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A JÖVŐNK KRISZTUSBAN 
Varga István élőben elhangzott tanításának nyers szövege 

Budapest, 2020. 10. 23. 
 

Valaki mondta egyszer, és ezt most nagyon megjegyeztem, hogy prédikálni annyit jelent, hogy 
hagyjuk Istent szóhoz jutni. Hiszem, hogy Isten rajtam keresztül ma szóhoz fog jutni, és az az 
üzenet kerül el hozzátok, amire éppen szükség van, mert jó a mi Istenünk, és gondoskodik a mi 
ellátásunkról, minden területen. Gondoskodik a szellemi ellátásunkról, a szellemi táplálásunkról is, 
hiszen a Biblia világosan írja a Kolosse 2,6. versben:  

Kolosse 2,6–7. 
6. Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképpen járjatok Őbenne, 
Hogyan vettük az Urat? Hit által vettük az Urat. Hit által kell járnunk, mert azt mondja az Írás, 

hogy „Az igaz ember az pedig hitből él.” „Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki 
Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik” és mi fog történni? „megjutalmazza azokat, akik „Őt 
szorgalmasan keresik.” Ha keressük az Urat, akkor jutalmat veszünk.  

7. Gyökerezzetek meg és épüljetek tovább Őbenne, erősödjetek meg a hitben, amiképpen 
arról tanítást kaptatok, a hálaadásotok pedig bőséges legyen. 

Azt mondja az Írás, hogy ne álljunk meg ott, ahol vagyunk, megismertük az Urat, üdvösséget 
kaptunk, befogadtuk Jézust, elfogadtuk Urunknak, megváltónknak, de ez a kezdeti lépés, tehát itt 
kezdődik, utána pedig Isten azt akarja, hogy együtt járjunk az Úrral. Azt mondja Jézus, hogy „Én 
vagyok az út, az igazság és az élet.” Egy útnak van eleje, van vége, és ha megnézzük az egész üdv-
történetet, akkor van kezdet és van vég. És a kezdettől fogva az idő halad a vég felé, és most ezen 
az úton vagyunk, és be fog következni az is.  

Azt mondja, hogy gyökerezzetek meg. Tehát nemcsak felületesen, csak úgy éppenhogy, hanem 
tényleg vegyünk gyökeret, mert a növény is a gyökérből táplálkozik, ugye? A magvető tör-
ténetében, a Márk 4-ben olvassuk, hogy a magnak meg kell gyökerezni. Tehát nekünk is meg kell 
gyökerezni az Úrban. Gyökeret kell, hogy eresszünk, és „épüljetek tovább Őbenne.” Tehát lehet 
épülni, lehet növekedni, és „erősödjetek meg a hitben, amiképpen arról tanítást kaptatok, a hála-
adásotok pedig bőséges legyen.” Tehát meg kell erősödnünk Őbenne. Egy növény is akkor élet-
képes, ha mélyre megy a gyökere, ha megerősödik. A külső viszontagságoknak ugyanúgy ki van 
téve, de nem tudnak vele elbánni a különféle kihívások, a szél, a vihar, meg nem olyan egyszerű 
kidönteni. Ehhez hasonlít bennünket, hogy ha mi is megerősödünk az Úrban, megerősödik a hitünk, 
akkor tényleg a Krisztusban stabilan állunk, a Kősziklán. A házunkat érheti sokféle vihar, meg eső, 
meg minden más, de az a ház, amely a Kősziklára építtetett, az erősen állni fog, és ilyen a mi 
életünk Krisztusban. Isten azt akarja, hogy gyökerezzünk meg Őbenne.  

Ennek a mai tanításnak azt a címet adtam, hogy A jövőnk Krisztusban.  
A világnak nincs igazi jövőképe, ha megnézzük, erről beszél János is az első levelében. Úgyhogy 

ma haladok, ahogy a Szellem vezet, és hiszem, hogy jól veszem a vezetést. János első levelében a 
2,15. Azt mondja az Írás, hogy: 

1János 2,15. 
15. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki szereti a világot, 

nincs meg abban az Atya szeretete. 
Most milyen érdekes dolog ez, hogy az Írás azt mondja, a János 3,16-ban: 
János 3,16–17. 
16. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen 

Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 
Ugyanaz a János pedig az első levelében azt írja, hogy „ne szeressétek a világot.” Itt nem a világi 

emberekről van szó, hanem arról, hogy a világ dolgait, a világ rendszerét ne szeressük. Amivel 
probléma van, az ennek a világnak a rendszere. Ha megnézzük, e világ fejedelme a sátán. Sokan azt 
gondolják, hogy ami rossz dolog történik ezen a világon, azért mind Isten tehető felelőssé. Nem, 
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hanem van egy e világ istene, aki nem a mi Istenünk. E világ istene pedig a sátán, világosan el-
mondta Jézus. Azoknak az ura, akik nem ismerik Istent, akik Isten nélkül valók ezen a világon, akik 
a gonosz hatalma alatt vannak. De világosan beszél, és szintén a Kolosse levélben olvassuk, hogy Ő 
megszabadított bennünket a sötétség hatalmából, és által vitt minket az Ő szerelmes Fia országába. 
Tehát kivett bennünket ebből a világból, nem a testünket vette ki, hanem bennünket, mert mi már 
Krisztushoz tartozunk. Hol van a Fej? A Fej az Isten országában van, és mi hozzá tartozunk, mi 
vagyunk a test, össze vagyunk kapcsolva Krisztussal. Eklézsia, kihívottak vagyunk, kivettek ben-
nünket ebből a világból. De ebben a sötét, nyomorult világban élünk még mindig, és Isten azért 
helyezett ide bennünket, hogy mint a fáklya, világítsunk. Jézus a hegyi beszédben, a Máté 5-ben 
beszél erről, hogy gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem azért, hogy világít-
sunk, hogy látsszék a mi világosságunk. 

Azt is mondja Jézus, hogy mi vagyunk a földnek a sója, és ha a só megízetlenül, akkor nem jó 
semmire, kidobják és eltapossák az emberek. Tehát mi vagyunk ennek a földnek a sója. Azt mondja 
az Írás, hogy ebben a világban élünk, de nem e világ szerint vitézkedünk, ahogy ezt Pál apostol is 
mondja.  

16. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet 
kérkedése, nem az Atyától van, hanem a világból. 

Nézzétek meg, hogy mi a világnak, a Krisztus nélkül való embernek a jövője: 
17. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, az meg-

marad örökké. 
Mi Isten akarata? Az, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson, hogy 

senki el ne vesszen. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. 
Jelenleg egy nagyon érdekes világban élünk, és folyamatos fenyegetettség ér bennünket, hol az 

egészségünket, hol az anyagi jólétet veszélyezteti különféle válság, háborúk, járványok, minden az 
égvilágon, ami csak van. Ebben az elmúlt két évben kaptunk mindenből bőségesen, és ez az 
embereket általában elbizonytalanítja, sokakat félelemmel tölt el az, ami a világban történik. Nem 
szabad, hogy féljünk! Nem kell, hogy félelem ragadjon meg bennünket, és itt a Filippi levélre hadd 
lapozzam mindjárt a Bibliámat, a 4,6.-ra, nagyon jól ismert igehely.  

Filippi 4,6. 
6. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden 

alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. 
Azt mondja a Biblia, hogy semmi felől ne aggódjatok. Az nem azt jelenti, hogy érzéketlenek 

vagyunk a világra. A Biblia azt is mondja, hogy ne féljünk! Ne féljetek! Jézus nagyon sokszor 
mondja, mégis van az, hogy az embereket elfogja a félelem. Nem is ez a fő probléma, hanem az, 
hogy ne adjuk meg magunkat a félelemnek, ne adjuk meg magunkat az aggodalomnak, és ne a 
félelmeink szerint cselekedjünk! Pontosan ezért kell meggyökereznünk a hitben, ezért kell föl-
növekednünk a Krisztusban. Tudni kell a krisztusi identitásunkat, hogy mi Isten országához 
tartozunk, mi Isten országát képviseljük itt a Földön, azt az országot, amely örökké megmarad. Egy 
örökkön-örökké való királyságnak vagyunk mi a részesei és a tagjai. Mindegy, mi történik velünk, a 
mi jövőnket már az Úr Jézus elrendezte a kereszten. Nekünk van egy dicsőséges jövőnk, egy olyan 
jövőnk, ami nincs meg a világi embernek. Nem szabad, hogy aggodalommal töltsön el bennünket 
mindaz, ami történik. Egyébként most, hogy erről beszélek, előjött egy Ige.  

Máté 6,25. 31–33. 
25. Azért mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit 

igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet, hogynem az ele-
del, és a test, hogynem az öltözet? 

Mit mond itt Jézus? Hogy ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől. Nem olvasom végig, 
Istennek gondja van ránk! Azt mondja, hogy ha a verebekről gondoskodik, ha az állatokról gondos-
kodik, hogyne gondoskodna még inkább mirólunk! Istennek gondja van ránk, és Ő betölti a mi 
szükségünket, az Ő dicsőséges gazdagsága szerint, olvassuk máshol az Igében. A 31-es vers: 
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31. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: 
Mivel ruházkodjunk? 

Ne mondjátok! Azt is mondhatnám itt, hogy ne panaszkodjatok! Ne lázongjatok! Ne zúgolód-
jatok! Ne méltatlankodjatok! Hiszen a pusztában is azért érte el a sok-sok baj őket, mert panasz-
kodtak, pontosabban lázadtak Isten ellen, és a mérges kígyók megcsipkedték őket. Mózes 4. könyv-
ében olvassuk, a pusztai vándorlás alatt, hogy a nép a zúgolódás miatt elveszett. Ez ószövetség. De 
ez ugyanúgy vonatkozik az újszövetségben is, hogy ne aggodalmaskodjatok, és ne mondjátok, mit 
együnk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk?  

32. Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy 
mindezekre szükségetek van. 

Tehát ne mondjátok! Isten pontosan tudja, ahogy te is tudod, hogy a gyerekednek szüksége van 
ellátásra, szüksége van ruhára, szüksége van élelemre. Mennyivel inkább tudja ezt a mi mennyei 
Atyánk? Ő gondoskodik rólunk, Ő a mi gondviselőnk. Azt mondja a zsoltáros, hogy az Úr az én 
pásztorom, nem szűkölködöm. Igaz? A pásztor mit csinál? Gondoskodik. Pásztorolni annyit jelent, 
hogy gondoskodni, gondját viselni valaminek, az Úr a mi pásztorunk és Ő gondoskodik rólunk. 
Nem kell, hogy aggodalommal töltsenek el azok a rémhírek, amik vannak, vagy valóságos hírek, 
amik most itt épp körülvesznek bennünket! Nem szabad, hogy a félelem úrrá legyen az emberen! 
Ha valakit meg is ragad a félelem, akkor ne a félelmei alapján hozzon döntéseket, ne a félelmei 
alapján cselekedjen! Ez nagyon sokakat vitt rossz döntésbe, és emiatt sokan rossz döntéseket 
hoztak, mert megragadta őket a félelem, mert azt mondja az Ige: Mert mindezeket a pogányok 
kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. A 33-as versben 
van a kulcs:  

33. Hanem keressétek először Isten országát, és az Ő igazságát; és ezek mind megadatnak 
néktek.  

Tehát megvan a kulcs, hogy „keressétek először Isten országát”. Nagyon sokszor látjuk azt, hogy 
mikor az embereket nehézség éri, akkor nem Istenhez szaladnak, hanem elfordulnak tőle. Úgy 
gondolják, hogy Isten az okozója, hogy Isten nem gondoskodik róluk. Ez hitetlenség, és ez bizony 
megesik az emberekkel, megesett ez az ószövetségben is az ószövetségi emberekkel. Most, ahogy 
itt folyt a dicséret, a Zsoltárokat hozta elő az Úr, az 1-es zsoltárt. Ha megnézzük, az egész Zsoltárok 
könyvének az alapja, a fő mondanivalója a bevezetőben van, az 1. és a 2. zsoltárban. Az határozza 
meg az egész Zsoltároknak a mondanivalóját. 150 zsoltár van, és a végén pedig dicséret van. Mos-
tanában, az elmúlt időkben tanulmányozgattam a Zsoltárokat, és nagyon érdekes, hogy a Zsoltá-
roknak van üzenete, van mondanivalója. Az Úr kiválóan összeszerkesztette a Zsoltárok kronológiáját, és 
ezt kell látnunk, hogy az emberek terveznek itt mindenféle új világrendet, olyan világrendet tervez-
nek, amiből kihagyják Istent! Ez a világrend nem fog megállni! Úgy gondolja egy bizonyos hatalmi 
elit, hogy ha kihagyják Istent mindenből, akkor ők fognak majd uralkodni az emberek felett, de ezt 
már nagyon sokan, nagyon sokszor megpróbálták. Nagyon sok birodalom omlott össze. Ha 
elolvassuk Dániel könyvét, ott Isten megmutatta Dánielnek a világbirodalmakat, Babilontól kez-
dődően. Előtte már kettő elbukott. Elbukott Egyiptom, előtte már elbukott Asszíria, aztán a Babiloni 
Birodalom is, elbukott a Méd-perzsa Birodalom is. A Nagy Sándor birodalma is, a Római Biro-
dalom is összeomlott, ahogy így jövünk sorba, a végén lesz majd a vas és a cserép, ami a legutolsó 
időkorszakban, amiben most vagyunk. Előbb-utóbb el fog jönni az antikrisztus, aki világuralomra 
tör. Ha figyeled a világ eseményeit, akkor errefelé tartunk. Nem tudjuk, hogy hol vagyunk, hogy 
melyik pontnál vagyunk, mert ezt Isten nem kötötte az orrunkra. Tehát itt lehet fantáziálni, de sok 
értelme nincs. Mi azt tudjuk, amit Isten Igéje mond, és ha ahhoz ragaszkodunk, akkor józanul 
bölcselkedünk, ha pedig nem, akkor nem jól bölcselkedünk. De nézd meg az első zsoltárt, hogy 
mennyire igaz ez, és mennyire állandó a zsoltár:  

Zsoltárok 1,1–5. 
1. Áldott ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és 

csúfolódók székében nem ül;  
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Tehát áldott ember, boldog ember – mondja más fordítás –, aki nem a gonoszok tanácsán jár. A 
világ tanácsa nem mindig Isten szerint való! Nem úgy kell lereagálnunk a dolgokat, a körülöttünk 
lévő eseményeket, mint ahogy ezt a világ teszi, hiszen akkor mitől vagyunk mi különbek, mint a 
világ?  

2. Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az Ő törvényéről gondolkodik éjjel és 
nappal.  

Itt nyilván nem a mózesi törvények, amik ránk vonatkoznak az újszövetségben. Az ószövetség-
ben a mózesi törvény volt a szövetség alapja. A mi szövetségünk az Úr Jézus Krisztusban van, és a 
mi törvényünk az Úr törvénye, a szeretet törvénye. Tehát a Krisztus útján, ha járunk, ezt úgy lehetne 
újszövetségire lefordítani.  

3. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, a mely megadja gyümölcsét a maga 
idejében, és levele nem hervad el; és minden munkájában sikeres lészen.  

Minden munkájában sikeres lészen. Mondják azt, hogy mi siker Evangéliumot hirdetünk, és ez 
valami rossz dolog, mert az embereknek olyan dolgokat ígérünk, amit Isten sosem ígért. Isten tényleg 
nem ígérte meg azt, hogy téged multimilliomossá tesz, ilyen ígérete konkrétan nincs, de azt mondja, 
hogy áldott és sikeres leszel. A siker az önmagában véve mihez képest, mekkora siker? Tehát ez egy 
olyan fogalom, ami sokféleképpen értelmezhető, de igenis áldott vagy és áldottá tesz, ha az Úrban van a 
gyönyörűségünk.  

4. Nem úgy az istentelenek, hanem, mint a polyva, amit szétszór a szél.  
Tehát itt összehasonlítja az istenfélők és az istentelenek útját.  
5. Azért az istentelenek nem állhatnak meg az ítéletben; sem a bűnösök az igazak 

gyülekezetében. 
Tetszik, nem tetszik, a végén lesz egy utolsó ítélet! Minden ember fel fog támadni, majd fogunk 

olvasni erről Igéket. Van, amelyik ember a dicsőségre, és van, amelyik a kárhozatra és a gyalázatra. 
Minden ember feltámad, és minden embernek el kell számolnia az életével. Mi, akik Krisztusban 
vagyunk, nekünk is a Krisztus ítélőszéke elé kell odaállnunk, ezt a 2Korinthusi levél írja:  

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

ki megjutalmaztassék aszerint, amiket e testben cselekedett, vagy jót, akár gonoszt. 
Tehát mi hívők, nem az utolsó ítéletnél leszünk megítélve. Ezt nagyon fontos, mert sok 

keresztény ezt nem így hiszi. Úgy gondolják, hogy mindannyian odaállunk majd az Isten ítélőszéke 
elé a legutolsó ítéletkor, amikor Isten mindenkit megítél. Nem, mi már megítéltettünk Krisztusban, 
amikor Krisztus az ítéletünket magára vette a keresztfán, akkor mi már az ítéletünket az üdvösség-
ünk tekintetében megkaptuk, és Jézus Krisztusban mi igazzá nyilváníttattunk. Nem a mi érdemünk, 
hanem Istennek a kegyelme. Istennek a szeretete, nem mi dolgoztunk meg érte, nem a mi érdemünk 
és nem azért van, mert mi megérdemelnénk, mert jók voltunk, hanem azért, mert az Isten jó. Az 
Isten jóságában, az Isten az Ő szerelméből a maga fiaivá fogadott bennünket, és amit végzünk az 
életben, azért pedig jutalmakat kapunk. Nem szeretnék ennek a részleteibe menni. Tegnap egy 
szolgáló konferencia volt, ott erről volt szó, hogy bizony elvárhatjuk, hogy Istentől jutalmat kapunk 
aszerint, amit cselekszünk. Amit a Szellem szerint cselekszik az ember, nem a test szerint cselek-
szik, hanem azt a munkát, amit elvégez, amit Isten rábízott, azért örökkön-örökké való jutalmunk lesz. 
A világ pedig el fog veszni. 

Közben menjünk vissza a Zsoltárokhoz, mert folytatni fogom. Csak hogy itt megállnék, hogy 
tényleg tegyünk különbséget a Krisztusban lévők és a nem Krisztusban lévők között. Óriási a 
különbség, mert ők meg fognak ítéltetni. Mi már megítéltettünk, és amikor Jézus elé állunk, az Úr 
elé, akkor a jutalmainkat fogjuk átvenni. Ki-ki, amit cselekedett ebben a testben. Aztán menjünk 
tovább a 2-es zsoltárra. Tehát tudjuk azt, hogy az istentelenek útja elvész. 

Zsoltárok 2,1–3. 
1. Miért dühösködnek a pogányok, és gondolnak hiábavalóságot a népek?  
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2. A föld királyai felkerekednek és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az Ő 
felkentje ellen, mondván:  

3. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket!  
Nézzétek meg, nem ez folyik ma? Nem ez folyik ma, hogy olyan döntések, olyan új vallás 

kerekedik itt ebben a világban, ami tejesen istentelen, ami ellene megy Isten dolgainak? Isten 
teremtett dolgainak, Isten tökéletességének ellene megy. Fel akarják forgatni a világot, el akarják 
magyarázni azt, hogy az egyneműek házassága rendben van, meg el akarják magyarázni nekünk, 
hogy miben higgyünk, hogyan higgyünk, és az még csak hagyján, de ezt már nagyon-nagyon 
erőszakosan teszik. Egyszerűen rá akarnak embereket kényszeríteni arra, hogy mit gondoljanak, mit 
gondoljunk Istenről. Egyáltalán, mit gondoljunk az erkölcsről, mit gondoljunk a hitről, ránk akarják 
erőltetni ezt. Manapság egy ilyen világban élünk. Voltak már ilyen korok, amikor el akarták törölni 
Isten Igéjét, a kereszténységet fel akarták számolni. Hol vannak ma ezek a nagyhatalmak? Hol 
vannak ezek a királyok? Hol vannak ma ezek a nagy császárok, akik magukat Isten fölé emelték? A 
mai császároknak is ez lesz a sorsuk! Ezt Isten üzeni, nem én üzenem. Tehát ez Isten üzenete a 
Bibliában, hogy az istenteleneknek ez a sorsa.  

Mi a bűn? Az, ami Isten természetes rendjét megbontja, ami Isten akarata ellen van, ami Isten 
parancsolata ellen van, és Isten nem hajlandó megváltozni ebben. Isten konzervatív, ragaszkodik 
ahhoz, amit Ő mondott, és egyetlen világhatalmi vezető kedvéért sem hajlandó megváltozni. Tehát 
nekünk igen szilárdan meg kell állnunk és képviselnünk kell Istent. Mi Istent képviseljük itt ebben a 
romlott, bukott, sötét világban. Nézzétek meg, hogy az istentelenség hova viszi a népeket, hova 
viszi a nemzeteket? A szemünk előtt zajlódnak le az események, például a gyűlölet hova vitte most 
Európát. Nem foglalkozunk a politikával, de úgyis nyitott szemmel jársz, meg úgyis az folyik min-
denhonnan, hogy a gyűlölet mivé tette ezt az egész világot. Két részre oszlik most a világ. Van egy 
gyűlölet kampány, gyűlölni kell az oroszokat, vagy gyűlölni kell az amerikaiakat, vagy a kínait, 
vagy bármelyiket. Nézzétek meg, hogy a gyűlölet az hova vezet? Ahol viszálykodás van, ahol per-
patvar van, előbb-utóbb mi annak a vége? A szegénység, nem? Nincs igazából válaszuk. Nem a bé-
kére törekednek egyébként. Tehát még a látszatát sem keltik annak, hogy szeretnének békét. Em-
berek halnak meg ostoba, istentelen ideológiák miatt. Emberek gazdaságilag mennek tönkre 
bizonyos ideológiai elképzelések miatt, új világvallás címszó alatt megy tönkre, mennek tönkre az 
emberek. Lehet látni azt, hogy Isten nélkül hova jut az ember. Az ember szuperostoba, hogy tönkre-
teszi magát Isten nélkül. Látjuk, hogy hova vezet ez a világ. Tehát tényleg vannak emberek, akik 
úgy gondolják, hogy ők majd Isten fölé helyezik magukat. Most már ezt is nyíltan hirdetik. Az lesz 
az új világrend, hogy nem lesz semmi, de boldog leszel. Ez az új világrend, már nem is titkolják.  

Tehát mikor erről beszélünk, akkor még azzal sem vádolhatnak minket, hogy összeesküvés-
elméletet hirdetünk. Ezt nyíltan hirdetik. Majd ők megmondják neked, hogy neked mi a jó, áthágva 
az ember szabad akaratát, az ember testének az önrendelkezési jogát, amit Isten adott. Isten nem 
lépi át az ember szabad akaratát, Ő meghagyja a döntés szabadságát. Ki az, aki ezt nem teszi? A sá-
tán, az ördög. Rád erőltetnek dolgokat. De Isten a trónján ül, hálát adunk neki, mivel együtt ül-
tettünk a Krisztusban őmellé. Nézzük csak, ahogy dühösködnek a pogányok, arról volt szó, hogy az 
Úr ellen lázadnak. Azt mondja az Ige:  

Zsoltárok 2,4–12. 
4. Az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket.  

Ez Isten véleménye. Le van írva.  
5. Majd szól nekik haragjában és megrettenti őket gerjedelmében:  
Megvannak az emberi elképzelések, hogyan uralkodnak az embereken. Isten szeretne az ember 

ura lenni, mégpedig olyan formában, hogy az ember ezt a döntését önként hozza meg. Isten nem 
erőlteti rá senkire. Viszont pontosan elmondja, hogy ennek a világnak mi lesz a vége, ennek a 
világnak mi lesz a jövője. És mi lesz a jövője azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak.  
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Tehát mi egy dicsőséges jövő felé haladunk, még akkor is, ha útközben vannak némi 
nehézségek. Mindegy, hogy mi történik ebben a világban, mi akkor is Isten oldalán állunk, és Isten 
országához tartozók vagyunk, és Isten népe vagyunk.  

6. Én kentem ám föl az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen!  
7. Kihirdetem az Úr végzését: Az Úr mondá nékem: Én fiam vagy Te, én ma nemzettelek 

téged.  
Olvassuk ezt az Újszövetségben is.  
8. Kérjed tőlem és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határaid. 
9. Összetöröd őket vasvesszővel: széjjelzúzod őket, mint a cserépedényt.  
10. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái! 
Ez a vezetőknek szól, azoknak a vezetőknek, akiknek Isten adta a hatalmat. Nincs hatalom, csak 

Istentől. Ez a föld Isten tulajdona. Még akkor is, ha most a sátán bitorolja. A vezetők, mindenféle 
vezetés, mindenféle hatalom Istentől van. Mit mondott Jézus Pilátusnak? Semmi hatalmad nem lenne, 
ha fentről nem kaptad volna. Ezért nekünk imádkozni kell a vezetőkért, majd Istennek gondja lesz a 
hatalmon lévőkről, az nem a mi gondunk. Nyilván nekünk is a magunk részét ebből ki kell venni, de 
Isten az, aki ad királyokat és Ő az, aki dönt királyokat. Dániel könyvében olvassuk egyébként ezt is. 

Összetöri őket vasvesszővel. Azt mondja, azért, királyok, legyetek eszesek, okuljatok, földnek bírái. 
Tehát nekik is el kell számolni azzal, amit kaptak, ítéletet fognak kapni mindazért, amit tesznek.  

Általában a vezetőket azért adja Isten, hogy a népet szolgálják. A miniszter azt jelenti, hogy 
szolgáló. Tehát szolgálni kell az embereket. Nem alattvalókká tenni a népeket, hanem nekik kell 
szolgálniuk az embereket. Nagyon érdekes dolog. Régen úgy hívták a császárokat, hogy pásztor. 
Abban a korban, amikor született egy uralkodó, amikor Augustus is megszületett, akkor egy pásztor 
született, aki terelgeti a népet, aki gondoskodik a népről. Az uralkodóknak az a dolga, hogy gondos-
kodjanak a népről, gondoskodjanak az emberek jólétéről, azért lettek megválasztva. Ha ezt nem 
tudják megtenni, akkor alkalmatlanok a feladatra, mondanák ezt máshol, más cégeknél vagy bárhol 
a világon. 

Nem lehet büntetlenül megúszni semmit senkinek, a korrupciót se, mindenkinek el kell 
számolnia. Lehet, hogy emberek előtt el lehet titkolni dolgokat, át lehet verni embereket újság-
cikkekkel, a médiával félre lehet vezetni embereket, de Isten látja, hogy mi történik.  

Imádkoznunk kell az ország vezetőiért, nem szidni a vezetőket, ez nem egy keresztényi 
magatartás. Látom a Facebookon, ha akarom, ha nem, mert ha kinyitom, akkor földobja, és nem 
kell nekünk mocskolni a vezetőket, meg nem kell úgy megnyilvánulni, ahogy egy kereszténynek 
nem kell megnyilvánulni. Nekünk imádkoznunk kell a vezetőkért. Ez nem azt jelenti, hogy egyet-
értünk a döntéseikkel, meg azzal, amit csinálnak sok esetben. De bizony Isten előtt nekik is meg 
kell állni, és nekünk is meg kell állni. Mert az, hogy mi történik ebben az országban, mi történik a 
világban, az a keresztényeknek is a felelőssége, mert nekünk is a sarkunkra kell állni és meg kell 
tennünk a mi részünket. Talán nagyobb intenzitással kellene képviselnünk a Krisztust és az Ő 
igazságát. Nem a világ szerint kellene vitézkednünk.  

A Biblia nagyon sokat beszél a társadalmi igazságosságról. Ha megnézed, a Bibliában van bő-
séggel politika. Ez a rész is egy bizonyos szinten arról szól, és imádkoznunk kell ezekért az em-
berekért, mert a nép jóléte függ attól is, hogy ezek az emberek milyen döntéseket hoznak. És igen, 
imádkoznunk kell azért is, hogy akik odavalók, azok ott legyenek, akik nem, azok pedig tá-
volodjanak el a hatalomból, mert Jézus föltámadt és azt mondta, hogy nékem adatott minden 
hatalom mennyen és földön. Tehát a Föld az Úré és annak teljessége, tehát Ő a tulajdonos, és a 
végén majd el fogja számoltatni ezeket az embereket. Azt mondja a Biblia, hogy ha istentelenül 
bánnak Isten dolgaival, akkor ne irigyeld őket, mert nem kell irigyelni őket!  

A kegyelem korszakában vagyunk. Ezt nagyon fontos megjegyezni, hogy Isten kegyelmének a 
korszakában vagyunk. Isten üdvözített bennünket. Nagyon sokszor félreértik az emberek a kegyel-
met. Tudom, hogy nagyon sokat prédikálnak erről, és ez most nagyon divatos üzenet, és hiszem, 
hogy az is marad, de helyén kell kezelnünk a kegyelem kérdését. A kegyelem nem a bűnre hatal-
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mazza fel az embert, a kegyelem inkább arra sarkallja az embert, hogy még nagyobb istenfélelme 
legyen. Tehát aki a szabadságot összekeveri a szabadossággal, nem jó, az két különböző dolog. Nem azt 
jelenti, hogy most a kegyelem alatt vagyok, és azt teszek, amit akarok.  

Egyébként azt teszel, amit akarsz. Tényleg. De egy dolgot tudni kell, hogy minden cselekedetnek van 
következménye. A Krisztussal járásunknak is lesz jutalma vagy elmaradt jutalma, amit Isten országában 
teszünk. Jól ismeritek az 1Korinthus 3-ban a fa, szén, a pozdorja témáját. Mikor azt mondja, hogy majd 
meg lesz mérve, hogy ki mit cselekedett, ki mit tett, és lesz, akinek a jutalma így elfüstöl. Egy egész élet 
jutalma így elfüstöl, és lesz, ami pedig megmarad. Az Isten akaratában kell megmaradnunk, és Őt kell 
képviselni.   

11. Szolgáljátok az Urat félelemmel és örüljetek, reszketéssel.  
12. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék és el ne vesszetek az úton, mert hamar 

felgerjed az ő haragja.  Boldogok azok, akik Őbenne bíznak. 
Hálát adunk Istennek az ő kegyelméért! Ez a Zsoltárok könyvének az alapja, hogy Isten igaz-

ságos, az igazak fényleni fognak örökké, a gonoszok pedig megbűnhődnek. De mégis az emberek 
elbizonytalanodnak. Ha a zsoltárokat olvassátok, akkor egy olyan szemmel olvassátok, hogy vannak 
a meggyőződés zsoltárai. Amikor a zsoltáros meg van győződve Isten igazságosságáról, hogy Isten 
jó, Isten igazságos, és a gonoszok meglakolnak. Aztán vannak a zsoltárokban olyanok, amelyeket 
úgy neveznek, hogy az elbizonytalanodás zsoltárai. Amikor az emberek egy kicsit elbizonytala-
nodnak, mindjárt olvasok egy ilyet. 

Velünk is ugyanez van. Ha Isten jó, ha tényleg megbünteti a gonoszt, akkor meddig tűri még ezt 
a gonoszságot? Hányszor kiáltottunk már fel a szívünkben, hogy Isten meddig engedi ezt még? 
Meddig lehet ezt még megcsinálni? Kiben nem merült ez még föl? Biztos, hogy mindannyiunkban, 
akár személyekkel, akár élethelyzetekkel kapcsolatban, hogy miért?  

Azért, mert Isten hosszan tűr. Isten azt akarja, hogy mindenki megtérésre jusson.  
Gondolj bele, hogy Pál apostolt agyoncsapta volna még Saulus korában. Hányan imádkoztak 

Saul ellen? Isten egy bölcs Isten, megvannak a tervei, és hálát adunk neki, hogy kegyelmes volt 
Saulushoz, és hálát adunk azért, hogy hozzánk is van kegyelme. Úgyhogy naponta hálát adunk, 
mert Isten mindig igazságos. Meghagyja a megtérés lehetőségét, hogy az ember visszaforduljon az 
útjáról, visszaforduljon a gonosz útjáról. A hívőnek is meghagyja a megtérés útját. Isten hosszan tűr 
érettünk, akárcsak mi a gyermekeinkkel szemben. Isten is ugyanilyen kegyelmes és ugyanilyen jó 
hozzánk. Hálát adunk neki, hogy nem a bűneink szerint bánik velünk. Ez egy nagy kegyelme 
Istennek, hogy nem azt kapjuk, érdemlünk. Ez egy nagy kegyelem Istentől. Akik viszont elutasítják 
az Evangéliumot, elutasítják az Isten beszédét és az Igéjét, azok pedig tudják, hogy ez a vége. 
Ítéletre számíthatnak!  

E tekintetben, amit mondtam, van az elbizonytalanodás zsoltára, amikor az emberek elbizony-
talanodnak. Izrael népe is a vándorlása során nagyon sokszor elbizonytalanodott, sőt, vitatkozott 
Istennel, panaszkodott Istennek. Van többféle zsoltár ezeken belül, és az elbizonytalanodás résznél, 
de utána jött újra a meggyőződés, az új meggyőződés, hogy Isten mégiscsak igazságos, Isten mégis-
csak jó, mégiscsak megjutalmazza az igazat, és megbünteti a gonoszt. És a végén a 150-es zsoltár a 
koronája a zsoltároknak, ott már semmi másról nem szól, csak Isten dicséretéről. És az a jó, ha mi is 
eljutunk onnan, tehát az alapmeggyőződéstől, hogy igen, Isten igazságos! Lehet, hogy közben elbi-
zonytalanodunk. De akkor is új meggyőződésre kell jutnunk, és a végén odáig kell jutnunk, mint a 
zsoltárosnak, hogy csak dicséri Istent, ott már nem mond semmit. A 73-as zsoltár az, ami ilyen 
szempontból nagyon jól összefoglalja az összes zsoltárt. Ezt azért olvasom föl, mert ahogy akkor a 
zsidók, ugyanúgy ma mi is kapjuk ezeket az ingereket a világból, és ugyanezek a gondolatok meg-
fordulnak a mi fejünkben is.  

A 73. zsoltárt elolvasom, mert ez csodálatos, ha ilyen szemmel olvassuk.  
Zsoltárok 73,1–25. 27–28. 
1. Bizony jó Izraelhez az Isten azokhoz, akik tiszta szívűek.  
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Mi vagyunk a szellemi Izrael, tehát mi vagyunk Isten népe, az Ábrahámnak a szellemi magva 
vagyunk.  

2. De én?! Már-már meghanyatlottak lábaim; kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak. 
Tehát megbotlottam, elestem majdnem.  
3. Mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok gyarapodását. 
 Hányszor látjuk azt, hogy a gonoszoknak milyen jól megy a dolga, hogy milyen gazdag, még csak 

húsz éves, fullextrás autóval jár, nevét se tudjuk, olyan luxus. Na, és akkor irigykedünk rá, közben 
tudjuk, hogy bizony híján van a tisztességnek. Azt mondja, mert irigykedem a kevélyekre, látván a 
gonoszok gyarapodását:  

4. Mert halálukig nincsenek kínjaik, az ő erejük állandó.  
Tényleg mindig úgy néz ki, mintha a gonoszok győzedelmeskednének. Hányszor látjuk azt, hogy 

így van?  
5. A halandók nyomorúságában nincs részük, emberekkel nem ostoroztatnak.  
6. Ezért fogta el őket a kevélység, ruha gyanánt erőszak borítja őket.  
7. A kövérségtől kidüllednek szemeik, szívük gondolatai csaponganak.  
8. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak; elnyomásról beszélnek fennhéjázással.  
Nem ezeket éljük át mi is napjainkban? És hányszor jön fel az ember szívében az, hogy Istenem, 

mikor jössz, meddig tűröd ezt még? Mikor csapod már nyakon őket? Néha gondolja ezt az ember, 
hogy meddig tűröd még ezt? És ugyanúgy felmerült ez akkor is az emberekben, hogy  

9. Az ég ellen tátogatják szájukat, nyelvük eljárja a földet.  
10. Ezért fordul az Ő népe ide, hogy kiigyák a megtévesztés teli poharát;  
Ez a megtévesztés, ez a szemfényvesztés, amit látunk.  
11. És mondják: mit tudhatná ezt az Isten, s van-é a Magasságosban értelem?  
12. Ímé, ezek istentelenek, és gyarapodnak a világban; növekednek a gazdagságban. 
13. Bizony, hiába tisztítottam meg szívemet, és mostam ártatlanságomban kezeimet;  
14. Mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel!  
Ez előfordult sokszor a kereszténység kezdetétől fogva, a Krisztus keresztre feszítése óta 

üldözött hit. Tehát folyamatosan, világosan megmondta, hogy az asszony magva a fejedre tapos, de 
te annak a sarkát mardosod. A sarokmardosást folyamatosan az egész keresztény világ, Isten népe 
az üdvtörténelem során megtapasztalta és meg is fogja tapasztalni. És ez nagyon sok hívőt elbi-
zonytalanít, ahogy a zsoltárost is elbizonytalanította.  

15. Ha azt mondom, ily módon szólok, te fiaid nemzedékét árulnám el.  
16. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem; de nehéz dolog ez szemeimben.  
Mit csinált ez a zsoltáros? Elbizonytalanodott. Itt van egy olyan rész, már-már jó lenne föladni. 

Biztos, hogy jó oldalon állok én, ha Isten oldalán állok? Biztos, hogy ez az én utam? Mit tudom én!  
– így gondolkodik a zsoltáros.  

Nagyon sok a hitehagyás a Krisztus Testében, és akik elhagyják az Urat, mert hamis ígéretekben 
bíznak, hamis dolgokra gondolnak, ők nem alapozták meg a hitüket Istenben, az istenismeretükben, 
és nem bíznak eléggé Istenben. De mit csinál itt a zsoltáros? És itt jön a fordulópont. Itt jön a zsol-
tárnak a közepe, amikor jön az új meggyőződés, arról, hogy igen, mégiscsak igaz, amit Isten 
mondott.  

17. Mígnem bementem az Isten szentélyébe: megértettem az ő végüket.  
Mígnem bementem az Isten szentélyébe. Ha nem ápoljuk eléggé az Istennel való közösségünket, 

akkor elragad bennünket a világ. Elragadhat bennünket a félelem. Elbizonytalanít bennünket ez a 
minket körülvevő világ. A gazdasági válság, a különféle dolgok, amik itt érnek és sújtanak bennün-
ket. Nem kell, hogy aggodalmaskodjunk, nem kell, hogy félelemmel töltsön el bennünket. Isten 
minden szorongattatásból megadja a kiutat, megadja a kimenekedést. Isten hozott nekünk bölcs-
ességet, mert Isten bölcsessége a miénk a Krisztus Jézusban. És igenis meg kell maradnunk Isten 
útján, Ő nem fogja megváltoztatni a külső körülményt.  

18. Bizony síkos földön helyezted el őket; pusztulásra vetetted ki őket.  
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19. Mind elpusztulnak egy szempillantásban! Elvesznek, teljesen elenyésznek 
rettegésükben.  

20. Mint álmot, ha felserkenünk: Te Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. 
 A végén pedig eljut a dicséretre, most nem olvasom teljesen végig.  
23. De én mindenkor veled vagyok, Te fogod az én jobb kezemet.  
24. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségedbe fogadsz be engem. 
Tanácsoddal igazgatsz. Isten Szelleme van bennünk. Ő a bölcsességnek a Szelleme, a tanácsnak, 

a józanságnak a Szelleme. De meg kell tenni a mi részünket is. Tehát Isten nem fog helyetted cse-
lekedni. Isten ad nekünk kinyilatkoztatást, ad útmutatást, hogy mit tegyünk, hogy tegyünk, hogy mit 
cselekedjünk és mit ne cselekedjünk. Ha elvonulunk és elcsendesedünk egy kicsit, akkor vezet 
bennünket, és kivezet bennünket bármilyen nyomorúságból. Tehát nem kell, hogy bárkinek kétségei 
legyenek. Nyilván ehhez meg kell tenni a mi részünket is. Fogunk erről mindjárt beszélni.  

25. Kicsodám van az egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön!  
Eljutott oda a zsoltáros, hogy már gyönyörködik Istenben. 

27. Mert ímé, akik eltávoznak tőled, elvesznek, mind kiirtod azokat, akik elhajolnak tőled.  
28. De én? Isten közelsége oly igen jó nékem. Az Úr Istenbe vetettem reménységemet, hogy 

hirdessem minden te cselekedetedet.  
Ámen. Ez nagyon jól összefoglalja a zsoltárok lényegét, és benne van a mi keresztény életünk is. 

Olvassuk egy kicsit ilyen szemmel is a zsoltárokat.  
Most pedig lapozzunk a Thesszalonikai levélhez. Pál apostol által adta ezt nekünk Isten.  
A 2Thesszalonikai levél első részében beszél erről. Itt arról beszél, hogy ők hívőkké lettek, és 

hogy az ő hitük mennyire nagyon dicsekszik velük Pál apostol más gyülekezetekben is. Azt mondja 
a 4-es vers:  

2Thesszalonika 1,4–10.  
4. Annyira, hogy mi magunk dicsekszünk veletek az Isten gyülekezeteiben, a ti kitartásotok 

és hitetek felől, minden ti üldözéstek, szorongattatástok között, amelyeket szenvedtek.  
5. Bizonyságul az Isten igazságos ítéletének; hogy méltók legyetek az Isten királyságára, 

amelyért szenvedtek is.  
6. Mert igazságos dolog az Isten előtt, hogy szorongattatással fizessen azoknak, akik titeket 

szorongatnak.  
Tehát Isten a trónján ül. A gonosztevők ne reménykedjenek, hogy a gonoszságuk jutalmát nem 

kapják meg.  
7. Néktek pedig, akik szorongattattok, nyugodalommal velünk együtt, amikor megjelenik 

az Úr Jézus az égből az Ő hatalmas angyalaival.  
Tehát mi a szorongattatások között is békességben kell, hogy legyünk.  
8. Tűznek lángjában, hogy bosszút álljon azokon, akik nem ismerik az Istent, és akik nem 

engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus Evangéliumának.  
Tehát ezek az emberek menthetetlenül elvesznek. Egy egész élet hiábavalósága mind elfüstöl 

nekik. Csak tudjad, hogy mit jelent az, hogy ha valaki Krisztusban van, milyen biztonságot, milyen 
jövőképünk van, és milyen jövőképe kell, hogy legyen egy hívőnek. Tehát az elkeseredésnek, a 
csüggedésnek még csak az árnyéka sem kellene, hogy megérintsen bennünket, mert Istenben kell, 
hogy gyönyörködjünk és bízzunk, mert Ő a mi reménységünk. 

9. Akik meg fognak lakolni örök veszedelemmel az Úr ábrázatától, és az ő hatalmának 
dicsőségétől.  

10. Amikor eljön majd, hogy megdicsőíttessék az ő szentjeiben és csodáltattassék 
mindazokban, akik hisznek ama napon, mivel a mi tanúbizonyságunk hitele volt nálatok. 

A thesszalonikai gyülekezetnek voltak problémái. Ők pogány gyülekezet voltak, nem zsidókból 
lettek. Abban a korban voltak olyan gyülekezetek, amik kimondottan zsidókból váltak keresz-
tényekké. Tehát zsidó keresztények vagy messiási zsidók, ahogy ma mondanánk. Aztán voltak 
olyan gyülekezetek, akik pogányokból lettek keresztényekké. Tiszta pogány gyülekezetek, ahol 
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nem volt zsidó hagyomány, viszont volt hellenista hagyomány. A pogány vallásból jöttek és ezért 
mások az üzenetek is. Vannak olyan levelek, amelyek kimondottan zsidóknak szólnak, és azt a 
zsidók értették. Ez a levél viszont kimondottan a pogányoknak szól, hiszen Pál apostol figyel-
mezteti őket a szent és a tisztességes életre. A zsidókat annyira nem kellett figyelmeztetni, mert ők 
dolgoztak, és egy kicsit máshogy álltak, de a pogányok egy kicsit lelazultak, mert Pál apostol tanította 
őket az utolsó időkről, hogy vissza fog jönni az Úr. Ők úgy gondolták, hogy ha jön vissza az Úr, akkor 
nekünk már nem kell semmit sem csinálni, nyugodtan hátradőlhetünk, fölösleges dolgoznunk. Mert 
úgyis jön vissza az Úr, akkor teljesen hiábavaló az egész. Van egy ilyen íze ennek a levélnek, és ez 
a levél is hozzánk szól.  

2Thesszalonika 2,1–12. 
1. Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi Őhozzá 

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

szellem, se beszéd, se nékünk tulajdonított levél; mintha itt volna már az Úr napja. 
Az Úr napja a nagy nyomorúság kezdete. Az Úr napja egy csodálatos nap lesz nekünk, de 

egyben az ítélet napja is lesz. Hallani ma is ilyeneket, hogy már itt van a nagy nyomorúság, már itt 
van az Úr napja! Nem, nem, nem! Ugyanezzel a problémával néztek szembe akkor, mint a mai 
keresztények. Közben eltelt kétezer év és sok minden történt, de itt az utolsó időkre azt mondja, 
hogy mintha már itt volna az Úr napja. De nincs itt!  

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 veszedelem fia, 

Itt lesz egy világvallás majd, tudjuk. Erről volt szó tavaly majdnem egy fél éven keresztül min-
den vasárnap, amikor csak szolgáltam, erről beszéltem. El fog jönni az antikrisztus és el fog jönni a 
hamis próféta, aki egy hamis vallást fog előhozni. Többen magyarázzák ezt a szakadást, és itt nem 
túl bőbeszédű az Ige ezzel kapcsolatban, de nyilván egy hitehagyásról van szó. Arról van szó, ami-
kor elszakadnak a hittől, és nem az Ábrahám, Izsák és Jákob Istenét imádják az emberek, hanem az 
antikrisztus fogja imádtatni magát. A Dániel könyvében is olvasunk erről.  

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

Nyilvánvaló, hogy itt az antikrisztusról van szó. János már mondja az első levelében, hogy az 
antikrisztus már eljött és a szelleme már ebben a világban van. De itt maga az antikrisztus egy valós 
személy, egy olyan világvezető lesz, aki odáig jut, hogy magát akarja imádtatni. Ennek a szellemi-
sége itt van. Sokszor fölmerül a kérdés, hogy ezek a dúsgazdag emberek, a világhatalom elitjei, 
hogy miért nem érik be azzal, hogy rengeteg pénzük van, és mindenük megvan? Miért nyomor-
gatják mégis az embereket? Mit akarnak valójában? Elmondom, uralkodni rajtad! Át akarják venni 
Isten helyét. Ez egy antikrisztusi szellemiség, és ez itt van a világban. Nem éri be a pénzével, nem 
éri be a vagyonával, neki több kell. Azt akarja, amit az ördög akar, hiszen az ördög embere. Az 
antikrisztusi ember uralkodni akar másokon. Át akarják venni Isten helyét. Olvastuk, hogy Isten 
csak neveti őket. Mi nem annyira nevetünk rajta, amikor ezek történnek itt a napjainkban, de Isten 
neveti. Nézzük Isten szemével a dolgokat és inkább nem irigyelni, hanem sajnálni kell ezeket az 
embereket, mert egyszerűen eltévelyedtek.  

5. Nem emlékeztek-é, hogy megmondtam néktek ezeket, amikor még nálatok voltam? 
Sajnos nincs meg az a levél, amikor ezt megmondta. Ezt nem rögzítették a Bibliában, nagy 

örömünkre lenne, ha ez ott lenne. De végül is Pál apostol beszélt nekik az utolsó időkről, beszélt nekik 
az antikrisztusról, tanította a gyülekezetet.  

6. És azt tudjátok, mi tartja vissza még, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni. 
7. Működik ugyan már titkon a törvényszegés: csakhogy annak, aki azt még most 

visszatartja, el kell az útból vétetnie. 
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Mikor tud megjelenni az antikrisztus személye? Akkor, amikor az akadály el lesz téve az útból. 
Ki az akadálya az antikrisztusnak? Te meg én, és a Szellemmel teljes Gyülekezet. Az utolsó idő, a 
nagy nyomorúság időszaka nem tud addig beteljesedni, amíg a Gyülekezet itt van, mert a hatalom 
Krisztusban nekünk adatott. Ez egy szellemi hatalom, ahogy írja az Írás. 

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

Ez a világ vége, ez az antikrisztus követőinek a vége, ez a sátán vége. Ez le van írva, a Jelenések 
könyvének 20. részétől már olvassuk, hogy a hamis próféta, az álpróféta és az antikrisztus majd 
közösen mennek a tűz tavába. Először csak az egyik, aztán követi a másik is. Előtte még lesz a 
Millennium, amikor lesz az ezeréves királyság. Egyébként az Ésaiás 11-ben ez le van írva, elolvas-
hatjátok. Amikor együtt legel a medve, meg a tehén. Nem úgy, mint az állatkerti gondozó, aki egy-
berakta az oroszlánt meg a bárányt. Megkérdezték tőle, hogy hogy viselik egymást? Azt mondja, 
hogy az oroszlán jól viseli, de a bárányt néha cserélni kell! Jelenleg még itt tartunk, de el fog jönni 
ez az idő. Le van írva az Ésaiás 11-ben. 

9. A törvénytipró eljövetele a sátán munkálkodása, a hazugság minden erejével, jeleivel és 
csodáival, 

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

Kik fognak elveszni? Azok, akik nem fogadták el az üdvösségüket. A Római levél 9,10–11. vers 
a zsidók üdvösségéről szól, hogy azok fognak üdvözülni, akik majd a Messiást elfogadják. Az, hogy 
az egész Izrael üdvözülni fog, ha hisz, ha nem hisz, ez egy mese. Isten megadja a lehetőséget nekik, 
hogy fölismerjék a Messiást, és akik hinni fognak, mert csak a Krisztusban levő hit által lehet 
üdvözülni. És ha csak az által lehet, akkor anélkül nem lehet. Izrael is majd föl fogja ismerni. Ez 
egy külön téma, most ebbe nem megyünk bele, csak hogy tudjuk, az üdvösséghez Jézust minden-
féleképpen el kell fogadni. Jézus nem megkerülhető az üdvösség tekintetében, senkinek.  

Isten kiválasztotta Izraelt azért, hogy népek világossága legyen. Ők ebben a témában elbuktak, 
mert beleütköztek a megbotránkozás kövébe, a Messiásba, és elbuktak abban a kőben. Nem fogad-
ták be az Urat. Ők egy harcos Messiást vártak. Vannak erről leírások, körülbelül negyven messiást 
fogadtak el már azóta az igazi Messiásuk helyet. Az egyik messiásuk Bar-Kochba, végzetes volt. 
Már 70-ben is föllázadtak. Vespasianus kezdte meg a templom ostromát, aztán a fia, Titus, aki 
lerombolta 70-ben a jeruzsálemi templomot, később császár lett, de nem sokáig. Utána jött az ő 
testvére, Domitianus, aki egy elég kegyetlen császár volt. A Jelenések könyvében olvassuk, hogy 
Patmos szigetére üldözte Jánost. Utána pedig 135-ben jött Bar-Kochba, aki vezette a felkelést. A 
zelóták voltak ilyenek. Akik ugye jártunk Jeruzsálemben, jártunk a Kumránban, ott lehetett látni. 
Voltunk fönn Masadan is, ott a zelóták nagyon sokáig tartották magukat, de aztán a rómaiak csak 
leverték őket, és Izraelnek itt megkezdődött a szétszóratása. A Bar-Kochba felkelés után azt a zsidót, 
aki harminc kilométerre Jeruzsálem közelébe ment, az megölték. Tehát meg sem közelíthették 
Jeruzsálemet. Itt diaszpórába kényszerült az egész zsidóság. Már addig is úgy éltek, még az előző 
birodalmak széthurcolták őket. Volt olyan időszak a Római Birodalmon belül, hogy a zsidók 
nyolcvan százaléka Izraelen kívül, diaszpórában élt. A lényeg az, hogy nem egy harcos Messiásról 
van szó, hanem a Megváltóról. Majd fog jönni egy harcos Messiás, aki itt az antikrisztust le fogja 
győzni a szájának a leheletével. Hisszük, hogy mi is vele együtt jövünk vissza. Az Úr elviszi az Ő 
népét, kiragadja a nagy nyomorúság alól, úgy, ahogy kiragadta Lótot is.  

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

11. És azért bocsátja reájuk Isten a tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak; 
12. Hogy ítélet alá essenek mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem az 

igazságtalanságban gyönyörködtek. 
Isten azt mondja, hogy szeretem az igazságot, gyűlölöm a hamisságot. Isten nem barátja a 

hamisságnak. Isten szereti a gonoszokat, de gyűlöli a gonoszságot. Mindannyian azok voltunk. 
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Mindannyian gonoszok, elveszettek voltunk Isten szemében. Isten szereti az embert, de gyűlöli a 
gonoszságot, gyűlöli a hazugságot. Ez egy nagyon fontos rész.  

Erről beszéltek és ez téma volt a thesszalonikai gyülekezetben. Némely embert ez arra vezetett, 
hogy rendetlenül éljenek. 

2Thessalonika 3,11‒15..  
11. Mert halljuk, hogy némelyek közületek rendetlenül élnek, akik semmit nem dolgoznak, 

hanem mások dolgába avatkoznak. 
Ez egy pogány gyülekezet volt. 
12. Az ilyeneknek azonban meghagyjuk és figyelmeztetjük őket a mi Urunk Jézus 

Krisztusra, hogy csendesen munkálkodva, a maguk kenyerét egyék.  
Vannak olyanok, akik hirdetik, hogy nem kell dolgozni, majd Isten gondoskodik rólam, majd 

Isten eltart. De ha megnézed a teremtést, amikor Ádámot az Édenbe helyezte, akkor mit mondott 
neki, miért tette oda? Azért, hogy művelje azt. Munka nélkül nem lehet művelni földet, világossá 
tette az Úr. 

13. Ti pedig, atyámfiai, meg ne restüljetek a jónak cselekvésében.  
14. Ha pedig valaki nem engedelmeskedik a mi levél által való beszédünknek, azt 

jegyezzétek meg; és ne legyetek közösségben vele, hogy megszégyenüljön. 
Pál, te nem jársz szeretetben! Ilyeneket írni! Mondjuk, ha én mondanék ilyet, akkor kapnék. De 

ezt az Ige mondja, hála Istennek, úgyhogy van mentségem. 
15. De ne tartsátok ellenségnek, hanem intsétek, mint atyafit.  
A megtérés lehetősége ott van. Isten kegyelmes és a gond nem az, ha valaki eltéveszt valamit, 

mert mindannyian tévesztettünk el dolgokat, mindannyian tettünk helytelen dolgokat, hanem a baj 
az, ha valaki a gonoszra azt mondja, hogy az jó és a jóra, hogy az gonosz. Itt azzal van a probléma, 
ha valaki nem tér meg a tévelygéséből. Föl kell, hogy ismerjük először is, hogy ez itt nem aszerint 
van, ahogy Isten mondta, hanem ezt bizony ki kell igazítani. Isten kegyelmes és ezt meg tudja 
áldani. Van újrakezdés Istennél, ha valaki elrontotta a dolgokat. Van, hogy újra kell értékelni a dol-
gainkat, és ha valamit nem jól tettünk, akkor jobb, ha a szekerünk rúdját a jó irányba fordítjuk, mert 
akkor jó helyen fogunk kikötni. Ha rossz irányba megyünk, akkor mindegy, hogy a rossz úton 
milyen látványos cselekedeteket csinálunk, nem jó vonatra szálltunk, nem jó felé megyünk. Meg 
kell térni és ez benne van. A mi jövőnk egy csodálatos jövő! 

Pál apostol már az 1Thessalonikában is írt a szenteknek, ott a halottak feltámadásáról. Ma erről 
is akartam szólni, mert november elseje itt Magyarországon, Európában megemlékezés az el-
hunytakról. Valakiket ez az időszak szomorúsággal tölt el. A Biblia vigasztalni akar bennünket az 
elhunytak felől és az elhunyt szeretteink felől. Ugyanez volt a helyzet a thesszalonikaiakkal kap-
csolatban is. Várták az elragadtatást, de nem jött. Közben halnak meg az ismerősök, a barátok, a 
testvérek, akkor hogy van ez? Elbizonytalanodtak a thesszalonikaiak, hogy akkor most velük mi 
lesz, nem találkozunk velük soha többet? Ők most elvesztek, vagy mi van velük? 

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

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

Jézus által azokat, akik elaludtak, Ővele együtt.  
Ez a hitünk alapja, az üdvösségünk alapja, az ebben való hit. Nem veszett el senki, aki alszik, az 

alszik, majd fölébred. Lehet, hogy mi is majd elalszunk, és fölébredünk, nem tudjuk, ez nem a mi 
kompetenciánk, nem ránk van bízva. Nekünk úgy kell lenni minden nap, hogy várjuk Őt, hogy jön 
vissza és bármikor, amikor jön, bennünket munkában talál. Ez a lényeg! 

15. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi akik élünk, akik megmaradunk az 
Úr eljöveteléig, semmiképpen sem előzzük meg azokat, akik elaludtak.  

Ki írja ezt? Pál apostol! Hitte-e Pál apostol, hogy még az ő életében visszajön az Úr? Itt írja! Ez 
nem egy hamis reménység, igenis, hogy ebben hihetünk, mert az Úr vissza fog jönni. Ha valaki így 
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megy el, vagy úgy megy el, mindegy, mert a vége ugyanaz lesz, senki nem jut se előrébb, se hát-
rébb. Ha elragadtatik, akkor sem jut előrébb, ha majd úgy kell feltámadnia, akkor sem jut hátrébb. 
Teljesen mindegy, ezt mondja Pál apostol.  

16. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és 
először azok támadnak fel, akik meghaltak a Krisztusban;  

Sőt, akik meghaltak, előbb támadnak fel, mert akik elragadtatnak, nem haltak meg, nem tudnak 
feltámadni. 

17. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk velük együtt a felhőkben, 
hogy találkozzunk az Úrral a levegőben; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. 

Ez a mi jövőnk, hogy mindenkor az Úrral leszünk. Akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. Ez 
a mi reménységünk!  

18. Annakokáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel.  
1Thessalonika 5,1‒4. 
1. Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükséges írnom néktek;  
2. Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jön el, mint a tolvaj éjjel.  
A tolvaj hogyan szokott eljönni? Bejelenti? Küld sms-t? Előre jelzi, hogy most jövök? Nyilván, 

hogy nem úgy jön, hanem váratlanul jön el. Természetesen itt nem Isten és nem Jézus a tolvaj, 
hanem úgy jön, mint a tolvaj, azt jelenti, hogy váratlanul fog eljönni, olyankor, amikor nem szá-
mítunk rá. De az ajtód mindig csukva van otthon is, ha eljöttél otthonról, akkor csak becsuktad azt 
az ajtót, nem hagytad nyitva.  

3. Mert amikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem tör rájuk, 
mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképpen meg nem menekednek.  

4. De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg 
titeket.  

Mi világosságban vagyunk, és erről beszélünk.  
1Thessalonika 5,9‒11. 
9. Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget nyerjünk a mi 

Urunk Jézus Krisztus által,  
10. Aki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, együtt éljünk Ővele.  
11. Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen cselekszitek is.  
Itt megint Pál apostol ír arról, hogy úgy éljetek, mintha az Úr már most jönne vissza. Azt mondja 

a Biblia a Lukács evangélium 17. fejezetében, hogy úgy lesz, mint Szodoma és Gomora, mint Lót 
napjaiban, meg úgy lesz, mint Noé idejében. Ott beszél Jézus az utolsó időkről. Azt mondja, hogy 
mint Szodoma és Gomora idejében, igen romlott volt a világ. Nagyon közeledünk efelé.  

Valaki azt mondta, hogy olyan szellemi helyzetben van most Amerika, hogy ha Isten nem ítéli 
meg, akkor bocsánatot kell, hogy kérjen Szodomától és Gomorától. Bocsánat, persze, ez vicc, de 
minden vicc mögött van némi valóság. Tényleg nagyon rossz erkölcsi állapotban van ez a világ és 
azt látjuk, hogy minél nagyobb a jólét, annál nagyobb a romlottság. Sajnos nincs párhuzamban, 
akkor kellene leginkább hálát adni Istennek, de ez valahogy fordítva van.  Egy dolog biztos, hogy 
az idők végét éljük, Jézus vissza fog jönni és amit Ő mondott, az igaz. Amit a Zsoltárok elején 
olvastunk, az igaz, mind a mai napig. Akik az Úrban vannak, azok ragyogni fognak, fényleni fog-
nak, bővölködni fognak. A 37-es zsoltár mondja, hogy gyönyörködöm az Úrban és megadja szívem 
kívánságait, megáldja az Úr a te útjaidat, bízzál benne, majd Ő teljesíti. Tényleg Istenben van a 
bizodalmunk és nem testben kell megállnunk. Ha a körülményeinkre nézünk, meg a saját képes-
ségeinkre, vagy ha a nyugdíjadra nézel, meg a gázszámládra, akkor valahogy nem találkoznak az 
összegek, de tekints az Úrra. Persze azért ne költsd el másra a pénzedet a gázszámla helyett! 
Legyünk bölcsek! A Példabeszédek tanít bennünket arra, hogy igenis bölcsen gazdálkodjunk. Tanít 
bennünket arra, hogy tiszteljük az Urat, még a jövedelmünkből is. Lehetőleg ne keveredjünk ad-
ósságba, bölcsen gazdálkodjunk, bölcsek legyünk! Tanít minket Isten Igéje! Merüljünk bele Isten 
Igéjébe, és ha tanácsra van szükséged, akkor először az Urat kérdezd meg, utána keress meg 
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szakembereket is. Meg kell tennünk fizikai szinten is, amit meg kell. Ámen! Köszönjük Isten 
kegyelmét! Hálát adunk Istennek! Köszönjük az Ő jóságát! 

 Van-e valaki, aki először van itt ma esetleg? Igen, egy kezet látok ott. Isten hozott téged ma 
nálunk! Imádkozni fogunk. Ha valaki esetleg a YouTube-on még idáig kitartott velünk, akkor ne 
adja föl. Ha nem biztos abban, hogy ő az igazakhoz tartozik, akkor elmondom, úgy válhatunk Isten 
által igazzá, hogy befogadjuk az Urat, aki a mi helyettesítőnk volt a kereszten. Befogadjuk azt az 
igazat, aki bűnné lett érettünk, hogy mi, bűnösök, szintén igazzá lehessünk Isten előtt. A Biblia azt 
mondja, hogy akik befogadják Őt, azoknak hatalmat ad, hogy Isten Fiaivá legyenek. Tehát be kell 
fogadni, be kell hívni az életünkbe, úrrá kell tenni Jézust az életünk felett. Ez hit által történik. A 
hitünk alapja, az hogy Jézus meghalt és mi vele együtt meghaltunk a bűnnek, és hogy Jézus 
feltámadt a halálból. Ez a hitünk alapja! Ezt a hitünket meg kell vallani és erről a hitünkről 
bizonyságot kell tenni, Jézust meg kell tenni Úrnak az életünk fölött. Egy imában most át tudjuk 
adni az életünket, aki még ezt nem tette meg, akkor kövess ebben a megvallásban engem.  

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 megigazulásomért! Kérlek, 
Jézus, legyél az én Uram!  Kérlek, Jézus, legyél az én Megváltóm!  Kérlek, Jézus, legyél az én 
Gyógyítóm! Jézus, Te lettél 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. 
 

 


