték. Gyakorlatilag ott szétszórattak. Az első felkelés 66–70-ig tartott, akkor Titusz 
lerombolta a templomot.  

A hamis vallás először hagyni fogja majd valószínűleg a zsidókat, hogy visszaállítsák. 
Miben gondolkodtak? Ha van városunk, ha van templomunk, ha vannak áldozatok, akkor van 
áldásunk is. Ők ebben gondolkodtak. Most azt látjuk, hogy egyik sincs. A judaizmusnak is 
van három korszaka, az egyik a templom korszak. Amikor csak a templom volt, és csak a 
templomban imádták Istent, és csak ott áldoztak, ott mutatták be az áldozatokat, ami a bűn 
rendezésnek a helye is volt. Jom Kippur napján bemutatták az engesztelő áldozatot a népért. 
Jósiás király, a híres Jósiás reform 622-ben pontosan erről szólt, hogy megtalálta a törvényt, 
helyreállították a templomot. Visszaállították a törvényt: áldozunk Istennek és minden 
rendben van. Jeremiás pontosan ezt kifogásolta. Azt hiszitek, hogy minden rendben van, hogy 
áldozunk Istennek és mellette azt csinálunk, amit akarunk? 

Ugyanez van ma a bűnmegvallással. Nekem semmi bajom a bűnmegvallással, félre ne 
értsétek, hanem az a baj, amikor rosszul alkalmazzák azt az emberek.  Úgy gondolják, hogy 
ha bűnt követünk el, akkor meggyónjuk, aztán csináljuk tovább ugyanazt. Ezek ilyen látszat 
dolgok, látszat megtérések. Egy kicsit messze mentem a témától, de mindjárt vissza-
kanyarodok. A lényeg az, hogy be fogják csapni őket és a zsidók föl fogják ismerni, hogy mi 
nem ezt a lovat akartuk. Tehát megismerik, és akkor Istenhez fognak fordulni.   Megnéztük, 
hogy ki ez az asszony, aki ül a fenevad hátán, gyakorlatilag a vallás ráült a politika hátára. A 
vallás, a hamis vallás segítette illetve támogatta az antikrisztus politikai hatalmát. Az elmúlt 
két évezredben voltak ilyen dolgok, amikor a vallás irányította a politikát. Ha megnézzük az 
üdvtörténetet, ennek borzalmas eredményei lettek, több vértanú lett ezekben az időszakokban, 
mint a római császárok ideje alatt. A hamis vallás elkezdte üldözni a szenteket, és ezért jött a 
reformáció, jött Luther és 1517. október 31-én a wittenbergi kapura kiszögezte, hogy ez így 
nem jól van. Ő egyébként egy katolikus püspök volt, aki azt mondta, hogy a bűnmegváltó 
cédulák, meg egyéb hamis dolgok félrevezetik az embereket, mert egyedül hit által üdvözül-
het az ember. Mi lett belőle? Egy vallásüldözés, amikor az ördög összezavarta a keresztények 
elméjét, és milliók lettek vértanúk. Ezért mondják a kereszténységre, hogy egy agresszív 
vallás. Nem! Az emberek, akik nem az Ige szerint éltek és jártak, és nem aszerint tették a 
dolgukat, mint kellett volna, ők okozták! Az idők végén ugyanez meg fog ismétlődni. 

Jelenések 17,4–5. 
4. Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skarlátba, és megékesíttetett vala arany-

nyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele utálatosságokkal 
és az ő paráznaságának tisztátalanságával. 

Tehát itt a világ gazdagságából végezte ezeket a dolgokat. Nem az odafönt valókat keres-
ték, hanem a földieket, mint az Ige írja: 

5. És az ő homlokára egy név vala írva: Titok; a nagy Babilon, a paráznáknak és a 
föld utálatosságainak anyja. 
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A titok szó a görögben: misztérium, ez nem új dolog, mert ha nézzük a Mózes első 
könyvét, ott a 11. fejezetben olvasunk arról, hogy tornyot akartak építeni, a Bábel tornyát. 
Miért? Nem azért, hogy nevet szerezzenek Istennek, hanem hogy nevet szerezzenek saját 
maguknak. Ez a misztériumvallás nem új kellettű. Ezek a misztikumok egészen az Ószö-
vetségtől kezdődően jelen vannak, és nem tűntek el mind a mai napig. Más-más formában, 
mindenhol előjöttek. Ha a Dánielről szóló tanításoknak valamelyik videóját megnézitek, ott 
fölsoroltam ezeket, például Nimród és Szemiramisz, aki például egy anyaisten kép. Ezek 
mind a babiloni misztériumból jöttek elő. Nem véletlenül ír erről Ezékiel próféta, az 
éjkirálynő, az anyakirálynő mítosz, az anyakirálynő szimbólum, az istenanya szimbólum, ez 
mind a babiloni, hamis misztériumvallásokból jön. Ez fölerősödött akkor, amikor ezek a 
világuralmak voltak, például Babilon, Krisztus előtt 605-ben foglalta el Nabukodonozor, és 
597-ben Joakimot elvitték Babilonba a zsidók egy részével. 586-ban lerombolták a templomot 
különféle politikai okok miatt, Sedékiás királyt megvakították és elvitték babiloni fogságba. 
Viszont ott hagytak egy bizonyos népet, akik földeket műveltek, akik nem voltak nemesek. 
Ezeknek a birodalmaknak az volt a lényege, hogy megsemmisítsék Izraelt, tehát elvitték a 
népeket.  

Az asszírok ugyanezt csinálták, 722-ben az izraelieket vitték el a Tigrisen túlra. Ez egy 
megsemmisítő politika volt, hogy egyszerűen elvitték őket a földjükről és helyükre bete-
lepítettek pogány népeket, így kerültek oda a szamaritánusok. Szamária népe betelepített nép 
volt. Tehát akkor voltak a kornak olyan vallásai, amelyek szerinti minden helynek megvan a 
maga istene. Nem érezték jól magukat a betelepített népek és azt mondták, hogy itt nem 
tudunk boldogulni. Szóltak a királynak, hogy csináljon már valamit, mert nem működnek a 
dolgok. Mit csinált? Visszaküldött az asszír területekről zsidó papokat, rabbikat, akik 
megtanították őket a történelemre. Felvették a zsidó vallást, persze azért megtartották a 
pogány szokásaikat is. Ezért nem nagyon csípik egymást a zsidók és a szamaritánusok. Mivel 
Galilea Szamária fölött van, amikor mentek Galileába, akkor inkább megkerülték Szamáriát, 
minthogy átmenjenek rajta, annyira nem csípték őket, sőt, még az írásuk is kicsit különböző 
volt. A titkos vallás jelen volt tehát a korábbiakban is. Ezékiel, Abdiás és Jeremiás kortársak 
voltak, a babiloni fogság idején voltak próféták, 626-tól 572-ig, állítólag Ezékiel is ott halt 
meg Babilonban 570-ben, ahogy a történelem írja.  

Ezékiel 8,11–15. 
11. És hetven férfiú Izrael házának vénei közül, ezek közepette Jaazanjáhu, a Sáfán 

fia, áll vala előttük, mindegyik a maga tömjénezőjével kezében, s a füstölőszer felhőjé-
nek illata száll vala fel. 

12. És mondá nékem: Láttad-é, embernek fia, Izrael házának vénei mit cselekszenek 
a sötétben, mindegyik az ő képes házában? Mert azt mondják: Nem lát minket az Úr, 
elhagyta az Úr ezt a földet. 

13. És mondá nékem: Még egyéb nagy utálatosságokat is fogsz látni, miket ezek 
cselekszenek. 

14. És vitt engem az Úr háza kapujának bejáratához, amely északra van, és ímé ott 
asszonyok ülnek vala, siratván a Tammúzt. 

Miről szól az ősi történet? Tammúzt egy vadkan megsebesítette, Tammúz meghalt és 
Szemiramisz újraszülte. Innen van az istenanya és a fiú a karban. Ez egy nagyon-nagyon régi 
kép, egy nagyon-nagyon régi vallási kép, és ennek különféle formái jelennek meg mindenféle 
világvallásban. A múltkor ezt elmondtam. Sajnos, bekerült a kereszténységbe is ez a kép. Az 
egyik izraeli király még a napot is meghatározta, hogy mikor imádják az éj királynőjét, ezt 
augusztus 15-ére tették. Érdekes módon egybeesik egy mai keresztény ünneppel. Majd 
megnézitek ti, hogy ne én mondjam. 

15. És mondá nékem: Láttad-é, embernek fia? Még egyéb, ezeknél nagyobb utálatos-
ságokat is fogsz látni. 
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Ha odalapoznék a Jeremiás 44-re, ott is olvassuk, hogy hogyan imádták az éj királynőjét. 
Nem olvasom fel, mert nagyon elmenne vele az idő, de a lényeg az volt, hogy az ördög azt 
hitette el velük, hogy amíg azt imádtuk, addig milyen jól ment a dolgunk, de amióta nem 
áldozunk az éj királynőjének, azóta nézd meg, hogy itt vannak a babiloniak. Tehát nem úgy 
ítélték meg a helyzetet, ahogy történt, hogy éppen amiatt jöttek a babiloniak, és pontosan 
amiatt kerültek bajba, mert idegen isteneket imádtak. Tehát ez a kultusz régóta jelen van, és 
mindig fölüti a fejét valahol, valamilyen formában, a hét levélnél is megjelenik ez a kép.  

Menjünk tovább a Jelenések könyvében, nézzük a 17,6-tól! 
Jelenések 17,6–16. 18. 
6. És látám, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől és a Jézus bizonyságtevői-

nek vérétől; és nagy csodálkozással csodálkozám, mikor látám őt. 
Látjátok, hogy a hamis vallás mindig üldözi az igazat, a test szerinti mindig üldözni fogja a 

szellem szerint valókat, ahogy mondja az Írás. 
7. És monda nékem az angyal: Miért csodálkozol? Én megmondom néked ez asszony-

nak titkát és a fenevadét, amely őt hordozza, amelynek hét feje és tíz szarva van. 
Ki ez a hét fej? Ez a hét birodalomról beszél és a „tíz szarva van”, ezek lehetnek nemzetek. 
8. A fenevad, amelyet láttál, volt és nincs; és a mélységből jön fel és megy a veszede-

lemre. És a föld lakosai csodálkoznak, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe e 
világ alapítása óta, látván a fenevadat, amely vala és nincs, noha van. 

Hát ez meg milyen beszéd, hogy van is meg nincs is, előjön meg nem jön elő? Miről van itt 
szó? Nyilván a világ egyik legnagyobb birodalmáról van szó. A világ eddigi legnagyobb 
birodalma a Római Birodalom volt, és a legtovább fönnálló birodalom is a Római Birodalom 
volt. Tehát egy nagyon-nagyon jól megszervezett világi hatalom volt, amelynek 476-ban a 
nyugati része elbukott, egészen 63-tól beszélünk Római Birodalomról, Krisztus előttről. Ez 
nagyon fontos, mert amikor Jézus született, akkor a rómaiak voltak ott. Mikor született Jézus? 
Majd karácsonykor lesz róla szó. Augustus volt a császár, ezt pontosan be lehet azonosítani, 
ezt Lukács írja le. Köszönet az Úrnak, hogy négy evangélium van, mert ezt nem tudjuk meg 
se a Márkból, se a Mátéból, se a János evangéliumából. 

 Kapunk olyan vádakat, hogy mindig csak a hit Jézusáról beszélünk. Jézusról, igen, Ő a 
hitünk forrása, Ő mindennek a központja, de ugyanakkor Jézus egy történelmi személy is volt, 
és a pogány hitetlenek számára is ezt ugyanúgy be lehet bizonyítani, mert Augustus császár 
idejében született meg. Erről majd karácsonykor egy kicsit többet. A Római Birodalom a 
világ legnagyobb birodalma volt egészen a 476-os nyugatrómai bukásáig. De utána sem szűnt 
meg, mert a keleti rész, a konstantinápolyi központ az 1452-ig fönnállt. Az Oszmán Biroda-
lom később legyőzte őket, de addig fönnállt. Gondoljatok bele, milyen erővel hatott Isten 
Igéje a Mediterráneumban. Mezopotámiában, ott az öbölben a legmegvetettebb nép melyik 
volt? Izrael. Picike is volt, egy nagyon megvetett nép volt. Ha megnézzük, még Izraelen belül 
is vannak olyan részek, amelyek megvetettek. Melyik lehet ez, mit gondoltok? Galilea. Írja a 
Biblia János evangéliumában, amikor Náthán odamegy, hogy megtaláltuk a Messiást Galile-
ában. Galileában? Onnan is származhat valami jó? Egy megvetett nép. Gondoljatok bele, 
hogy egy megvetett ország megvetett részéből a világ legnagyobb birodalmának az állam-
vallásává lett! A rómaiak mindent importáltak, a kultúrát, a vallást és sok minden mást. 
Államvallássá lett. Ez egy óriási út, amit bejárt Isten Igéje!  

Nagyon tetszik nekem, amikor írja az Ige, hogy mikor eljött az időnek a teljessége, Isten 
kibocsátotta az Ő Fiát, amely asszonytól lett. Amikor eljött az időnek a teljessége. Nem tudjuk 
sürgetni az elragadtatást. Az elragadtatás nem akkor történik meg, amikor valamilyen világ 
jelenségek lesznek. Nem ehhez méri Isten az elragadtatást, hanem egyedül ahhoz, amikor 
eljön az időnek a teljessége! Mert pontosan akkor született meg a Megváltó, amikor meg kel-
lett születnie. Pontosan akkor terjedt el az Evangélium, amikor ennek meg kellett történnie. 
Ennek megvannak a történelmi okai is. Isten egy bölcs Isten. Ő nem siet és nem késik. Tudja, 
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hogy mikor minek kell eljönni, nem fogja egy náthás vírushoz kötni az időt, vagy Covidhoz 
vagy csirke vírushoz. Nem tudom milyen vírusok voltak és még milyenek jönnek. Isten nem 
ehhez fogja kötni az időt. Most nem szeretnék senkit kigúnyolni, csak mondom, hogy Isten 
nem így dolgozik. Isten irányítja a történelmet, a népeket, a nemzeteket és az időket. 
Higgyétek el, hogy az jó kezekben van! Hála Istennek, nem a miénkben.  

Bár a világi része megbukott, de a szellemi birodalom továbbra is fennmaradt. Ez fog újra 
éledni! A hét nemzet. Olvassuk tovább! 

9. Itt az elme, amelyben van bölcsesség. A hét fő a hét hegy, amelyen az asszony ül; 
Nagyon beszédes ez is! Melyik várost nevezik a hét hegyen épült városnak? Rómát. Be 

lehet ezt is azonosítani, bár elég jelképes beszéd. 
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. 
A királyságok a birodalmakat jelentik. Öt elesett. Melyik volt az az öt? Egyiptom, utána 

volt az új Asszír birodalom, utána jöttek a babiloniak, aztán a perzsák, majd a Nagy Sándor-
féle birodalom. Azt mondja itt az Írás, hogy ez az öt elesett. Ezeket egyébként végigvettük a 
Dániel könyvénél, csak egy kis ismétlés. Még egyik van, amikor ezt írja János, a Római 
Birodalom, és a másik még nem jött el. Amikor eljön, kevés ideig kell annak megmaradni. 

11. A fenevad pedig, amely vala és nincs, az maga a nyolcadik, és a hét közül való; és 
a veszedelemre megy. 

12. A tíz szarv pedig, amelyet láttál, tíz király, olyanok, akik még birodalmat nem 
kaptak; de hatalmat kapnak mint királyok egy óráig a fenevaddal. 

Nézzük, mit jelent ez nekünk? Azt jelenti, hogy akkor volt még a Római, öt elesett és egy 
még nem jött el, ez pedig az antikrisztus királysága és a hatalma. Márpedig ez el fog jönni. 
Azt mondja, hogy tíz szarv, amiket láttál. Mik ezek a tíz szarvak? Ezek nemzetek lehetnek, 
népek, királyságok lehetnek. Majd, ha olvassuk az evangéliumokat látjuk, hogy a Római 
Birodalom alatt van, és ott van a római császár és ott vannak a királyok. Ott van Agrippa 
király, ott van Heródes, aki király. Most akkor királyság van vagy császárság? Ezek mind 
birodalmak voltak, provinciák voltak. A provinciáknak voltak vezetőik, vannak, akik királyi 
rangot kaptak, mások prokurátorok voltak, vagy éppen Heródes Antipász, aki negyedes feje-
delem volt. Ugyanúgy majd fognak jönni a kis királyságok. Ezeknek egy szándéka van, hogy 
erejüket és hatalmukat a fenevadnak adják. Tehát kiszolgálják őket. De ezután jön a lényeg. 
Nézzük tovább az Igét! 

13. Ezeknek egy a szándékuk; erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. 
14. Ezek a Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány legyőzi őket, mert uraknak Ura és 

királyoknak Királya; és Ővele vannak az elhívottak és választottak és hűek. 
Dicsőség az Úrnak! Hogy a hamis prófétának mi lesz a sorsa, azt majd a végén fogjuk 

látni. De akik mellette állnak, azok mind-mind legyőzetnek. 15-ös vers: 
15. És monda nékem: A vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok és 

sokaságok és nemzetek és nyelvek. 
Tehát az egész hamis vallás rátelepszik az egész világra. Nézzétek meg ezeket a liberális 

megnyilvánulásokat, mind-mind erre viszi az embereket! Majd a hamis vallás ki fogja 
szolgálni őket és imádni fogják az antikrisztust. 

16. És a tíz szarv, amelyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifoszt-
ják és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel. 

Itt látunk egy drámai helyzetet, amikor a politika megelégeli a vallást. Azt mondja, hogy 
na, elég volt belőled, most már boldogulok nélküled is! – és egyszerűen el fogja pusztítani az 
antikrisztus a hamis vallást és ő fog beülni a Szentek Szentjébe, hogy önmagát imádtassa. 
Abszolút hatalmat fog átvenni az antikrisztus, és teljességgel, százszázalékosan hatalomra fog 
jutni a hét év második felében, maga ül be Isten templomába, Istenként mutogatva magát, 
amint láttuk. 
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18. És az asszony, amelyet láttál, ama nagy város, amelynek uralma van a földnek ki-
rályain. 

Tehát itt lehet látni azt, hogy el fog pusztulni a Babilon, le fog omlani, azt majd a 18. 
fejezettől fogjuk venni legközelebb. Ott látjuk, hogy el fog pusztulni a hamis vallás és a hamis 
próféta tűzbe vettetik, az ördög megkötöztetik, és a legvégén mindannyian arra a helyre 
kerülnek, ahova kerülniük kell. Isten bedobja őket a mélységbe, a pokolba fognak kerülni 
mindannyian, és sajnos az őket követők is. Ezek fognak megtörténni. Ezek még előttünk 
vannak. Ezek még nincsenek jelenleg. Tehát akik nektek a nagy nyomorúságról beszélnek, 
hogy akkor itt leszünk, meg már elkezdődött a nagy nyomorúság, akkor azoknak tudom 
ajánlani a Jelenések könyvét, hogy szépen, lassan olvassák végig, és még a hozzátartozó 
részeket is. Fogják látni, hogy ez még nem a nagy nyomorúság! Ami most van, voltak ettől 
sokkal-sokkal rosszabb idők, amikre rá lehetett volna fogni, hogy az a nagy nyomorúság. 
Volt, amikor kínozták, gyötörték a szenteket, megcsonkították őket, Diocletianus alatt volt a 
legvéresebb keresztényüldözés. Marcus Aurelius alatt pedig a legtöbb keresztény halt 
vértanúhalált, és méltán és okkal mondhatták volna, hogy ez már az. Százszorta jobban 
mondhatták volna.  

De jelenleg még ezek az idők előttünk vannak, és azért vesszük végig, azért prédikálok, 
azért szólok erről, hogy még nagyobb erőt adjon ahhoz, hogy menjünk el és mentsük meg az 
embereket! Mentsük ki őket a tűzből az Evangélium erejével! Nem a mi erőnkkel, mert Jézus 
megváltotta őket, és ők is élvezhetik azt a szabadságot, ami Krisztusban minden hívőt 
megillet. Szabadok vagyunk a sátán elnyomásától! Nyilván a sátáni befolyás a világban van, 
de nekünk megvan Isten ereje, hogy ellenálljunk az ördögnek. Ezért mondja Péter, hogy 
álljatok ellen az ördögnek, és megfut tőletek. Ezt nem fogja megtenni Isten helyettünk, ezt 
nem fogja Jézus megtenni helyettünk, hanem ezt nekünk kell elvégeznünk. Bizony nagyon-
nagyon komoly idők jönnek, a java még hátravan. Mindegy, hogy mi fog történni, a föld 
egyébként is egy veszélyes terület, olyan veszélyes terület, hogy még senki nem élte túl. Nem 
is fogja túlélni, előbb-utóbb úgyis a mennyben kötünk ki, és a legvége pedig az Isten örök 
királysága. Ennek a királyságnak te már most a tagja vagy! Hálát adunk Istennek! Köszönjük 
az Ő kegyelmét!  

Aki pedig még nem tagja, és esetleg volt annyi türelme, hogy végighallgatott engem, akkor 
most itt van a lehetőség arra, hogy Jézust befogadhassa a szívébe, hogy elfogadhassa a 
Megváltóját, az Üdvözítőjét, a Szabadítóját, aki megmenti mindettől a szörnyűségtől, ami erre 
a romlott, bukott, sátáni világra vár, mert Ő a Szabadító, Ő az egyetlen. Nem ment meg a 
vallás, nem ment meg a hagyomány. Senki más nem ment meg, mert csak egy Megváltó van, 
és Őt Jézus Krisztusnak hívják! Ő az, aki örök váltság lett érettünk, Ő az, aki kifizette az 
adósságunkat. Bárki, aki elfogadja az Ő kegyelmét, az örök életet kap. Ez hit által van, az 
Őbenne való hit által.  

 
Kérlek benneteket, álljunk föl, és ha valaki még nem döntött Jézus mellett, akkor itt az idő. 

Jézus elfogad, úgy, ahogy vagy. Isten szeret téged. Jóságát abban mutatta meg, hogy elküldte 
a Fiát a keresztre, aki meghalt értünk, kifizette az adósságunkat, hogy mi szabadok lehessünk. 
Nem azért tette ezt Isten, mert annyira jók lennénk vagy megérdemelnénk vagy annyira 
különlegesek lennénk, hanem azért, mert Ő annyira jó. Hogyan tudjuk Jézust elfogadni? A 
Róma levélben olvassuk, hogy „Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és 
szívedben hiszed, hogy az Isten föltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk 
az igazságra, és szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Mert mindenki, aki segítségül 
hívja az Úr nevét, megtartatik.” (Róma 10,9–10) Mindenki, aki segítségül hívja! Itt az idő, ha 
még nem tetted meg, hogy ezt megtedd.  
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Mondjuk együtt: Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én 
bűneimért a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én meg-
igazulásomért. Kérlek, Jézus, jöjj a szívembe, legyél az én Uram! Legyél az én Megváltóm! 
Legyél az én Gyógyítóm! Jézus, Te vagy az én Uram. Te vagy az én Megváltóm. Te vagy az 
én Gyógyítóm. Én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem 
Krisztusban. Az Ő vére tisztára mosott, megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten 
Igéje igazság. Ámen. Halleluja! Dicsérjük az Urat! 

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

 


