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„Ekkor láttam és hallottam, hogy egy magányos sas átrepül az ég közepén, és 
hatalmas hangon ezt mondja: "Jaj, jaj, jaj azoknak, akik a földön laknak, a 
másik három angyal trombitájának hangja miatt, akik még ezután 
trombitálnak." (Jelenések Könyve 8,13a)

 
Bibliai szövegek: a Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (protestáns) alapján 
A képek Christine Verlag, Stein és Rhein engedélyével kerültek nyomtatásba. 
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NÉHÁNY SZÓ AZ OLVASÓHOZ 

Írok néhány szót bevezetőül, hogy a könyvem könnyebben érthető legyen. Úgy gondolom, az Olvasó 
számára is többet nyújt majd, ha átlátja, hogyan született meg ez a könyv. 

Ahogyan majd életrajzomat is olvassa, látni fogja, hogy megtérésem* előtt nem éltem szent életet. A 
papság elhagyását követően mindenfelé kutattam, mígnem világi életem börtönbe juttatott. Már nem 
futhattam tovább Isten elől. Elég időm volt, hogy áttekintsem a múltamat, elgondolkozzam a jövőmről, 
és én pontosan ezt tettem! 

Néhány „börtöntöltelék” társammal összefogtunk, hogy kitaláljuk, hogyan tehetnénk helyzetünket 
jobbá. A csoport minden tagjának volt javaslata. Egyikünk javasolta, hogy tanulmányozzuk a Bibliát*. 
Azt hallottam – mondta –, hogy a Szentlélek* csodákra képes. Teológiai tanulmányaim során 
természetesen hallottam a Szentlélekről. Tudtam, hogy Ő a Szentháromság* harmadik tagja, valamint, 
hogy az egyház történetének kezdetén igen aktív volt. Gyönyörű teória, de hogyan segíthetne ez most 
rajtam?! Ellenvetésemnek adtam hangot: Elég sok vallási ismeretet kaptam már. Akkor sem segített, 
akkor hogyan tudna most segíteni? 

Egy nap, miközben a fogház folyosóján sétáltam, valaki egy Bibliát nyomott a kezembe. Leültem és 
kinyitottam. Meglepetésemre, egy, a Szentlélekről szóló versen akadt meg a szemem. Most már készen 
álltam, hogy megbeszéljem a dolgot a csoport többi tagjával. Először azért tanulmányoztuk a Szentírást, 
hogy a Szentlélekről szerezzünk ismeretet. Tudni akartuk ki Ő, mit tehet értünk, valamint, hogy nekünk 
mit kell tennünk azért, hogy „befogadjuk Őt”, mivel egyik társunk beszélt a befogadás lehetőségéről. 
Nem tudtam elképzelni, mit eredményezhet az „úgynevezett Szentlélek befogadása”, de kész voltam 
kipróbálni! 

Hamarosan mindent megtudtunk, amit úgy gondoltunk, tudnunk kell. Többek között azt is, hogy 
az Apostolok* tíz napon keresztül imádkoztak*, majd zúgó szél és lángnyelvek közepette megteltek a 
Szentlélekkel (Apostolok Cselekedetei 1,14; 2,1-4), így hát imádkozni kezdtünk. A tizedik napon 
reménykedve vártuk a Szentlélek csodálatos megjelenését, de semmi sem történt! Ekkor ötlött eszembe 
egykori teológia professzorom megjegyzése: „Ahhoz, hogy az egyház megalakuljon, a kezdetekkor nagy 
csodákra volt szükség, de miután megalakult, az olyan dolgok, mint a próféciák*, a nyelvek ajándéka* 
valamint a gyógyítás képessége már nem voltak szükségszerűek”. 

Börtönbéli imacsoportunk minden tagja nagyon csalódott volt, de elhatároztuk, hogy nem adjuk 
fel. Tovább kutattunk. Rájöttünk, hogy ha meg akarjuk kapni a Szentlelket, talán vezekelnünk kell 
(bűneinket megbánni), és életünket az Úrnak* szentelni, így ezt tettük. A vezeklésünket követően 
néhány nap múlva megkaptuk a Szentlelket. Saját tapasztalataimról szólva: meglehetősen drámai módon 
történt a Szentlélek befogadása, minden elvárásomat felülmúlva. Látomásaim* voltak (lásd például 
Apostolok Cselekedetei 9,10). Az Úr olyan dolgokat mutatott nekem, amelyeket először nem értettem. 
Amit láttam, nem fért bele teológiai ismereteimbe. Éppen ezért kételkedtem látomásaim valódiságában. 
Tudtam, hogy amit láttam és tapasztaltam, összhangban kell hogy álljon* Isten* Írott Szavával*. Ezért 
tanulmányozni kezdtem a Bibliát, mégpedig egy egészen másfajta hozzáállással; egy olyan személy 
hozzáállásával, aki megkapta a Szentlelket. Rájöttem, hogy nem látomásaim, hanem teológiai ismereteim 
voltak helytelenek.  

Évek alatt megélt látomások, és Biblia-tanulmányozást követően írtam ezt a könyvet. A könyv első 
része a történelmi események alakulásának leírása; míg a második rész az első rész elmélyítésével, 
bővítésével foglalkozik. Az itt bemutatott teológiai tanulmányok – a „Végidő” (= mai kor) és a „Jézus 
Krisztus Egyháza” – ezek eredménye. A szövegmagyarázatok*, melyeket a hozzájuk kapcsolódó 
látomások leírása követ, meghökkentő, ugyanakkor rendkívül megnyugtató képet adnak korunkról és az 
elkövetkezendő évekről. 

                                                 
*  A csillag jel az alapvető fogalmakat jelöli. Ezeknek a fogalmaknak a magyarázata a függelékben található. A bibliai idézetek 

jelölése a vonatkozó bekezdések végén a közvetlen bibliai kapcsolatot jelzi. 



7 

Egy utolsó gondolat: úgy találtam, hogy ahhoz, hogy Isten akaratát megértsem, meg kellett 
gyónnom, és némileg változtatni kellett hittani felfogásomon. Ha úgy hiszi, hogy minden igazság a 
birtokában van, és nincs szüksége arra, hogy a tanult dolgok közül néhányat újragondoljon (esetleg 
változtasson bizonyos dolgokon), akkor minden bizonnyal meglepetésben lesz része! Készen áll 
szembenézni Isten kihívásával? Imádkozom, hogy az Úr Jézus vezérelje Önt! 

Kéfás Dávid* 

Fontos hittudományi igazság a Biblia tanulmányozásához: 
HA A SZENTÍRÁS MAGÁTÓL ÉRTETŐDŐ, NE KUTASSON MÁS MAGYARÁZAT UTÁN. 
MINDENT SZÓ SZERINT VEGYEN, DE EGYÚTTAL VEGYE TEKINTETBE A 
KAPCSOLÓDÓ SZAKASZOKAT, ALAPIGAZSÁGOKAT ÉS A BIBLIA SZELLEMÉT. 



 

 

 ELSŐ KÖNYV 

 „...Kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek az Úr 
útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!" 
(Máté Evangéliuma 3,3)
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Imádat 
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ELSŐ RÉSZ 

KRISZTUS ELSŐ ELJÖVETELÉNEK JELEI

„Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték 
össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei 
árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, 
mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk 
bűnéért” (Ézsaiás próféta könyve 53,5–6).  
Zsid 2,10; 2Kor 5,21; Gal 3,13; Róm 4,25; 1Pt 2,24–25
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1. A SZENVEDŐ MEGVÁLTÓ 

Láttam az Úr Jézus Krisztus ifjúkori életét és lehetőségem volt a látomásokban megtapasztalni az 
Ő szenvedését és megdicsőülését. A Szentírást, valamint ezen látomásokat alapul véve jegyeztem 
le a következő oldalakra az Ő Első Eljövetelét. 

Az Ótestamentum az eljövendő Messiást* két különböző jellemként írja le. Ennek megértése 
nehézséget okozott azon emberek körében, akik Jézus Krisztus eljövetele előtt éltek. A zsidók 
nem tudtak csak egy Messiást elképzelni, két különböző után kutattak. Az egyik Megváltó mint az 
Úr alázatos szolgája, kit saját népe taszít ki és az ő kezük által szenved, ahogy ez Ézsaiás 
jövendöléseiben áll: „Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy 
nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, mindenki 
a maga útját járta. De az ÚR őt sújtotta mindnyájunk bűnéért.” (Ézsaiás próféta könyve 53,5–6). Zsid 2,10; 
2Kor 5,21; Gal 3,13; Róm 4,25; 1Pt 2,24–25) 

A másik típusú Megváltó – mint hatalmas erejű uralkodó – hirtelen jönne, hogy úrrá legyen a 
világon, és egy világkatasztrófa tetőfokán megóvja az emberiséget a pusztulástól. Mindazok, akik 
hittek benne, a világ szellemi vezetőinek posztját kapnák, hogy egy gazdag kort teremtsenek, 
amely igazságtalanságtól és előítéletektől mentes. Ez a fajta Messiás volt a közkedvelt jelkép a 
zsidók körében, s mint „Uralkodó Messiás” említették. Zakariás (14) és Ézsaiás (9,6) próféciáiban 
található Róla szóló leírás: „És láttam a megnyílt eget: íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és 
Igaz, mert igazságosan ítél és harcol, szeme tűz lángja, és fején sokágú korona és rajta egy név, amelyet senki sem 
tud rajta kívül; és vérbe mártott ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki: az Isten Igéje. A mennyei seregek 
követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket: 
mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. 
Ruhájára és derekára az a név van írva: Királyoknak Királya és uraknak Ura.” Jelenések Könyve 19, 11–
16 

A rabbik a Messiásnak e két, egymásnak ellenvető ábrázolását összeegyeztethetetlennek 
találták és nem tudták egyetlen személyhez kapcsolni. Így terjedt el széles körben, jóval Jézus 
Krisztus születése előtt, hogy két Messiás jön el: egy „spirituális megváltó”, aki az emberek nevében 
a halál büntetését elszenvedve megszabadítaná őket bűneiktől; és egy „politikai megváltó”, egy 
uralkodó, aki legyőzi Izrael ellenségeit és elhozza a világbékét. Ez utóbbi Messiás népszerűsége 
egyre nőtt az emberek körében, míg a másik feledésbe merült. Jézust, aki az első ideál – a 
Szenvedő Megváltó – megtestesülése volt, ennek következtében elutasították azok az emberek, 
akik a „Politikai Megváltót” részesítették előnyben annak ellenére, hogy Jézus szavai és 
cselekedetei összhangban álltak az Ótestamentum jövendöléseivel. Az akkoriban élő emberek 
vallásos meggyőződése, csakúgy, mint a mai korban élő emberé, olyannyira eltorzult, 
hogy nem igazán hitték bűnösnek magukat. Nem látták szükségesnek, hogy a Megváltó 
bűneiktől megszabadítsa őket, mert úgy hitték, Mózes törvényeit követik. 

A Biblia értelmezésében tradíciókat alakítottak ki, és támogatták ezeket azon vallási 
vezetők, akik Isten törvényeit csupán formalitásnak vették, a látszat kedvéért ítélték 
követendőnek (Márk evangéliuma 7,1–15). Jézus ezzel szemben rámutatott Isten törvényének 
valódi értelmére. Fenntartotta például, hogy Isten szemében a házasságtörés nem több, mint egy 
nőre a vágy tárgyaként tekinteni (Máté evangéliuma 5,27–28), és hogy a gyilkosság nem 
korlátozódik magára az ölés tettére, hanem magába foglalja a szomszédunk iránt érzett jogtalan 
haragot is (Máté evangéliuma 5,21–22). Azt tanította, hogy a „szeresd szomszédod mint felebarátod” 
igazi jelentése az ellenség szeretetére is kiterjed (Máté evangéliuma 5,43–48). Megmutatta, hogy 
Isten nem kizárólag a cselekedetek alapján ítél, hanem az ember szívének legmélyébe lát. 

ISTEN A TÍZPARANCSOLATOT NEM ABBÓL A CÉLBÓL ADTA NEKÜNK, 
HOGY MENNYBE VEZETŐ UTUNKAT EGYENGESSE VELÜK, HANEM 
ELSŐDLEGESEN AZÉRT, HOGY MEGMUTASSA, MENNYIRE TÖKÉLETESNEK 
KELLENE LENNÜNK AHHOZ, HOGY SAJÁT JÓCSELEKEDETEINK RÉVÉN ISTEN 
ÁLTAL BEFOGADÁST NYERJÜNK. Isten így szól hozzánk: „Mert aki valamennyi törvényt 
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megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezett” (Jakab 2,10). Így egészen egyszerű 
megérteni, miért írja a Biblia: „Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem 
őelőtte...” (Pál levele a rómaiakhoz 3,20). Azért készült a mózesi törvény, hogy rámutasson, az 
embernek azért van szüksége a „Szenvedő Messiásra”, mert általa az ember Isten számára 
elfogadhatóvá válik (Gal 2,16; 3,22). 

Jézus mint „Szenvedő Messiás” jött hozzánk, de a többség elutasította, mert egy hódítót 
vártak és áhítottak. Úgy akarták, egy tekintélyes uralkodó szabadítsa fel őket Róma nyomása alól. 
Mivel leginkább koruk politikai szükségleteivel voltak elfoglalva, vakon átsiklottak szent tanaik 
több – a „Szenvedő Messiásra” vonatkozó – jövendölésén. Az emberek az ácsot – a Názáreti 
Jézust – egyedi és különleges emberként emlegették az általa véghezvitt csodák* miatt, de 
minthogy a vallási vezetők nem fogadták el Őt Megváltóként, a tömegek is elutasították. Azt a 
tényt, hogy Jézus megfelelt a jövendöléseknek, mindazok semmibe vették, akik sokkal inkább 
elfogadták a korabeli szellembe gabalyodott vallási vezetőik előítéletekkel teli nézeteit. 
Igazából a saját szemükkel kellett volna a valóságot meglátniuk. 

A szkeptikus vallási vezetők felkeresték Jézust, és mennyei jelet követeltek tőle, világraszóló 
csodát. Azt akarták, hogy Jézus uralkodó Messiásként az égből szálljon alá, mint ahogy erről 
Zakariás 14. könyve tesz említést, hogy leigázza és uralkodjon a világon, s hogy legyőzze a 
rómaiakat. Jézus sokakat meggyógyított. Még Lázárt, Mária és Márta testvérét is feltámasztotta 
holtából (János evangéliuma 11), és megvendégelte a sokaságot (Máté evangéliuma 14,13–21). De 
a szkeptikusokat mindez nem győzte meg, nem fogadták el, hogy Ő a várva várt Messiás. 

Jézus így szólt a vallási vezetőkhöz: „Amikor esteledik, ezt mondjátok: Szép idő lesz, mert vöröslik 
az ég! Reggel pedig: Ma zivatar lesz, mert vörös és borús az ég. Képmutatók! Az ég arcát meg tudjátok ítélni, az 
idők jeleit pedig nem tudjátok? E gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak 
a Jónás próféta jele.” (Máté evangéliuma 16,2–4) Jézus megvilágította Jónás jelének értelmezését Máté 
evangéliumában (12,39): „Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak a 
Jónás próféta jele. Mert ahogyan Jónás három nap és három éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az Emberfia is a 
föld belsejében három nap és három éjjel” (Máté evangéliuma 12,39–40). Máté 12,39 

Néhány jelentős jövendölés: 

A Teremtés Könyvében (12,1–3) Isten kinyilatkoztatta Ábrahámnak, minden zsidók atyjának, 
hogy lesz egy közvetlen leszármazottja, aki megváltást hoz a föld minden népének. Továbbá az is 
kinyilatkoztatást nyert Jakabnak, Ábrahám utódjának, hogy a Messiás egy bizonyos törzsből, név 
szerint a Juda* (zsidó) törzsből származik majd. Miután a zsidók átvették Palesztina felett az 
uralmat, felosztották azt tizenkét részre, Jákob tizenkét fiától származó család között, ahogy ez a 
Teremtés Könyvében 49,8-tól meg van írva (lásd Józsué könyve 13–21). Zsid 11,8-tól 

További, Jézus Krisztus eredetére vonatkozó információ kijelenti, hogy Ő nemcsak hogy a 
Juda törzsből származik majd, hanem Dávid családjából is. Nátán, a próféta így jövendölte ezt 
Dávidnak, Izrael történetének leghatalmasabb és legvallásosabb uralkodójának: „Ha majd letelik az 
időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, aki a te véredből származik, és szilárddá teszem az ő 
királyságát. Ő épít házat nevem tiszteletére, én pedig megerősítem királyi trónját örökre. Atyja leszek, és ő a fiam 
lesz. Ha bűnt követ el, megfenyítem férfihoz illő bottal és embereknek kijáró csapásokkal. De nem vonom meg tőle 
szeretetemet, ahogyan megvontam Saultól, akit eltávolítottam előled. Így a te házad és királyságod örökre 
megmarad, és trónod örökre szilárd lesz” (Sámuel második könyve 7, 12–16). 1Krón 17,11–14, ApCsel 
2,30 Zsid 1,5 

Dávidnak két ígéret adatott: 

az első, hogy közvetlen leszármazottai közül egy örökké uralkodni fog (=Jézus Krisztus) 

a második, hogy ez a személy azon túl, hogy az ő közvetlen leszármazottja lesz, valamilyen 
titokzatos módon egyúttal Isten fia is. Ezt a jövendölést a rabbinikus hagyomány elismerte; 
következésképpen a legáltalánosabb messiási cím a “Dávid fia” elnevezés. 

Mikeás prófétának, aki Jézus születése előtt körülbelül hétszáz évvel élt, az lett 
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kinyilatkoztatva, hogy a Messiás Betlehemben fog megszületni. „Te pedig, efrátai Betlehem, bár a 
legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen. Származása 
visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba” (Mikeás próféta könyve 5,2). Ő nem egyszerűen ember lesz, 
hanem természetfölötti lény, aki Betlehemben lép be a történelembe. Ez egy félreérthetetlen 
prófécia volt, a Messiás örökkön tartó, kezdeti létezésére* utalt: „Származása visszanyúlik a 
hajdankorba, a távoli múltba.” Ézs 7,14 Mt 1,23 

Heródes azon kérdésére, hogy hol fog megszületni a Messiás, a héber teológusok így 
válaszoltak: „A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta” (Máté evangéliuma 2,5). 

Babiloni fogsága alatt Dániel prófétának megadatott az elkövetkezendő események sorrendje és 
időbelisége (Dániel próféta könyve 9,24-től). Megtudhatta, hogy bizonyos számú év telik majd el 
azon kinyilatkoztatás, mely a zsidóknak a babiloni fogságból Izraelbe való szabad visszatérést 
ígéri, és a Messiás eljövetele között. A Szentírásra hivatkozva a kinyilatkoztatás Nehémiás 
könyvében (2,1–10) is megtalálható. A régészek ugyanerről a kinyilatkoztatásról bizonyítékot is 
találtak a régi perzsa iratokban. Ezek alapján 483 perzsa év telne el a Jeruzsálem városába való 
visszatérés engedélyezése, a város és szentélyének felépítése, valamint a Messiás eljövetelének 
ideje között. (Az ősi perzsa naptár szerint egy év hatvankilenc hétből áll.) Dánielnek nemcsak a 
pontos évek adattak meg, de a fontos események időbeli sorrendje is, melyek cáfolhatatlanok. 

Először: a zsidókkal tudatva lesz, hogy térjenek vissza a fogságból és építsék fel újra a 
szentélyt 

Másodszor: a Messiás eljövetele 

Harmadszor: a Messiás „kiirtatik” (idióma a Bibliából, a gyilkosságra vonatkozik) 

Negyedszer: a Messiás meggyilkolása után egy hadsereg lerombolja Jeruzsálemet azzal a 
szentéllyel együtt, melyet a babiloni fogságból visszatértek építettek újjá (Dániel 
könyve 9,24-től) 

ÍGY DÁNIEL JÖVENDÖLÉSE HATÁROZOTTAN AZT MUTATJA, HOGY A 
MESSIÁS MEGJELENIK MÉG A SZENTÉLY ÖSSZEOMLÁSA ELŐTT, VALAMINT 
HOGY KR. U. 70-BEN RÓMAI TITUSZ LEROMBOLJA A VÁROST. És valóban, a Kr. u. 70 
előtti időszakban az egyetlen, akire ez a jövendölés ráillik, a Názáretből való ács, az a Jézus, aki 
Betlehemben született, és akire sokan ténylegesen Messiásként tekintettek. 

Ézsaiás próféta leírást adott az eljövendő Messiásról, amikor azt mondta: „Mondjátok a remegő 
szívűeknek: Legyetek erősek, ne féljetek! Íme, jön Istenetek, és bosszút áll, jön Isten, és megfizet, megszabadít 
benneteket! Akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Szökellni fog a sánta, mint a 
szarvas, és ujjong a néma nyelve. Mert víz fakad a pusztaságban, és patakok erednek a pusztában” (Ézsaiás 
könyve 35,4–6). Mt 11,5 

Jézus ismerte és idézte az Ótestamentum prófétáját, mikor Keresztelő Szent János kérdéssel 
küldte hozzá követőit: „Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?” (Máté evangéliuma 11,3). Jézus azon 
megjövendölt csodák felsorolásával válaszolt Jánosnak, melyeket véghezvinni volt hivatott: 
„Menjetek, és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok: vakok látnak, és bénák járnak, leprások 
tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium...” (Máté 
evangéliuma 11,4–5). Jézus pontosan ezeket a csodákat* vitte véghez, s ez igazolta azon állítását, 
mely szerint valóban Ő a Messiás, Isten fia. 

Ézsaiás 53. könyvében olvashatjuk a Szenvedő Messiás zsidók általi elutasításáról szóló 
passzusokat, melyek közül az 52. Isten szolgájának nevezi a Messiást. Ez a passzus a „zsinagógák 
rossz lelkiismerete” néven ismert, mivel ellentétben a régmúlt szokásaival, többé már nem 
olvassák a vallási ünnepnapokon. Ézsaiás próféta nem Izraelről beszél, melyet néhol a 
passzusokban Isten* szolgájaként említenek, hanem a Messiásról, aki megmentené Izraelt: 
„Eredményes lesz szolgám munkája, magasra emelkedik, igen hatalmas lesz. Sokan csak iszonyodtak tőle, 
annyira torz, nem emberi volt külseje, emberhez nem méltó volt alakja” (Ézsaiás 52,13–14). Ez az írás arra is 
utal, hogy Jézussal a kihallgatása alatt mennyire rosszul bántak. Fil 2,9 Ef  1,20–21 Jn 12,32 Mt 
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27,29–31 Jn 19,5 
„De bámulatba ejt majd sok népet, királyok is befogják előtte szájukat, mert olyan dolgot látnak, amiről 

senki sem beszélt nekik, olyan dolgot tudnak meg, amiről addig nem hallottak” (Ézsaiás 52, 15). Itt azt 
mondja Ézsaiás, hogy Jézus elképeszti vagy megdöbbenti a nem zsidó népeket, s azok olyan 
dolgokat látnak majd, melyeket azelőtt nem tapasztaltak. Más szóval a Pogányok kezdik majd 
megérteni Isten útjait. Róm 15,21 

Ézsaiás legalább hétszáz évvel Krisztus születése előtt írta – megjósolva a próféciákban –, 
hogy leszármazottai éppen azt fogják kiközösíteni, akinek eljövetelére vártak: „Ki hitte volna el, amit 
hallottunk, ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma? Mint vesszőszál, sarjadt ki előttünk, mint gyökér a 
szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért 
kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk 
arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. 
Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta.” (Ézsaiás 53, 1–4) Ézsaiás megjósolta, hogy 
a zsidók kitaszítják Jézust. „Megvetett volt, nem törődtünk vele” – írta; és pontosan ez történt. Jn 
12,38 Róm 10,16 

A Messiást ezen felül az emberek romlottságát és gonoszságát helyettesítő személyként 
ábrázolták: „Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten 
csapása sújtotta és kínozta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, 
hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, 
mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért.” (Ézsaiás 53,4–6) 

Názáreti Jézus születése és halála óta a rabbik újraértelmezték ezt a passzust oly módon, 
hogy a harmadik személyű személyes névmás nem egy Messiás személyére utal, hanem Izrael 
népére. A passzus erről a személyről úgy beszél, mint aki magán viseli Izrael törvényszegéseinek 
következményeit. Minthogy a passzus világosan kimutatja hogy „De az Úr őt sújtotta mindnyájunk 
bűnéért”, Izrael nem szerepelhet saját maga helyettesítőjeként. 

Ézsaiás könyve 53. részében azt mondja, a zsidó törvények által ez a személy nem 
részesülhet igazságos igazságszolgáltatásban. Jézus kihallgatása során ez nyilvánvalóvá vált; ebből 
kifolyólag Jézus meg sem próbálta védeni magát: „Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem 
nyitotta ki.” (Ézsaiás 53,7). Mt 26,63 1Pét 2,23 

Egy jóslat is van arról, hogy a Messiás a zsidók, és egyben az egész emberiség bűneiért hal 
meg: „...amikor kiirtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés” (Ézsaiás 53,8) és „De 
bámulatba ejt majd sok népet...” (Ézsaiás 52,15). 

Ézsaiás jövendölése, konkrétan a Messiásra vonatkozó rész teljesen pontos. Például az a rész, 
mikor elmondja, hogy a Messiás bűnözők oldalán hal majd meg, valamint hogy sírja a gazdagok 
közt lesz: „A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után” (Ézsaiás 53,9)  

Jézust két tolvaj között feszítették keresztre, s halála után a keresztről levéve egy gazdag 
farizeus, Arimatheai József  sírjában helyezték nyugovóra (Máté evangéliuma 27,57–60). Ézsaiás 
mindezt megjövendölte próféciáiban, több mint hétszáz évvel Jézus születése előtt. 

Ugyanebben a fejezetben Ézsaiás azt is kimondja, hogy ez a személy az egész emberiség 
bűneit magán viseli majd. A bibliai nyelvezetben ez az „igazolás”* jelentése: „Igaz szolgám sokakat 
tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket” (Ézsaiás 53,11). Róm 3,26 

Ézsaiás azt mondta, hogy a Messiás „közbenjárt a bűnösökért” (Ézsaiás 53,12). Majd mindenki, 
aki valamelyest ismerős a keresztény tanításokban, fel tudja idézni azokat a szavakat, melyeket 
Krisztus a kereszten mondott: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” (Lukács 
23,34). 
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2. KERESZTREFESZÍTÉS 

Majd ötszáz évvel Krisztus születése előtt Zakariás próféta írta: „Akkor ezt mondtam nekik: Ha 
jónak látjátok, adjátok meg béremet! De ha nem, akkor tartsátok meg! Ekkor kifizették a béremet: harminc 
ezüstöt. Az Úr pedig ezt mondta nekem: Dobd oda a kincsek közé ezt a becses értéket, amire engem becsültek! 
Fogtam tehát a harminc ezüstöt, és odadobtam az Úr házának a kincsei közé” (Zakariás könyve 11,12–13). 
Ez a részletes jóslat csak egyetlen emberre vonatkozhatott, Jézus Krisztusra: „Amikor pedig Júdás, 
aki őt elárulta, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a harminc ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és 
ezt mondta: »Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el.« De azok ezt mondták: »Mi közünk hozzá? A te 
dolgod.« Erre ő a templomba hajítva az ezüstöket, eltávozott, ment és felakasztotta magát. A főpapok pedig 
felszedték az ezüstöket, és így szóltak: »Nem szabad ezt a templom kincséhez tennünk, mert vérdíj.« Aztán 
határozatot hoztak, és megvásárolták belőle a Fazekasmezőt, az idegenek számára temetőnek. Ezért hívják ezt a 
mezőt a mai napig is Vérmezőnek. Ekkor teljesedett be Jeremiás próféta mondása: »És vették a harminc ezüstöt, 
a felbecsültnek árát, akit Izráel fiai ennyire becsültek, és odaadták a Fazekasmezőért, ahogyan megparancsolta 
nekem az Úr«” (Máté evangéliuma 27,3–10). Mt 26,14–15; 27,6–10 

E prófécia alapján eljön majd az idő, amikor Izrael népe harminc ezüst árára becsüli majd 
Istenének értékét. Ezek az ezüstök az Úr házában lesznek lehajítva és a pénz a fazekasoké lesz, 
fizetségül idegenek sírhelyéért. Minden úgy történt, ahogyan a próféták megjövendölték, de 
a zsidó emberek nem hitték el. Itt fontos megjegyezni, hogy Jézusnak nem volt hatalma 
ezen prófécia beteljesülése felett, mivel az egy másik személy cselekedetén múlott. 

Lukács könyvének 24. fejezetében (44–46), a Jézus szenvedéseiről szóló zsoltárokban 
található jövendölések Jézus tanítványainak lettek kinyilatkoztatva: „Majd így szólt hozzájuk: Ezt 
mondtam nektek, amikor még veletek voltam: be kell teljesednie mindannak, ami meg van írva rólam a Mózes 
törvényében, a próféták könyvében és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az Írásokat, és 
így szólt nekik: Így van megírva: a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a 
halottak közül.” Krisztus előtt több mint ezer évvel Dávid király a huszonkettedik zsoltárban olyan 
eseményeket említ, melyek nem történhettek Dáviddal, mivel ezek jóval meghaladták még a saját 
tapasztalatainak határait is. 

Az ősi rabbinikus iskola Isten szavaként ismerte és fogadta el Dávid* zsoltárát, amelyben 
Dávid „a Szellemben” beszélt. A következő passzusban részletes leírást kapunk egy személy 
keresztre feszítéséről. Dávid úgy beszél a szenvedő Messiásról, mintha maga is ott lett volna vele 
a kereszten, érezte volna a fájdalmát, látta volna az embereket és eseményeket maga körül. Dávid, 
„a Messiás Szellemében szólva” azt mondja: „Szétfolytam, mint a víz, kificamodtak a csontjaim. Szívem, 
mint a viasz, megolvadt bensőmben. Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az ínyemhez tapadt, a halál 
porába fektettél. Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be, átlyukasztották kezemet, 
lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám.” (Zsoltárok könyve 
22,14–18) Dávid ír a napra kifeszített személy heves verejtékezéséről; akinek kínzó fájdalmai 
vannak; inai fájdalmasan megnyúlnak és csontjai szétválnak; kínzó szomjúság gyötri: „nyelvem az 
ínyemhez tapadt”. Több mint ezer évvel később Jézus a kereszten így szól: „Szomjazom” (János 
evangéliuma 19,28). 

A zsidók gyakran használták a “kutya” szót a pogányok (nem zsidók) köznyelvi 
kifejezéseként. A keresztre feszítéskor Jézust pogányok vették körül, és keresztje lábánál sorsot 
vetettek a köntöséért (Máté evangéliuma 27, 35). 

Dávid idejében a keresztre feszítés, mint büntetés, még nem volt ismert, így ennek 
tudatában a látnoki pontosságú leírás különleges fontossággal bír. Abban az időben a 
zsidók által használt kivégzési forma a megkövezés volt. A keresztre feszítés széles körben nem 
terjedt el egészen körülbelül i.e. 200-ig (több mint 800 évvel a prófécia után), egészen addig, 
míg a rómaiak be nem vezették a kivégzésnek e kegyetlen formáját. Ötven nappal Jézus keresztre 
feszítése után (Pünkösd) ezen próféciák beteljesülésének üzenete szájról szájra terjedt egész 
Palesztinában (lásd Az Apostolok cselekedeteiben). 

Az alábbiakban saját látomásaim közül a Jézus első eljövetelével kapcsolatosakról számolok 
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be: 

Imádkozás (meditáció*) közben megkértem Jézust, hogy mutassa meg nekem 
életét abból az időszakból, amikor fiatal volt. Ekkor Isten szelleme erőteljesen 
megszállt, és olyan helyre vitt magával, amelyet azelőtt még sohasem láttam. 
Szemeim előtt egy apró ház jelent meg, melynek egyik (a legnagyobb) szobája az 
utca felé nyílt, akár egy veranda – a háznak ezen az oldalon nem volt fala. A szoba 
tele volt különféle, fából készült bútorral, valamint eszközöket is láttam, melyek talán 
fa megmunkálására voltak alkalmasak (?), asztalosszerszámok lehettek. 

Először a fiatal korban lévő Jézust pillantottam meg, egy idősebb férfi (József) 
társaságában dolgozott. Különféle tárgyakat készítettek fából, melyek közül sokat 
nem ismertem fel (néhány fapadhoz hasonlított). Az idő legnagyobb részében az ifjú 
Jézus ebben a műhelyben dolgozott. Időnként elhagyta a műhelyt (én követtem) és 
más emberek házához ment, hogy megjavítson bizonyos dolgokat, mint például tetőt 
(?). Mária mindig valahol a közelben volt. Nagyon fiatal nő volt. Jézus szeretetteljes, 
gyengéd volt Máriával. 

Egyszer megint munka közben láttam Jézust. Nagyon későre járhatott, Mária egy 
gyékényen fekve, a földön aludt, kézi szövésű takaróval betakarva. Általában akkor 
láttam Máriát, mikor különféle házimunkákat végzett, mint például szövés, varrás 
vagy mosás. Olyankor is láttam, mikor úgy tűnt, fejkötőt készít, és ruhát varr. 

Ekkor arra kértem az Úr Jézust, hogy mutassa meg nekem a tinédzser kora előtti 
időszakot. Ezután úgy két- vagy hároméves korában láttam, az anyja mellett aludt. 
Majd láttam, amint egy kúthoz megy anyjával. Mária a fején hordta a vizet. Ekkor 
Jézus már öt- vagy hatéves lehetett. Később láttam, amint gyerekekkel játszott – 
nem értettem, mit játszanak. Valamit, talán egy labdát kergettek, kezükben egy 
bottal. Itt Jézus körülbelül nyolc éves volt. 

Ezután a piacra vagy a zsinagógába menet láttam. Ekkor már serdülő éveiben 
járhatott. Láttam, amint az utcán különböző embereken segít, öregeken és 
betegeken. Egy alkalommal juhokat terelt. Húsz éves kora körül gyakran idősebb 
emberekkel ült, akik bibliai tekercseket tartottak a kezükben. Úgy hiszem, Jézus az 
anyjától tanult írni és olvasni; egy alkalommal láttam, ahogy Mária tanítja. Egy 
hosszú út után láttam visszatérni anyjához. Úgy láttam, Mária néhány rokonával él 
együtt. Ezek a rokonok minden alkalommal örömmel fogadták és megölelték Jézust, 
aki anyját egy homlokára adott csókkal köszöntötte. 

Majd hirtelen Keresztelő Szent Jánost láttam. A külseje eléggé rendezetlen volt. A 
Jordán folyónál prédikált, körülötte rengeteg ember. Jézus feltűnt, és láttam, amint 
János megkereszteli. Ezután, ahogy Jézus elhagyta a helyet, János Apostol követte. 
Mindig Jézus körül volt. Szerette Jézust. 

Újabb mély imában voltam, mikor a Szentlélek túláradó szeretete hatott át. Úgy 
éreztem, mintha felemelkednék, majd egy asztalt láttam, melynél tizenkét, fekete 
köpenybe (hasonlóan a szerzetesek* viseletéhez) öltözött férfi ült. Az asztalfőnél a 
dicsőséges Jézus Krisztus foglalt helyet. Elvett a kenyérből, megáldotta majd 
továbbadta, miután egy darabot magának is letört belőle. Ezután egy serleghez 
hasonlatos edényt emelt fel, ezt is megáldotta, majd továbbadta a következő 
mondattal: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.” Hirtelen a férfiak átváltoztak az 
Apostolokká, akik már földön hevertek, vagy ültek keresztbe tett lábakkal egy 
alacsony asztalkánál. Egyszer csak felálltak, és elhagyták a termet. Sétájuk során 
körülvették Jézust, úgy gyalogoltak. Először Jeruzsálem szűk utcáin haladtak, majd 
később egy kapun keresztül elhagyták a várost. A városon kívül kerteken haladtak át, 
az egyikben Jézus gyümölcsöt szakított egy fáról, és Jánosnak adta. Egy idő után 
megálltak, és Jézus az apostolok közül hármat félrehívott. Ők hárman leültek egy fa 
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alá, Jézus tovább sétált. Térdre hullott és fejét a földre hajtva imádkozott, időnként 
szemét, melyben gyötrelem tükröződött, az égre emelte. Egy angyal jelent meg neki, 
hófehér köntösben, körülötte ékes fény világított. Az angyal Jézus elé lépett és 
többször megtörölte homlokát, majd eltűnt. Ezután Jézus az apostolokhoz ment, 
lehajolt, hogy felébressze Pétert. Péter ébresztette a másik két apostolt. Ezután 
Jézus egy ideig a fánál ült, János vigasztalta. Hirtelen fényeket láttam a város felől és 
rengeteg ember érkezett. Váratlanul Péter előrántotta kardját és levágta vele az egyik 
közeli bámészkodó fülét. Jézus felemelte a fület a földről, Péterre nézett, majd 
visszahelyezte a fület a tulajdonosa fejére. A fül azon nyomban meggyógyult, a 
személy pedig megfordult és elrohant. Ezután Jézus intett az apostoloknak, hogy 
menjenek. Egyikük nem akart elmenni, de miután valaki a tömegből megpróbálta 
lefogni, ő is elfutott. Ezek után megragadták Jézust, és egy elegáns épülethez 
vezették. Az épület belülről nagyon gazdagon volt díszítve. Egy díszes ruhába 
öltözött férfi jelent meg, és egy pulpituson foglalt helyet. Valaki arcul ütötte Jézus 
Krisztust, majd elvonszolták. Mialatt kifelé mentek, egy varjat láttam magasan, 
valamiféle építményen ülni. 

Ezután Jézust Pilátus ékes palotájába vitték. Az emberek megálltak a lépcsősor 
alján. Jézus elindult felfelé a lépcsőn, mikor római katonák lejöttek érte, és a lépcsőn 
felvezetve egy tágas szobába kísérték. Pilátus kijött az épületből és egy terjedelmes 
trónuson foglalt helyet, mely díszes anyaggal volt kipárnázva. Később elvezették 
Jézus Krisztust, de nem tudtam követni. Hosszú ideig volt távol, majd mikor 
visszatért, újból Pilátus elé vezették. Pilátus Jézus kíséretében kilépett az erkélyre. 
Majd mikor visszatért vele, ismét átadta Őt a katonáknak, akik, miután durván 
bántalmazták, egy vörös köntöst adtak rá. Fejére tövisből készült koronát helyeztek, 
majd újból kivezették az erkélyre. Ezután láttam, hogy Pilátus megmossa a kezét. 

Később lekísérték Jézust a lépcsősoron, és egy hatalmas keresztet (gerendát) 
helyeztek rá. Nagy tömeg gyűlt köré, ezért a katonáknak körül kellett fogniuk, hogy a 
sokaságtól megvédjék. Többször is elesett Jézus, miközben a keresztet cipelte (a 
katonák egy kötéllel húzták). Majd egy férfit vonszoltak elő a tömegből és azzal 
cipeltették a keresztet. Jézust megfosztották a ruhájától. 

Ezután a keresztre fektették, karjait a keresztgerendához szögezték. A katonák 
lehúzták, hogy kiegyenesítsék meggörnyedt testét, majd hatalmas szögeket ütöttek 
lábfejébe. A keresztet egy lyukba állították; amint a kereszt a lyukba zuhant, sebei 
még jobban felszakadtak. Anyja, Mária, és követői közül néhányan a közelben álltak. 
János tartotta meg Máriát, Mária zokogott. Ekkor hirtelen nagyon sötét lett (éjjeli 
sötétség). A katonák egy lándzsával felszúrták Jézus oldalát. Rengeteg folyadék 
bukott ki az oldalából (jobb oldalon szúrták meg). Az oldalsebből ömlő vér lefolyt a 
kereszt aljáig ahol folyóvá dagadt, és mindent ellepett. 

A kép változott. Néhány férfi és nő jött, levették Jézust a keresztről. Egy fehér 
anyagdarabot terítettek a földre és ráfektették Jézus testét. A fejét külön bugyolálták 
be. (Mindezt végignézve szörnyű gyötrelem lett úrrá rajtam, és éreztem, ahogy egész 
testemet elönti a veríték). 

Később egy sírboltba fektették, elzárták a bejáratot és elmentek. Katonák tűntek 
fel, kezükben fegyverrel, és őrt álltak a lezárt sírbolt mellett. Hirtelen egy angyal 
jelent meg a sírbolt belsejében, és a bent lévő sötétség megszűnt. Az angyal 
lefejtette Jézusról az anyagdarabot, Jézus felkelt, majd eltűnt. Az angyal a Jézusról 
lehullott anyagdarabot szabályosan összehajtogatta, majd oda helyezte, ahol azelőtt 
Jézus feküdt. A sírbolt kitárult. A katonák közül néhányan bepillantottak a sírboltba, 
és az angyal fénylő alakját megpillantva (?) elfutottak. 

A kép ezután ismét változott. Láttam, amint az Úr Jézus két férfi kíséretében az 



19 

úton sétál. Úgy hiszem, a férfiak a tanítványai voltak. Az utat fák szegélyezték. 
Ezután az Apostolokat láttam a földön ülni, egy „asztal” körül. Beszélgettek. Hirtelen 
az Úr jelent meg előttük, ragyogó fényben. Az Apostolok közül néhányan felugrottak, 
mások elfutottak a terem túlsó végébe. Jézus kitárta feléjük a karját, majd 
megmutatta sebeit. Az Apostolok köré gyűltek, volt aki állva, volt aki térdre hullott. 
János visszatakarta Jézust ruháiba. 

Később Máriát láttam egy szobában imádkozni. Az Úr megjelent neki. Mária 
felkelt, odament hozzá, térdre borult előtte és átölelte. Jézus felemelte Máriát. 

Majd hirtelen nagy sokaságot láttam gyülekezni a hegytetőn. Jézus felemelte 
kezét és karjait a tömeg felé tárta, majd lassan felemelkedett és eltűnt a felhők 
között. A Mindenható trónja jelent meg a maga fényességében, és az Úr a trón jobb 
oldalán ült. A Mindenható istenképe* jelent meg a trónon, majd a Szentlélek, egy 
galamb képében szállt közéjük. Úgy tűnt számomra, a Szentlélek az Atya jobb kezén 
pihent meg, aki pedig Krisztus bal kezét fogta. 
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3. A TÖRTÉNELEM MEGISMÉTLI ÖNMAGÁT? 

Ha lehetséges volna megcáfolni ezen események bármelyikének történelmi 
hitelességét, a zsidók megtették volna, hogy már a kezdetekkor lerombolják az egész 
mozgalmat. Jézust a zsidó nép hitetlensége miatt feszítették keresztre. Úgy tekintettek rá a 
vallási és világi vezetők, mintha uszító, vagy veszélyes őrült volna. Úgy gondolták, meg kell halnia, 
nehogy a hatalom ellen való lázadásra buzdítsa fel az embereket. Meghalt, a rómaiak keresztre 
feszítették; de ami kezdetben csak egy újabb, veszélyesnek tűnő egyén egyszerű kivégzésének 
indult, kicsúszott a kezeik közül. A papok és államfők nem akartak semmi mást, csak csendet és 
békét. Nem a beigazolódott jövendölés tényeit akarták megcáfolni, hanem azoknak a halálát 
kívánták, akik ezeket a tényeket hirdetik. 

A Szenvedő Messiást nem ismerte el az akkori nemzedék*. Pusztítást jövendölt Jézus 
azoknak, akik a keresztre feszítették: „Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak 
körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak; földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és 
nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét” (Lukács evangéliuma 19,43–44). 

Ez a prófécia beteljesült, mikor Titusz i.sz. 70-ben a római légiókkal lecsapott 
Jeruzsálemre és lerombolta a Szentélyt. 

Megismétli majd önmagát a történelem? Ezután sem fogod szó szerint és komolyan venni a 
próféciákat? Más leszel? Megengeded majd, hogy a vallási vezetők ezeket a próféciákat 
félremagyarázzák, nem véve a fáradságot arra, hogy saját magad fordíts időt a vizsgálatukra? 

Sok jövendölés van az uralkodó Messiással kapcsolatban, aki majd eljő. Ez az uralkodó 
Messiás és a Szenvedő Messiás egy és ugyanaz, Jézus Krisztus! Át tudod látni ezeket a 
jövendöléseket Te magad? Vagy a mindennapok túlságosan lefoglalnak ahhoz, hogy meglásd a 
próféciák beteljesülését a világban és az egyházakban? Másoktól fogsz függeni? 

FÉLRE TUDJUK-E MAGYARÁZNI EZEN PRÓFÉCIÁK JELENTÉSÉT, MELYEK 
KÖZÜL TÖBB UGYANAZOKBAN A SZAKASZOKBAN TALÁLHATÓ, AMELYEK A 
SZENVEDŐ MESSIÁS ELSŐ ELJÖVETELÉVEL KAPCSOLATOSAK? Vajon ezek a 
próféciák is ugyanolyan pontosan beteljesülnek majd, mint az első eljövetelről szólók? A 
megvetők közt leszel majd, akik hajdan azt kiáltozták: „Feszíttessék meg! Feszíttessék meg!”? 
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Krisztus: Alfa és Omega 
(Jelenések Könyve 1,7–8) 
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MÁSODIK RÉSZ 

KRISZTUS MÁSODIK ELJÖVETELÉNEK JELEI 

 
„A farizeusok és a szadduceusok odamentek, hogy 
kísértsék őt: kérték, hogy mutasson mennyei jelt nekik. 
Ő azonban így válaszolt nekik: Amikor esteledik, ezt 
mondjátok: Szép idő lesz, mert vöröslik az ég! Reggel 
pedig: Ma zivatar lesz, mert vörös és borús az ég. 
Képmutatók! Az ég arcát meg tudjátok ítélni, az idők 
jeleit pedig nem tudjátok?) (Máté evangéliuma 16,1–3) 
Ján. 6,30–31 
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1. HÁROM ESEMÉNY 

A Biblia alapján, Krisztus visszatérését megelőzően, három igen fontos eseménynek kell 
bekövetkeznie. Ezek az események az idő jelei<*: 

Első jel: Izrael nemzetként kell újjászülessen ősi földjén (Palesztina és Júdea); 

Második jel: A zsidó népnek újra birtokba kell vennie Jeruzsálem ősi városát; 

Harmadik jel: Az ősi Szentélyt újjá kell építeni eredeti helyén. 

Izrael újraalapítása* (első jel) 

A Függetlenségi Nyilatkozatot, mely a zsidó nép Izrael Állam neve alatt elismert 
megalakulását jelenti be, 1948. május 14-én adták ki. Ez volt az a próféciai jel (az első), mely a 
legtöbb bibliatanulmányozó figyelmét elkerülte. Az első és második világháború alatt több 
Bibliatudós próbálta összeegyeztetni ezeket az eseményeket Krisztus közelgő visszatérésével. Ez 
nem sikerült, így a Próféciát, a tudósok sikertelensége miatt, kétségbe vonták. A zsidó nép 
számára teljességgel elengedhetetlen volt, hogy Izrael államot újra megalapítsák Palesztinában, 
mielőtt az utolsó periódus elkezdődik, majd beteljesedik Jézus Krisztus látható eljövetelével, 
ahogyan ezt János Apostol a Jelenések könyvében (19,11–16), Jeremiás próféta könyvében (30–
32) és Ezékiel próféta könyvében (36–37) előre megjósolta. 

E próféciák közül néhány 

Több mint kétezer évvel ezelőtt Ezékiel próféta megmutatta, hogy a zsidó nép hosszú idő 
után, azt követően, hogy szétszóródott a világban, újjá fog születni. Ez még a Messiás eljövetele 
előtt megtörténik, aki ítélkezni fog az új nemzet ellen fellépő nagy ellenségen. Ezékiel így szól az 
újjászületett nemzet ellenségéhez: „Egy idő múlva rendelkezést kapsz, évek múltán behatolsz a fegyveres 
pusztítás után helyreállított országba, amelynek lakói a többi népek közül gyűltek össze Izráel hegyeire, amelyek 
sokáig pusztán álltak. Kihoztam őket a népek közül, és biztonságban laknak mindnyájan” (Ezékiel próféta 
könyve 38,8). 

Az „évek múltán” egy kifejezésmód, mely az Ótestamentumban Izrael végső nemzeti 
újjáépítésének idejére utal, melyet spirituális megváltás követ. Itt Ezékiel szavaiban több jel is 
található, melyek lehetővé teszik az újjáépítés idejének meghatározását: 

– Izrael földjének hosszú sivársága után fog ez az újjáépítés bekövetkezni. Megjegyzendő: 
„fegyveres pusztítás után helyreállított országba...” és „Izráel hegyeire, amelyek sokáig pusztán álltak...” 

– A fizikai újjáépítés (helyreállítás) abban az időben történik majd, amikor a zsidók „a népek 
közül” való száműzetésükből visszatérnek. 

Ezékiel 37. fejezetében találjuk a Zsidó Nemzet tényleges visszatérését (fizikai újjáépítését) 
szülőföldjére, majd később szellemi megtérését Jézus Királysága alatt. Ezékiel a csontok 
összekapcsolódásáról és azok hússal való beborításáról beszél; ez a zsidó nép összegyűjtését 
jelenti, hogy Palesztina földjén megalakítsák Izrael népét. Ez a prófécia alapján akkor teljesedik 
be, amikor sokan a világban ezt mondják majd: „Elszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk, 
végünk van” (Ezékiel próféta könyve 37,11). 

Ezékiel látomása mindamellett sokkal tovább megy, mint csupán a fizikai újjáépítés: „...de lélek 
még nem volt bennük” (Ezékiel próféta könyve 37,8). A valódi (spirituális) élet a zsidó nép 
újjászületésével jön majd el, mely a fizikai újjáépítés után következik be (Ezékiel próféta könyve 
37,11). 

                                                 
„Az idő jelei<*”: a bibliai kifejezés Krisztus Első Eljövetelét jelenti. 
„Az idő jele”: a második eljövetelre utal (Izrael 1948-as újjászületésével kezdve) 
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A fizikai újjáépítés után, röviddel Izrael szellemi újjászületése előtt Jézus Krisztus, a 
Megváltó, megalapítja majd Isten Királyságát, ahogyan az meg lett ígérve: „Szövetséget kötök velük, 
hogy békében éljenek. Örök szövetség lesz az. Letelepítem és megsokasítom őket, szentélyemet pedig közéjük 
helyezem örökre” (Ezékiel próféta könyve 37,26; lásd a 22. verset, valamint Ezékiel próféta könyve 
36,25–27). 

Ezek alapján különbséget kell tenni a Palesztina földjén élő nemzet „fizikai újjáépítése” (mely 
a Megváltó második eljövetele előtt történik majd meg), és a zsidó nép „szellemi 
újraalapítása”* (mely megtérést jelent) között, amely közvetlenül azután történik meg, hogy 
Jézus visszatér a földre. 

A hitetlen zsidók Isten kegyelme által megvalósították a „fizikai újjáépítést”. A jelentős 
katasztrofális események, melyek a „nagy megpróbáltatások”* idején történnek majd a nemzettel, 
felkészítik az embereket a Megváltóra, és az Ő elfogadására (lásd Ezékiel próféta könyve 38–39). 

Ábrahám leszármazottai, Izsák és Jakab a megpróbáltatások, gyötrelem és óriási elnyomás 
ellenére különálló nemzetként maradtak fenn. Közel négyezer éven át megtartották nemzeti 
identitásukat, az üldöztetés és a kétezer éve tartó szétszóródás ellenére. 

Jeremiás Próféta arról az időszakról is szól, mikor Isten nagy fogságból és szétszóródásból 
gyűjti össze a zsidó népet: „Így szólt az ÚR igéje Jeremiáshoz: Ezt mondja az ÚR, Izráel Istene: Írd le 
magadnak egy könyvbe mindazokat az igéket, amelyeket kijelentettem (Isten) neked! Eljön az idő – így szól az 
ÚR –, amikor jóra fordítom népemnek, Izráelnek és Júdának a sorsát – mondja az ÚR –, és visszahozom őket 
arra a földre, amelyet őseiknek adtam, és birtokba fogják azt venni” (Jeremiás próféta könyve 30,1–3 fizikai 
újjáépítés). 

„Megtaláltok engem – így szól az ÚR –, jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtlek benneteket minden nép közül 
és minden helyről, ahová szétszórtalak – így szól az ÚR –, és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba 
vitettelek benneteket” (Jeremiás próféta könyve 29,14 fizikai újjáépítés). 

„Összegyűjtöm majd népét mindazokból az országokból, ahová szétszórtam lángoló haragomban… Az én népem 
lesznek, én pedig Istenük leszek. Örök szövetséget kötök velük, nem fordulok el tőlük, jót teszek velük, és 
olyanná teszem szívüket, hogy féljenek engem, és ne hajoljanak el tőlem” (Jeremiás próféta könyve 32,37.38.40 
Jézus Krisztus a Megváltó eljövetele előtt és után). 

Mózes képet ad a zsidók szétszórt helyzetéről, amikor azt mondja, hogy azok elvegyülnek 
majd a föld népei között, de „azok közt a népek közt sem pihenhetsz meg ”. A zsidók talpának nem 
lesz nyugodalma, életükre vonatkozóan pedig ezt mondja nekik: „nem bízhatsz abban, hogy életben 
maradsz” (Mózes V. könyve 28,64–66). 

A továbbiakban azt írja szenvedésükről és bűnhődésükről: „Intő jel (más nemzeteknek 
figyelmeztető jel) és csoda gyanánt lesznek azok (az ítélet) rajtad és utódaidon mindenkor” (Mózes V. Könyve 
28,46). 

Jézus, röviddel elfogatása előtt, így szólt: „...mert nagy nyomorúság szakad a földre, és harag erre a 
népre. Kardélre hányják, és fogságba viszik őket mindenféle pogány nép közé ...” (Lukács evangéliuma 21,23–
24). Kevesebb mint negyven év múlva Titusz vezetése alatt a római légiók lerombolták 
Jeruzsálemet és az egész népet. A zsidók ezután szétszóródtak az egész világon. Mt 23,26 

Jézusnak tanítványai két igen fontos kérdést tettek fel Második Eljövetelével kapcsolatban: 

Először: „Mik lesznek érkezésednek jelei?” 

Másodszor: „Mi lesz az idő végének jele?” 

 „Amikor Jézus az Olajfák hegyén ült, odamentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték: „Mondd meg 
nekünk: mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének?” (Máté evangéliuma 24, 3). Jézus 
először olyan általános jelek felsorolásával válaszolt, melyek eredményeképpen a vallási 
hitehagyás, háborúk, nemzeti felkelések, földrengések, éhínség egyre gyakoribbá és egyre 
erőteljesebbé válnak, a gyermekszülés előtti fájdalomhoz hasonlóan (lásd Máté evangéliuma 24,4–
14). 
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A továbbiakban leírta azokat az állapotokat, melyek visszatérésekor uralkodnak majd: „Ezek 
ugyanis a bosszúállás napjai, hogy beteljesedjék mindaz, ami meg van írva. Jaj azokban a napokban…, mert 
nagy nyomorúság szakad a földre, és harag erre a népre” (Lukács evangéliuma 21, 22–23). 

Ebben az összefüggésben ez egy rendkívül fontos jel. Jézus azt mondja: „Okuljatok a fügefa 
példáján: amikor már zsendül az ága, és levelet hajt Így ti is, amikor mindezt látjátok, vegyétek észre, hogy közel 
van ő, az ajtó előtt” (Máté evangéliuma 24,32–33). 

Máté evangéliumában az egyik fontos elem a zsidó nép visszatelepítése Palesztina és Júdea 
földjére, valamint Izrael népének újjászületése. A „Fügefa”* (Olajfa) Izrael népének 
történelmi szimbóluma. Amikor a megjövendölt jelek kezdenek gyakoribbá válni és növekedni, 
akkor jön el annak is az ideje, hogy a „fügefa” levelei megjelenjenek. A majd kétezer évig tartó 
száműzetés után a zsidók újból egy néppé válnak; 1948. május 14.-én a „Fügefa” 
meghozta első leveleit. 

Jézus azt mondta, ez a jel mutatja, hogy Ő már az „ajtóban van”, kész a visszatérésre. Majd 
Jézus így szólt: „Bizony, mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem 
történik” (Máté evangéliuma 24,34). A nemzetség, melyről Jézus beszél, Izrael újjászületésének 
nemzetsége (Jeruzsálem visszafoglalásával befejezve), tehát mi már az idő jeleinek korában élünk. 

Az ősi Jeruzsálem visszafoglalása (második jel) 

Egy másik esemény, melynek Jézus visszatérése előtt kell bekövetkeznie, az ősi Jeruzsálem és 
a szentély területének visszafoglalása. Több dolog, ami a zsidó néppel történik majd Jézus 
visszatértekor, az ősi város területén fog bekövetkezni, amint ezt a következő bibliai idézetekből 
is láthatjuk: 

Több mint kétezer-ötszáz évvel ezelőtt Zakariás próféta megjövendölte az újraalakult zsidó 
nép elleni támadást, mely az ősi Jeruzsálemben fejeződik be, a Messiás második eljövetele idején. 
Zakariás könyvének 12-14. fejezetében festői leírást találunk az egymást követő eseményekről. Az 
alábbi ezen döntő fontosságú fejezetek vázlata: 

 „Fenyegető jövendölés. Az ÚR igéje szól Izráelről. Így szól az ÚR, aki az eget kifeszítette, a földnek alapot 
vetett, aki lelket adott az emberbe. Íme, én részegítő pohárrá teszem Jeruzsálemet a körülötte levő népek számára. 
Júdára is rákerül a sor, amikor ostromolják Jeruzsálemet. Azon a napon majd súlyos kővé teszem Jeruzsálemet 
minden nép számára: aki föl akarja emelni, mind megszakad bele, még ha összefog is ellene a föld minden 
népe” (Zakariás próféta könyve 12,1–3). 

 „Azon a napon meg fogok semmisíteni minden népet, amely Jeruzsálemre támad “(Zakariás próféta könyve 
12, 9) „Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét. Rátekintenek 
arra (Krisztusra), akit átdöftek, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keseregnek 
miatta, ahogyan az elsőszülött miatt szoktak” (Zakariás próféta könyve 12,10). Ján 19,34–37 

 „Azon a napon forrás fakad Dávid háza és Jeruzsálem lakói számára, hogy lemossa a vétket és a 
szennyet” (Zakariás próféta könyve 13,1). Ézs 2,2–5 

 „Eljön az ÚRnak a napja, amikor osztozkodnak a tőled elvett zsákmányon. Mert összegyűjtök minden 
népet, hogy harcoljanak Jeruzsálem ellen. Elfoglalják a várost, kifosztják a házakat, és meggyalázzák az 
asszonyokat. A város fele fogságba megy, a megmaradt népet azonban nem űzik ki a városból. De az ÚR 
harcba száll majd azokkal a népekkel, ahogyan harcolt egykor, a csata napján. Megveti majd lábát (Jézus) 
azon a napon az Olajfák hegyén, amely Jeruzsálemtől keletre van. Az Olajfák hegye pedig középen 
kettéhasad; kelet-nyugati irányban egy igen nagy völgy lesz, mert a hegy egyik fele északra, a másik fele délre 
mozdul el. ...Mert eljön az ÚR, az én Istenem, szentjeivel együtt. ...Azon a napon folyóvíz fakad 
Jeruzsálemből... Az ÚR lesz a király az egész földön. Azon a napon az ÚR lesz az egyetlen Isten, és neve az 
egyetlen név. ...Azután mindazok, akik megmaradnak a Jeruzsálemre támadó népek közül, évről évre 
elmennek, és leborulnak a Király, a Seregek URa előtt, és megünneplik a sátoros ünnepet” (Zakariás 
14,1–16). Jel 14,1; Jel 19,11–16; Ézs 2,2–5 
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1967 Júniusában a hatnapos háború alatt az izraeli hadsereg a Siratófalhoz, az ősi Szentély 
utolsó maradványához vonult, visszatérve a legszentebb szent helyükre. 

A Szentély újjáépítése (harmadik jel) 

Még egy további eseménynek kell megtörténnie a Messiás visszatérése előtt: az istentisztelet 
ősi Szentélyét fel kell újra építeni a régi helyén, Mórijja hegyén. Ez az egyetlen hely, ahol az új 
Templom megépülhet, ezt a helyet jelölte ki Isten Dávidnak a Templom építésére (Krónikák 
második könyve 3,1) Háromezer évvel ezelőtt ezen a helyen építette Salamon az első templomot 
(lásd Királyok első könyve 5,17). A második kétezer-négyszáz évvel ezelőtt épült, a babilóniai 
fogságból visszatérő zsidó nép által. A Szentélyt teljes egészében Nagy Heródes rendezte be 
abból a célból, hogy ezáltal megnyerje magának a zsidókat, és azok elfogadják őt, majd a Titus 
római császár által vezetett római légiók rombolták le teljesen. 

A harmadik Templom megépítésének a Szikladóm – a muzulmánok második legszentebb 
helye – jelentheti a fő akadályát, hiszen az most a Régi Templom helyének közepén áll.  

Jézus közvetlenül a második visszatérését megelőzően bekövetkező katasztrófát jövendöl a 
zsidó nemzet számára; „ pusztító utálatosságot”, vagy a belső templom megszentségtelenítését, még 
az Ő Királyságának megalapítása előtt: „Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel 
próféta megmondta, ott állni a szent helyen – aki olvassa, értse meg!” (Máté evangéliuma 24,15; Dániel próféta 
könyve 9,27). 

A „pusztító utálatosság” technikai kifejezés arra utal, hogy a zsidó nép a belső Templom 
megszentségtelenítésének tart egy olyan nem szent eseményt, amikor nem zsidó népek lépnek be 
a szent helyre (a Templom egy felszentelt részébe, ahová kizárólag a rabbik léphetnek be). Ez 
egyszer már megtörtént, időszámításunk előtt 165-ben, amikor Antiokhosz Epiphanész, 
megszálló uralkodó lemészároltatott egy disznót a Templom szent részében. Ahhoz, hogy a 
pusztító utálatosság most újra bekövetkezzék, az ősi Templom helyét vissza kell foglalni, 
és újra fel kell építeni a Templomot. 

Dániel próféta utal a Harmadik Templom meggyalázására: „Erős szövetséget köt sokakkal (az 
Antikrisztus*) egy hétre*, de a hét közepén véget vet az áldozatoknak* és a felajánlásoknak*. A templom 
szegélyére odakerül az iszonyatos bálvány, míg csak rá nem szakad a pusztítóra a végleges megsemmisülés” 
(Dániel próféta könyve 9,27). Megjövendölte azt is (Dániel próféta könyve 7,23–24), hogy egy herceg 
kiválik majd abból a tömegből, akik lerombolták a második templomot (és ez a herceg 
egyezséget köt a zsidó néppel). Ez a megállapodás jogot biztosít majd a zsidó népnek, hogy 
visszahozzák régi áldozási szokásaikat Mózes törvénye szerint. A második Templomot, ahogy 
korábban már szó volt róla, a rómaiak rombolták le i. sz. 70-ben. Tehát a hercegnek olyan 
„országból” kell származnia, amely eredetileg az ősi Római Birodalom része volt. 

Pál Apostol enged némi bepillantást a herceg vezette „pusztító utálatosság” 
cselekedeteibe: „Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit istennek vagy 
szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő isten.” (Pál 
második levele a thesszalonikaiakhoz 2,4). Ezzel a tettével a herceg megszegi a zsidó néppel 
kötött szövetséget és a Zsidó Templom imádata véget ér. 

Ennélfogva a nem túl távoli jövőben a zsidók újjáépítik a Templomukat Jeruzsálem 
óvárosában, az ősi helyen. A Szikladóm ügyében – amely jelenleg a Templom helyén áll – már 
találtak megoldást, és a Messiás visszatérésének, Jézus Krisztus eljövetelének jelentős próféciai 
jelei fognak megjelenni. Ez egy újabb kulcs, amely kinyitja az ajtót sok más jóslat előtt, amelyek 
AZ IDŐ JELEI szerint következnek. 
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2. IZRAEL KÜLÖNBÖZŐ ELLENSÉGEI 

A próféták Izrael több ellenségéről írnak, akik uralomra törnek még Krisztus Eljövetele előtt (az 
események lehetséges magyarázatai): 

a. „Egyiptom” elfoglalás céljával megtámadja Izraelt; 

b. Magóg megtámadja Izraelt, majd Egyiptomot és az afrikai nemzeteket; 

c. A megújult Római birodalom a Római Antikrisztus* vezetésével újra elfoglalja Közel-
Keletet és  megsemmisíti Magóg hadseregét: 

d. „Ázsia” megtámadja a Római diktátort (harmadik világháború). 

a. „Egyiptom” Az iszlám előretörése – Arab Államszövetség 
Dán 11, 6. 23. 25. 

„A vég idején összecsap vele (Izraellel) a déli király (Egyiptom). Az északi király (Magóg) forgószélként 
tör rá harci kocsikkal, lovasokkal és sok hajóval. Behatol az országokba, és elözönli őket, mint az áradat...” 
(Dániel próféta könyve 11,40). 

Az alábbiakban Dániel próféta részletesen leírja a csatákat és a csapatmozgásokat, amelyek a 
háborút jellemezni fogják. Izrael megszállása Egyiptom által, azonnali támadást provokál majd az 
északi király, Magóg részéről. Magóg az északi szövetségeseivel gyorsan bevonul majd 
Egyiptomba, a közel-keleti földhídon át: „Kiterjeszti hatalmát (Magóg) az országokra, nem menekül meg 
Egyiptom sem. Birtokba veszi (Magóg) Egyiptom arany- és ezüstkincseit és minden drágaságát. Líbiaiak (Punt) 
és etiópok (Kush) lesznek kíséretében” (Dániel próféta könyve 11,42–43). Magóg kijátssza Egyiptomot, dél 
királyát. A fekete afrikaiak és az afrikai arabok szintén Magóg oldalán vesznek részt a hadjáratban. 

Ezékiel próféta Egyiptom, Punt, és Kush megszállásának még pontosabb részleteivel 
szolgál: „Eljön a fegyver Egyiptom ellen, reszketés lesz Etiópiában (Kush), hullanak a sebesültek Egyiptomban, 
elviszik (Magóg) kincseit, és földig lerombolják.

 
Etiópok (Kush), pútiak (Punt), lídek, mindenféle keverék nép, 

Kúb és a vele szövetséges ország lakói egyaránt fegyver által esnek el” (Ezékiel próféta könyve 30,4–5). 
A harmincadik fejezet első kilenc versében Ezékiel Egyiptom és szövetségeseinek ítéletéről 

beszél, amely éppen Krisztus második eljövetele előtt következik be. Ez az ítélet a 
„megpróbáltatások” időszakában következik be, kapcsolódva az alábbi kifejezésekhez: „az Úr 
napja”, és a „borús nap lesz az, a népek ideje”. 

b. Magóg (Északi Szövetség) 

„Eljössz lakóhelyedről, a messze északról sok néppel együtt, akik mind lovakon nyargalnak; nagy sereg 
ez, roppant haderő.

 
Úgy vonulsz föl népem, Izráel ellen, mint a földet beborító felhő. Az utolsó napokban 

hozlak el téged országom ellen, hogy megismerjenek engem a népek, amikor szemük láttára megmutatom rajtad, 
Góg* (a lehetséges értelmezéseket lásd az I. Függelékben), hogy szent vagyok” (Ezékiel próféta könyve 38, 15–
16). Izrael nemzet (a Zsidó Nemzet) újjászületése után egy nagy ellenség tűnik fel országuktól 
északra. Ez az ellenség, számos szövetségesével együtt, az egész világot hadba állítja. Ez a háború 
lesz az utolsó, amelynek Krisztus eljövetele vet majd véget. 

c. „A Tíztagú Szövetség” (A megújult Római Birodalom) 

A zsidó írnokok Dániel próféta könyvének hetedik fejezetét az Ótestamentum egyik legkiválóbb 
részének tekintették. Erre a fejezetre Jézus és az Apostolok is sokszor hivatkoznak. Hamarosan 
látjuk majd bekövetkezni ezeket a próféciákat, melyek igazi jelentését elhomályosították. Dániel 
álmában négy nagy szörnyeteget látott felemelkedni a vízből (lásd Dániel próféta könyve 7,4–7). 

Első: „Az első olyan volt, mint az oroszlán, de sasszárnyai voltak” (7,4); 

Második: „A következő, a második vadállat, medvéhez hasonlított” (7,5); 
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Harmadik: „Azután láttam a következőt, amely olyan volt, mint egy párduc, de négy madárszárny volt a 
hátán. Négy feje is volt a vadállatnak, és hatalmat adtak neki” (7,6); 

Negyedik: „Ezután egy negyedik vadállatot láttam az éjszakai látomásban: ijesztő, rémületes és rendkívül 
erős volt. Igen nagy vasfogai voltak; evett, rágott, és a maradékot összetaposta lábaival. Ez 
egészen más volt, mint az előző vadállatok, és tíz szarva volt” (7,7). 

Ezt az álmot egy angyal magyarázta meg Dánielnek: „Ez a négy hatalmas vadállat négy királyságot 
jelent, amelyek létrejönnek a földön” (7,17): 

Babilon – első királyság (oroszlán) 
Babilon világbirodalom volt Krisztus előtt 606-ban. Apja halálát követően Nabukodonozor vette 
át a babilóniai birodalom vezetését, és világuralomra tört.  

Méd és Perzsa birodalom – második királyság (medve) 
Ez a birodalom hódította meg a Babilóniai birodalmat Krisztus előtt 530 körül.  

Görög birodalom – harmadik királyság (párduc) 
A Perzsa birodalmat Nagy Sándor hódította meg Krisztus előtt 331-ben. Dániel próféta a 
nyolcadik fejezetben megjövendölte, hogy Nagy Sándor halálát követően a Görög birodalom 
széthullik. Azt is megjövendölte, hogy négy különálló hatalom osztja majd fel a nagy birodalmat. 
Négy hadvezér felosztja egymást közt a birodalmat, ez tartott Krisztus előtt 68-ig (lásd Dániel 
próféta könyve 8, 5–8). 

Róma – negyedik királyság (az összes többitől különbözik) 
Krisztus előtt 68-ban a rómaiak meghódították az utolsó nagy Görög birodalmat. Ezt a 
birodalmat nem egy állatról nevezték el, hanem ez volt az a fenevad, mely mindtől különbözött. 
„Ezután közelebbi felvilágosítást kértem a negyedik vadállatról, amely más volt, mint a többiek: roppant ijesztő 
volt, vasfogai és rézkarmai voltak; evett, rágott, és a maradékot összetaposta lábaival” (Dániel próféta könyve 
7,19). 

Ez a negyedik királyság hatalmat nyer a világ felett, majd elveszíti azt, hogy még egyszer 
feltűnjön Krisztus eljövetele előtt (lásd Dániel próféta könyve 7,23-34). A római királyság „Tíz 
Nemzet” szövetségében támad fel újra: „...Tíz szarv volt a fején, majd még egy másik is nőtt ki, három 
pedig letört előtte. Ennek a szarvnak szemei voltak, nagyokat mondó szája volt, és nagyobbra nőtt a többinél” 
(Dániel próféta könyve 7,20). 

„...Lesz egy negyedik királyság a földön, egészen más lesz, mint a többi királyság volt. Az egész földet 
bekebelezi, eltapossa és összezúzza.

 
A tíz szarv ezt jelenti: Ebben az országban tíz király uralkodik, majd még 

egy másik is következik utánuk; ez más lesz, mint az előzők, és három királyt fog leverni (Dániel próféta könyve 
7,23–24; lásd 8. vers). 

A Biblia azt mondja: „egészen más lesz”, ami azt jelenti, hogy a „nemzetek” (tíz királyság) 
Rómából származnak majd (az ősi római kultúrából), mivelhogy ez a negyedik királyság (lásd 
Dániel próféta könyve 7,23). Ki az a más, aki „következik utánuk?” Ez lesz a fenevad*, vagy más 
néven antikrisztus. Jel 13 

Az Ősi Római Birodalom kulturális örökségéből emelkedik majd ki az, aki „más lesz, mint az 
előzők”. Teljesen különbözik majd, nem csupán politikai vezető, hanem „nagyszerű” vallási vezető 
is lesz egyben. Ebben a generációban kerül hatalomra, leigáz majd néhány „királyt” és 
„nemzetet”, és a többiek pedig korlátlan hatalommal ruházzák fel. A Biblia így írja le a nagy 
diktátort, és világi uralkodót, az „antikrisztust” (a fenevadat): „Ez a fenevad, amelyet láttam, párduchoz 
hasonlított, lába, mint a medvéé, szája, mint az oroszláné: a sárkány* átadta neki erejét, trónját és nagy 
hatalmát” (Jelenések könyve 13,2; lásd még Dániel próféta könyve 7,4–7). 

Ez a leírás a következőképpen folytatódik: „Láttam azt is, hogy az egyik feje szinte halálosan 
megsebesült, de halálos sebe meggyógyult. Az egész föld csodálta a fenevadat:

 
imádták a sárkányt, hogy átadta a 

hatalmat a fenevadnak, imádták a fenevadat is, és így szóltak: "Ki hasonló a fenevadhoz, és ki tudna vele harcra 
kelni?" (Jelenések könyve 13,3–4). 



29 

A Jelenések könyve 13,2 versének további magyarázata: Az antikrisztus hasonlatos lesz a 
medvéhez, a leopárdhoz és az oroszlánhoz. A párduc gyorsan elejti a zsákmányát. A Görög 
birodalmat (Dániel szerint), emlékezzünk rá, a „párduc” testesítette meg. Nagy Sándor erős volt, 
és nem rettent vissza semmitől, megállíthatatlanul tiporta le ellenségeit, az ismert világ 
legtávolabbi szegletében élő népeket is leigázva. A Méd és Perzsa birodalmak testesítették meg a 
medvét. Erőteljes, medve-szerű birodalmak voltak, amelyek elbuktak Nagy Sándor alatt. A 
fejedelmi oroszlán, Babilon, elegáns és ragyogó volt, és úgy lépdelt, mint a fenevadak királya. 

Ennélfogva már fel tudunk vázolni egy jó képet a jövő diktátoráról. Gyorsan leigáz 
majd minden útjában álló akadályt, hatalmas lesz és minden elképzelést felülmúlóan erős; gőgös 
és magabiztos. Itt fontos megjegyezni, hogy ez az antikrisztus az erejét és hatalmát a sárkánytól 
kapja majd meg. A Jelenések könyve 12,9-ből megtudjuk, hogy a sárkány a sátán, az ördög maga: 
„És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész 
földkerekséget; levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek.” 

A sátán által hatalommal felruházott antikrisztus minden jelet beteljesít majd. A sátán nagy 
„csodatevő”, és az igaz keresztényeknek óvatosnak kell lenniük, hogy meg tudják különböztetni 
az igaz eredetű csodákat azoktól, amiket majd a jövőben látnak, éppen úgy, ahogy most is 
óvatosnak kell lenni! Eljön majd az ideje, mikor Isten megengedi a sátánnak, hogy a 
legkülönfélébb csodákat tegye; lásd Pál második levele a thesszalonikaiakhoz 2,9–12-ben: „Mert 
ennek a törvénytiprónak az eljövetele a Sátán munkája a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával.” 

Jézust megkísértette a sátán, ahogy Lukács evangéliumának negyedik fejezete írja. A sátán 
hatalmat, erőt ajánlott Jézusnak, és a világ minden országát, azzal a feltétellel, hogy imádja őt, de 
Krisztusnak semmi tennivalója nem volt ezzel a hamis kísértővel. A sátán fel fogja ajánlani az 
antikrisztusnak is a világ feletti hatalmat, és az antikrisztus el fogja fogadni az ajánlatot. Minden 
elképzelésünket felülmúlóan fogja bálványozni* a sátánt. 

„Láttam azt is, hogy az egyik feje szinte halálosan megsebesült, de halálos sebe meggyógyult. 
Az egész föld csodálta a fenevadat” (Jelenések könyve 13,3). Az antikrisztus nyilvánvalóan 
halálos fejsebe meg fog gyógyulni. Egy hamis próféta összekapcsolta, hogy a római diktátor 
szobrot (?) állíttat magáról, amely az imádat tárgya lesz: „és megtéveszti a föld lakóit azokkal a jelekkel, 
amelyeket képes megtenni a fenevad nevében; és azt mondja a föld lakóinak, hogy készítsenek bálványképet a 
fenevad tiszteletére, akin a kard által ejtett seb van, de életre kelt” (Jelenések könyve 13,14). 

A diktátor szinte egyik napról a másikra lép majd a világ színe elé. A sátán meghamisítja 
majd a a diktátor feltámasztását, majd, a látszólag végzetes fejsérülésből történő „csodás” 
gyógyulást követően az egész világ követni fogja: Ki hasonló a fenevadhoz, és ki tudna vele harcra kelni?" 
(Jelenések könyve 13,4). Az emberek ezeket a kifejezéseket fogják használni, elfogadják az 
antikrisztust: Névlegesen békét ajánl. Világszerte így kiáltanak majd fel sírva: „Békét! Békét!” Az 
emberek belefáradnak a háborúba, és olyan nyughatatlanul keresik a békét, hogy készségesen 
elfogadják majd a diktátort vezetőül, aki biztonságot ígér nekik, és a háborúzások végét. 
Megkönnyebbülve és hálásan sírnak majd fel, holott sem biztonság, sem béke nem adatik meg 
nekik: „Amikor azt mondják: Békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a 
fájdalom a várandós asszonyra; és nem fognak megmenekülni” (Pál első levele a thesszalonikaiakhoz 5,3). 
Pusztítás vár erre a nemzedékre. 

„Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindannak, amit istennek vagy szentnek mondanak, úgyhogy 
beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő isten” (Pál második levele a thesszalonikaiakhoz 2,4). 
Az antikrisztus azt állítja majd magáról, hogy ő „Isten”. Felmagasztalja magát, és a Templom 
szent trónjára ül, és megköveteli, hogy „istenként” imádják. Ez a templom „Isten Temploma” és 
Jeruzsálemben építik majd újjá, a Mórijjá-hegyen. 

Pál második thesszalonikaiakhoz írt levele az antikrisztust „törvénytiprónak” nevezi. Nagy 
forradalmi (?) hullám és anarchia idején tűnik majd fel. És a világ tárt karokkal üdvözli majd. 

A hit és ima isteni ereje, amely a Szent és Misztikus Krisztus Teste (azaz Jézus Krisztus Igaz 
Egyháza*), a Szent Lelken keresztül akadályozza majd a diktátor befolyását (lásd Pál második 
levele a thesszalonikaiakhoz 2,4–12). Miután Jézus Krisztus Egyháza elragadtatott, az antikrisztus 
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szabadon gyakorolhatja majd hatalmát (lásd Pál második levele a thesszalonikaiakhoz 2,4). 
„És adatott neki nagyokat mondó és istenkáromló száj, adatott neki hatalom a cselekvésre negyvenkét 

hónapon át” (Jelenések könyve 13,5). Ez pontosan három és fél évvel Jézus Krisztus visszatérését 
megelőzően fog bekövetkezni (ez a három és fél év = „A Nagy Megpróbáltatás”*). Az 
antikrisztus a sátán korlátlan hatalmával fog uralkodni. 

 „És megnyitotta száját (az antikrisztus) káromlásra Isten ellen, hogy káromolja az ő nevét és sátorát, 
azokat, akik a mennyben laknak” (Jelenések könyve 13,6). Az antikrisztus káromolja az Istent, és 
azokat akik a menyben laknak. Az igaz Keresztények elragadtatása felbőszíti majd az antikrisztust. 

 „Hogy imádja őt mindenki, aki a földön lakik, akinek neve nincs beírva a megöletett Bárány 
életkönyvébe* a világ kezdete* óta” (Jelenések könyve 13,8). Azok, akik hisznek Jézus Krisztusban, „a 
Bárányban”, fel vannak jegyezve az „életkönyvben”. Ez a könyv mindazok neveit tartalmazza, 
akik hisznek Jézus Krisztusban, a megváltóban és a Jézus Krisztus Igaz Egyházához tartoznak. 
Azok pedig, akik nem hisznek Őbenne, a diktátort fogják imádni. (lásd Jelenések könyve 13,3b–
4). 

 „De foglyul esett a fenevad és vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette az ő nevében, amelyekkel 
megtévesztette azokat, akik a fenevad bélyegét magukra vették, és imádták az ő képmását: élve vettetett mind a 
kettő a kénnel égő tűz tavába” (Jelenések könyve 19,20). „Az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és 
kénes tóba vettetett, ahol a fenevad és a hamis próféta is van, és gyötrődnek éjjel és nappal örökkön-örökké (= az 
örökkévalóságig*)” (Jelenések könyve 20,10). A hamis próféta az ördögi csalás mestere lesz. Mindent 
megtesz majd azért, hogy mindenkit rábírjon arra, esküdjön hűséget a diktátornak, és azokat, akik 
visszautasítják, megölik, vagy ellehetetlenítenek, sem vásárolni, sem eladni nem tudnak majd, még 
munkájuk sem lehet. Azokat, akik hűséget esküsznek, megbélyegeznek a kézfejükön vagy a 
homlokukon. Ez a bélyeg pedig a szimbolikus 666-os szám lesz (Jelenések könyve 13,11–18). 

d  „Ázsia” Keleti Szövetség 

„A hatodik is kiöntötte a poharát a nagy folyamra, az Eufráteszre, és kiszáradt a vize, hogy megnyíljék a 
napkeletről jövő királyok útja” (Jelenések könyve 16,12). 

Kelet a Jelenések könyve 16,12-ben görögül „anatoles heliou”-ként szerepel, melynek 
jelentése: „a felkelő nap”. Az ősi keleti népeket ezzel a megnevezéssel illették. Időtlen idők óta az 
Eufráteszt mellékfolyóival együtt egy határnak tartották a keleti és nyugati emberek között. 
Huszonkilencezer mérföld hosszú és alig van hely, ahol bármikor át lehetne rajta gázolni. 
Szélessége 2,74–11 km, mélysége pedig 3–9 méter között van. 

 „...Amely ezt mondta a hatodik angyalnak, akinél a trombita volt: »Oldd el a négy angyalt, akik meg 
vannak kötve a nagy folyamnál, az Eufrátesznél«. És eloldatott a négy angyal, akik készenlétben álltak órára, 
napra, hónapra és esztendőre, hogy megöljék az emberek egyharmadát. A lovasseregek száma húszezerszer tízezer 
volt: hallottam a számukat” (Jelenések könyve 9,14–16). Egy kétezer millió fős hadsereg lép színre majd 
Keleten, megszállják a Közép-Keletet, akiket ezek az angyalok „bátorítanak” majd, a folyó pedig 
kiszárad, így a hadsereg képes lesz gyorsan átkelni rajta. 

 „Ez a három megpróbáltatás ölte meg az emberek egyharmadát: a tűz, a füst és a kén, amely a szájukból 
ömlött” (Jelenések könyve 9,18). Ez egy szörnyűséges prófécia, amely arról szól, hogy a föld 
lakosságának egyharmadát elpusztítják ezek az ázsiai hordák. A megjövendölt pusztítás tűz, füst 
(légszennyezés?) és kénkő által következik be: több bibliatudós is úgy gondolja, hogy a fentiek 
termonukleáris, vagy biológiai hadviselésre vonatkoznak. 
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3. A JÁNOS APOSTOL ÁLTAL LEJEGYZETT TITKOS JELENÉSEK KÖNYVÉNEK 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA 

A titkos jelenések tartalmazzák a Kereszténység és az Egyház történetének a profetikus 
beszámolóját a kezdetektől egészen a végsőkig. Azonban az utolsó napok eseményei olyan döntő 
fontosságúak és olyan szörnyűségesek, hogy azok felölelik majdnem a teljes Jelenések könyvét. 

A Jelenések könyve hét apostoli levéllel kezdődik, amely a hét gyülekezethez* íródott, akiktől 
az Egyházat eredeztetjük (lásd Jelenések könyve 2–3). Tartalmának szokatlan és rendkívül konkrét 
természete magáért beszél; miért lenne ez másként a Titkos jelenések egyéb részeiben? Majd 
következik a világ története, amely felett Isten akarata uralkodik, „egy hétpecsétes könyvben” 
(lásd Jelenések könyve 6; II. Függelék). A hatodik pecsét Izrael kiválasztását és elkülönítését 
mondja ki (lásd Jelenések könyve 7); ez az utolsó napok eseményei közt szerepel (lásd Jelenések 
könyve 6,12–17). Egyben arra is felszólít, hogy nekünk magunknak kell meghoznunk 
döntéseinket (> elfogadni) mielőtt még ezek az események bekövetkeznek; hibát 
követnénk el, ha várnánk a hetedik pecsét által megjövendölt események bekövetkeztéig. Senki 
sem tudhatja (?) hogy lehetséges-e változtatni hozzáállásunkon akkor, amikor már ténylegesen 
bekövetkeznek a katasztrófa eseményei, „Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat” 
(János evangéliuma 9,4). 

Azt követően, hogy a hetedik pecsétben leírt események valóra válnak, minden teológiai 
érvelés jelentéktelenné válik az Isten Szavának való feltétel nélküli engedelmességben. 

Hét pecsét, hét trombita, hét edény. A titkos jelenések hét pecsétből állnak, amelyek 
körülfogják az egész történelmet. Az első hat pecsét általános „történelemelőtti” eseményeket ír 
le napjainkig; a hetedik pecsét foglalja magában a hét trombitaszót, melyek a végidő történetét 
fogják közre. Az első hat trombita a bevezetés a végítélet történelmébe; a hetedik trombita 
másrészről hét tálból (edényből) áll, amelyek közrefogják a vég(-idő) történelmének beteljesülését: 
Az első hat edény tartalmazza a bevezetőt a végső cselekményhez; a hetedik edény maga a végső 
cselekmény, a végítélet beteljesítése a világ és a bukott emberiség felett, és az emberiség bukása. 

Hét évvel Krisztus látható visszatérését megelőzően az alábbi események fognak 
bekövetkezni (az események lehetséges sorrendje): 

− Az antikrisztus megjelenik (lásd Dániel próféta könyve 7,23–24); 

− A Két Szemtanú prófétálni kezd (lásd Jelenések könyve 11,3–12); 

Körülbelül három és fél évvel Krisztus látható visszatérése előtt: 

− A Két Szemtanút meggyilkolják (akkor felharsan az utolsó trombitaszó; lásd Jelenések 
könyve11,15); 

− Bekövetkezik az elragadtatás (lásd még Pál első levele a thesszalonikaiakhoz 4,17); 

− Az antikrisztus kikiáltja magát „Istennek” (lásd még Pál második levele a thesszalonikaiakhoz 
2,4); 

− A béke rövid időszaka lezárul, mindenütt háborúk kezdődnek. 

Az alábbiakban a fentieket kiegészítő látomásokról számolok be: 

Láttam négy angyalt állni a föld felett, tartottak valamit, ami egy doboznak tűnt, 
négy részre osztották, ezekben benne volt Isten haragja, a parancsra vártak, hogy 
kiöntsék ezt a világra. Hangos kiáltás zúgott végig a levegőn: „Várjatok addig, míg 
Isten minden szolgáját megjelöljük a homlokán!” 

Ezután változott a kép. Láttam nemzeteket összegyűlni a pusztítás útján. Az úton 
egy szekeret toltak, rajta a nagy parázna (>fenevad) és a fenevad. A népek eközben 
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éljeneztek. Hirtelen a parázna eltűnt, a szekér már csak a fenevaddal gurult tovább. 
Koronát viselt, és a népek nagyon éljenezték. 

Hirtelen a gonosz (>fenevad), a félelmetes szörny jelent meg. Őt a gyönyörű nő 
előzte meg, a nagy parázna, az egyesült egyházak, becsapva a nemzeteket, hogy 
imádják a fenevadat. A fenevad felfalta a nemzeteket az ocsmány szájával, csak 
nagyon kevesen menekültek meg! Majd láttam egy gazdagon díszített asztalt, melyet 
maga a gonosz készített, akit a fő követői szolgáltak ki éppen. Az asztalfőnél ült és a 
nemzeteket etette saját utálatosságával! 
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A HITEHAGYOTT EGYHÁZAK 

Jelenések könyve 17 
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A HITEHAGYOTT EGYHÁZAK 

Nagyon erőtejes vallási mozgalom előzi meg a hét évig tartó megpróbáltatást. Ez a vallási 
szerveződés segíti majd az antikrisztust, hogy leigázza a világot teljes hatalmával. Egy rövid ideig 
a diktátort még megfékezik a vallási rendszerek (lásd Jelenések könyve 17,3). 

Ezt a világméretű vallást „Babilonként” is emlegetik. A vallásra sokan úgy tekintenek, mint a 
gyengék mankóira; azonban, itt ki kell jelentenünk, hogy az igaz Kereszténység nem vallás. 

A vallás egy rendszer, melyben az ember azért küzd, hogy elérje a tökéletességet, jóságot, és 
azt, hogy erőfeszítései által Isten elfogadja őt. Az igaz Kereszténység elérhetetlen az ember 
számára, mert Isten állítása szerint lehetetlen az embernek elérnie Őt, egyetlen utat kivéve, 
amelyet Ő kínál fel; Fiának, Jézus Krisztusnak teljes elfogadását, és ez az elfogadás egyedül Isten 
kegyelméből valósulhat meg (ami teljesen csak azokat tölti el, akik ott vannak az Ő Egyházában*). 
„Senki sem jöhet énhozzám, ha nem vonzza őt az Atya, aki elküldött engem” (János evangéliuma 6,44). 

Sokan, fiatalok és öregek, megszállottan vonzódnak az asztrológiához*, kábítószerekhez*, és 
a spiritualizmushoz*. Hasonlóan régről felelevenített érdeklődési kör a csillagimádat*, a 
tudat(>gondolat)tágításnak* technikái és a boszorkányság, New Age kultúrák; mindezek 
előkészítik a világot egy nagy vallási rendszerre (=hamis ökumenizmusra); arra, amely 
befolyásolja, és egy ideig kontrolálja az antikrisztust (lásd Jelenések könyve 17,3). 

János Apostol a Jelenések könyve 17. részében leírja egy látomását, amely előrevetíti, mi fog 
történni a Jézus Krisztus visszatérését megelőző utolsó hét esztendőben. A látomásban János egy 
fontos próféciát közöl az egy vallás megteremtéséről, ami egyetlen, nagy erejű egységgé 
kovácsolja össze a különböző vallásokat. Ezt a rendszert használva, a sátán megadja az 
antikrisztusnak a hatalmat és erőt, hogy átvegye a világ feletti uralmat, és irányítsa azt. A 
központjai először Rómában majd később Jeruzsálemben lesznek.  

János Apostol így ír a Jelenések könyve 17,3–5-ben: „És Lélekben elvitt engem egy pusztába, és 
láttam egy asszonyt ülni egy skarlátvörös fenevadon, amely tele volt istenkáromló nevekkel, amelynek hét feje és tíz 
szarva volt, az asszony pedig bíborba és skarlátba volt öltözve, arannyal, drágakővel és gyöngyökkel ékesítve, 
kezében aranypohár, tele utálatossággal és paráznaságának tisztátalanságaival, és a homlokára írva ez a 
titokzatos név: A nagy Babilon, a föld paráznáinak és undokságainak anyja”. Ez az egyház, mely az 
Istenhez való hűséget tanítja, valójában egy hamis rendszerű vallást imád. 

A Jelenések könyve 17,6–7-ben olvashatunk még erről a nőről, aki a titokzatos Babilont 
testesíti meg, a hamis vallást: „Láttam, hogy az asszony részeg a szenteknek és a Jézus vértanúinak 
vérétől, és amikor láttam őt, nagyon elcsodálkoztam. Ezt mondta nekem az angyal: Miért csodálkozol? Én 
megmondom neked az asszony titkát, és a fenevadét, amely hordozza, és amelynek hét feje és tíz szarva van” 
(Jelenések könyve 17,6–7). 

A tíz szarv a Tíz-Nemzet által újjáéledt Szent Római Birodalmat szimbolizálja, amit 
a fenevad, vagy a diktátor (az antikrisztus) irányít. Ez a nő a titokzatos Babilon, a fenevad 
hátán lovagol, amely arra utal, hogy ő irányítja a diktátort. János így ír a továbbiakban: „Itt a 
helye az értelemnek, amelyben bölcsesség van! A hét fej hét hegy, amelyen az asszony ül, és ez hét királyt jelent: öt 
elesett, az egyik már uralkodik, a másik még nem jött el, és miután eljön, kevés ideig maradhat” (Jelenések 
könyve 17,9–10). 

Ez a sátáni vallás már több birodalomra is befolyással volt a múltban. János hét királyságról 
beszél, öt ezek közül már elbukott: 

Első: A csillag-imádathoz/kultuszhoz* kapcsolódó Káldea vallási rendszer; 

Második: Egyiptom és a piramisok, melyek asztrológiai szempontból szintén jelentősek. A 
szfinx szimbolizálta azt, ahol a föld és a csillagok kapcsolódnak a Zodiákus 12 
részében. A szfinxnek női feje és oroszlán teste van. A „szfinx” szó jelentése 
görögül: „egyesít” – ez azt mutatja, hogy a Zodiákus kör első része nő, míg az 
utolsó oroszlán. Így a szfinx a két dolgot egyesítve mutatja a Zodiákus kezdetét és a 
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végét; 

Harmadik: Babilon, olyan uralkodók vezetése alatt, mint Nabukodonozor; 

Negyedik: A Méda és Perzsa birodalmak; 

Ötödik: A Görög Birodalom; 

Hatodik: János Apostol azt mondta: „öt elesett, az egyik már uralkodik”. Ez az a királyság, amely 
János idejében Rómában hatalmon volt. A „babilóniai vallás” létezett Rómában, 
befolyást gyakorolt az uralkodóra és a döntéseire; 

Hetedik: „a másik még nem jött el”. A jövőben újjáéledő Római birodalom, a Tíz-Nemzet. 

Napjainkban az újjászületett misztika-Babilon időszakában élünk, aminek része az 
asztrológia, spiritualizmus, kábítószerek és a természetfeletti*. Bepillantást kapunk az 
utolsó világ vallásába a Jelenések könyve 9,20–21-ben: „A többi ember pedig, akiket nem öltek meg ezek a 
megpróbáltatások, nem tértek meg kezük alkotásaitól, hanem imádták az ördögöket és a bálványokat, amelyeket 
aranyból és ezüstből, rézből, kőből meg fából készítettek, és amelyek sem látni, sem hallani, sem járni nem 
tudnak; és nem tértek meg gyilkosságaikból, varázslásaikból, paráználkodásaikból és lopásaikból sem.” Még 
napjainkban is bálványozzák az emberek a követ, a fémeket (pénz, autók, luxuscikkek 
stb.). Fontos megjegyezni, hogy a „varázslatok” ahogy azt a Jelenések könyve 9,21-ben 
olvashatjuk a görög pharmakeia szóból ered, amelyből az angol „pharmacy” szó (gyógyszertár) 
is származik. Ebben a szövegösszefüggésben fekete mágiát jelent, vagy az okkultizmus* 
kultuszának egyik válfaját, mellyel a kábítószer-élvezet párosul. A Jelenések könyvében ez a 
szó több alkalommal is szerepel. Ezzel a szóval jellemzi a nagy vallási rendszert is: „És nem világít 
benned többé lámpás fénye, nem hallatszik benned többé vőlegény és menyasszony szava, mert kereskedőid a föld 
hatalmasai voltak, mert a te varázslásodtól tévelyedett el valamennyi nép” (Jelenések könyve 18,23). 

Óriási méretű és veszélyes kábítószerjárvány előtt állunk. A kábítószerek 
használatától megzavarodik az elme, eltorzul, és olyannyira elfelhősödik, hogy a 
Megpróbáltatás ideje alatt, valamint a Jézus visszatérését megelőző hét évben az 
emberek nem lesznek képesek arra, hogy Isten felé forduljanak; ehelyett vallásos 
„utazásokat” tesznek majd a kábítószerek segítségével, és a sötétség királyának fognak 
hódolni. Kábítószerek befolyása alatt a mentális állapot olyan szinten lecsökken, hogy az 
egyént könnyedén megszállhatják* a démonok*; aminek következménye lehet az 
öngyilkosság, félelem, kétségbeesés stb. Napjainkban is olvashatunk modern 
boszorkányokról és okkultizmusról*, boszorkánygyűlésekről olyan helyeken is mint Los 
Angeles (USA), New York, Jura (Svájc), Perth (Ausztrália) stb. 
A vallásos hitehagyás* felismerése 

Az egyház, amely azt állítja, Istenhez tartozik, de hamis rendszert bálványoz, egy „parázna”; 
elhagyja* a céljait: Péter második levele 3,4-ben azt találjuk, hogy „csúfolódók támadnak” az utolsó 
napokban, akik azt kérdezgetik majd: „Hol van az ő eljövetelének ígérete?” János második levele 7-ben 
pedig ezt olvashatjuk: „Mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el: 
ez a hitető és az antikrisztus”. Saját magunkat kell óvnunk, mikor vallási vezetők, papok, 
prédikátorok és tanárok kérdőjelezik meg majd Jézus látható visszatérését. Ez a vallásos 
hitehagyás. 

Sokan nem hiszik, hogy bűnösök. Mindazonáltal igaz az, hogy: „Ha azt mondjuk, hogy nincsen 
bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság”(János első levele 1,8). 

Sokan elismerik Názáreti Jézust, mint nagyszerű tanítót, de tagadják az Ő isteni voltát. Ez 
vallásos hitehagyás, istentagadás. A kereszténység tanában a Szentháromság, az Atyában, a 
Fiúban, és a Szentlélekben való hiten alapszik: „Aki tagadja a Fiút, azé nem lehet az Atya sem. Aki 
vallja a Fiút, azé az Atya is” (János első levele 2,23; lásd még János evangéliuma 4,24). 

Tagadni azt, hogy Jézus egy szűzben fogant, vallási hitehagyás, mivel ez Isten csodájának 
elutasítása: „Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek – ami azt jelenti: Velünk az 
Isten” (Máté evangéliuma 1,23). 
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Isten, az Atya, Jézus Krisztuson keresztül mutatta meg magát. Rajta keresztül vált láthatóvá 
(lásd Pál levele a kolosséiakhoz 1,15). Ő az egyetlen út Istenhez (lásd János evangéliuma 14,6). 
Ezért ha valaki megvallja Istent anélkül, hogy megvallaná Jézus Krisztust, hamis istenről tesz 
tanúbizonyságot. Sokan használják Isten nevét: emlékezzünk, hogy a Biblia a sátánt e világ 
„Istenének” nevezi (lásd Pál második levele a korinthusiakhoz 4,4). 

Sokan hirdetnek egy Jézust, de nem azt a Krisztust, aki a szent Bibliában jelenik meg 
előttünk. Ha valaki, például olyan Jézust hirdet nekünk, aki nem a keskeny úton vezet minket, 
hanem a gazdagság, és a világi siker útján (a kereszt és a szenvedés nélkül), akkor olyan Jézust 
bálványoz, akit nem az evangéliumok hirdetnek; hamis Jézust hirdet. Ezek az emberek a jó 
keresztények benyomását keltik, de valójában bálványimádók. 

Sokan beszélnek a szellemről, vagy éppen a szentlélekről: ha az a szellem a Lélek, amely az 
Atyától származik és az Ő Isten Fiától, Jézus Krisztustól, akkor arról a Lélekről van szó, akit a 
Biblia kinyilatkoztatott számunkra. Máskülönben hamis szellemről van szó. 

Izrael gyülekezete (lásd Mózes második könyve 16,1) kanonizálta* az Ótestamentum 
könyveit. Egy egyház sem mellőzheti őket. Ez hitehagyás lenne. 

Még mindig vannak egyházak, amelyek nem ismerik el Izrael létezését (lásd Pál levele a 
Rómaiakhoz 11). Ez hitehagyás. 

Itt lehetetlen belemerülni az összes alapvető keresztény tanításba, lásd a „A Jézus Krisztus 
Egyházának Tanítása” című könyvet. 

A prédikátorok, papok és lelkészek, akik a hithagyást terjesztik, hasonlatosak azokhoz, 
akikről az Apostol a következőképpen ír: „Sokan fogják követni kicsapongásaikat, akik miatt káromolni 
fogják az igazság útját” (Péter második levele 2,2). 

Eretnekségek* 

Napjainkban egy olyan időszakot élünk, amelyben a prédikátorok, papok, egyházak és 
felekezetek behódoltak a gonosznak. Ilyen volt, például, amikor nyilvánosságra hozták, hogy 
„Isten halott”; azok az emberek, akik magukat keresztény teológusoknak nevezik, azt állítják, nem 
létezik személyes Isten. Hogyan állíthatja magáról valaki, hogy ő Isten szolgája, miközben ilyen 
romboló, eretnek tant hirdet? Hogyan tagadhatja meg egy gyülekezet nyilvánosan Isten 
Személyességét, és ezek után hogyan tarthat igényt a Keresztény névre? Az eretnekség hasonló 
mértékű fejlődése a sátáni ökumenikus mozgalom terjedésének kedvez: Krisztus Szellemét, aki a 
kezdetekkor az Egyháznak adatott, kiszorítja a világ szelleme. 

Ökumenicitás* 

Az ökumenicitás két különböző szinten megy majd végbe. Az egyiket a Szentlélek irányítja 
majd, míg a másikat a világ szelleme (=a sátán). A következőkben közelebbről megvizsgáljuk a 
sátáni ökumenicitást. 

Az egyházak egyesülésére szóló felhívás hangozhatna szépen is, de ez a keresztényi tanok 
rovására történik. Ha az egyházak és gyülekezetek egyesülnek, a hit tanai hamarosan 
„felhígulnak”, módosulnak, vagy akár eltűnnek. Mikor az egyházi vezetők (zsinat, tanács, 
Egyházak Világtanácsa stb.) támogatják az összeolvadást, ezzel párhuzamosan hangsúlyozzák a 
tolerancia fontosságát is; az ő „türelmesen szemet hunyó” Keresztény tanításaikat! A sátán 
akarata, hogy a vallás jelen legyen, nem csupán egy politikai rendszert akar. A sátán vágyja a 
vallást; kívánja, hogy imádják őt, és emiatt beszivárog az egyházakba. Gal 1,8 

Be fogunk pillantani azokba a szervezetekbe, amelyekről a Biblia határozottan 
kijelenti, hogy ezt az egy világvallást alkotják. Itt elérkezünk az egyházakhoz amelyeket a 
hitetlenség és a növekvő hitehagyás jellemez (részletekért lásd; „Az Egyházak” című 
fejezetet). 

Krisztus visszatérésének idején, az egyházakat az alapvető Keresztény tanoktól való igen erős 
távolodás jellemzi majd. Már látjuk, hogy napjainkban több egyház nem csupán 
eltávolodik, hanem vakmerően egyenesen fejest ugrik a teljes romlásba a hitehagyás, 
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hitetlenség és nyílt istenkáromlás által. 
„Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az 

én nevemben, ... és sokakat megtévesztenek” (Máté evangéliuma 24,4–5). Igazából nem keveseket, 
hanem éppen hogy sokakat tévesztenek meg jelenleg is, napjainkban. Sok gyülekezetben 
a hitehagyást tiszteletreméltó ruhába öltöztetve igaz tanként hirdetik az egyházak, de ha 
közelebbről megvizsgáljuk hamar feltűnnek a veszélyes hibák. Az Apostol a nem zsidó 
népekhez szólva, így tanítja Timóteust: „Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az 
idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással.

 
Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, 

hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük.
 
Az igazságtól elfordítják 

a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak.” (Pál második levele Timóteushoz 4,2–4). 
A sátánt a Biblia úgy festi le, mint e világ „Istenét”, a világosság angyalát. A Jelenések könyve 

12,9-ben azt olvashatjuk: „aki megtéveszti az egész földkerekséget.” Jelenleg is sok egyházi ember Jézus 
nevében szól, prédikál egy olyan „Krisztusról” a világnak, aki a saját véleményük szerint 
való, megcsalva* (becsapva) ezzel saját magukat és a világot is. 

Hamis lelkészek és tanítók tanítják, milyen következményekkel jár, ha valaki megszegi Isten 
Törvényét. Júdás Apostol levelében arra ösztönzi a keresztényeket: „...küzdjetek a hitért, amely 
egyszer s mindenkorra a szentekre bízatott. Mert belopóztak közétek bizonyos emberek, akik régóta elő vannak 
jegyezve erre az ítéletre: istentelenek, akik a mi Istenünk kegyelmét kicsapongásra használják, és a mi egyedüli 
uralkodónkat és Urunkat, Jézus Krisztust megtagadják. Ezek szakadásokat támasztanak, testi emberek, 
akikben nincsen Szentlélek” (Júdás Apostol levele 3.4.19). 

Az Eretnekség és a Hitehagyás halálhoz vezetnek 

Pál második, Timóteushoz írt levele 3,1–5-ből képet kapunk a világ helyzetéről, milyen lesz 
majd a Jézus Krisztus visszatérését megelőző időkben: „Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban 
nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, 
szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek; szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, 
mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók,

 
árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket 

szeretik, mint az Istent.
 
Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. 

Fordulj el tehát ezektől”. 
Jézus Krisztus az igaz Keresztényeket „a föld sójához” hasonlítja. Mikor az erkölcstelen 

viselkedés, hamis tanítások, és elfajzott viselkedés elterjed, akkor a só elveszti zamatát: „Ti vagytok 
a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy 
kidobják, és eltapossák az emberek” (Máté evangéliuma 5,13). 

Pál azt mondja, az emberek elnyerik a legmagasabb tudást, anélkül, hogy megtalálnák az 
igazságot (lásd Pál második levele Timóteushoz 3,7). Az emberek csak színlelik majd az Isten 
imádatát és ugyanakkor elutasítják az igazi jámborságot. Az egyház elveszti igazi célját, amint 
pusztán társadalmi és politikai találkozók színhelyévé válik, szórakozóhellyé, filantróp* iskolává 
stb. 

A sótlan Egyház 

A Jelenések könyve 17. fejezetében, János Apostol azt mondja, hogy ez a vallási rendszer (a 
parázna), irányítja majd a nagy diktátort, aki pedig a Tíz-Nemzet szövetségét vezeti. A parázna 
„pedig bíborba és skarlátba volt öltözve, arannyal, drágakővel és gyöngyökkel ékesítve, kezében aranypohár, tele 
utálatossággal és paráznaságának tisztátalanságaival” (Jelenések könyve 17,4). Kívülről nézve ez a vallási 
rendszer nagyszerűnek tűnik majd, azonban belül velejéig romlott lesz. 

A Jelenések könyvében megjelenő parázna nem csak a vallási rendszerre utal, hanem egy 
ókori városra is. Nyilvánvalóan az ókori Róma városára utal (lásd jelenések könyve 17,18) 
annak hét dombjával. Ebben a városban a vallási rendszer az antikrisztus politikai rendszerével 
együtt működik. A nagy diktátor utálattal tekint majd erre a vallásos rendszere, mivel az kordában 
tartja őt.  
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Az antikrisztus nem sokáig fogja a báb szerepét játszani. A jelenések könyve 18,2-ben látjuk, 
milyen pusztítást végez ez a rendszer: „És ezt kiáltotta erős hangon: „Elesett, elesett a nagy Babilon, amely 
ördögök lakóhelyévé lett, és minden tisztátalan lélek, minden tisztátalan állat és minden utálatos madár 
rejtekhelyévé lett.” Ez a megpróbáltatás közepén fog megtörténni, azaz az első három és fél éves 
periódus végén. 

Pál Apostol azt mondja: „Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az 
igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez? Vagy mi azonosság van Krisztus 
és Beliál között? Vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között? Hogyan fér össze Isten temploma a 
bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan az Isten mondta: »Közöttük fogok lakni és 
járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Ezért tehát menjetek ki közülük, és váljatok külön* 
(>különbözzetek) tőlük, így szól az Úr, tisztátalant (a hitehagyott egyházakat) ne érintsetek, és én 
(Isten) magamhoz fogadlak titeket, Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek, így szól a 
mindenható Úr.«” (Pál második levele a korinthusiakhoz 6,14–18). 

Mit kell egy kereszténynek tennie ebben a helyzetben? 

− Imádkoznia kell, hogy az Úr küldje el az Ő Végidő Egyházának 12 Apostolát (lásd az 
Egyházak című fejezetet); 

− Amíg az Apostolok megjelennek, az egyházban kell maradnia; 

− Ott szolgálnia kell Jézust, ameddig csak tudja 

− Csatlakoznia kell az Apostolokhoz, amint > Péter Hivatalát Jeruzsálemben megalapítják (lásd 
„I. Függelék”); 

− A lehető legtöbb embernek kellene ajánlania ezt a könyvet, hogy az emberek felismerjék az 
igazságot, hogy felkészülhessenek az Apostolok eljövetelére, az igaz Egyházra, és Jézus 
Krisztus eljövetelére. 

Az eddigiek megerősítése az alábbi látomások által: 

A Szentlélekben voltam, és magával ragadott. Először nem láttam semmit; majd 
hirtelen ragyogó fénysugár vett körül. Arcra borultam, féltem feltekinteni. Majd 
hirtelen éreztem, hogy az Úr megjelent. Felnéztem. Ott állt Ő, ragyogó fényesség 
vette körül. Szemei csillogtak. 

Előre nyújtotta a kezét és azt mondta: „Szörnyű dolgokat követnek el a Földön: A 
próféták hamisan prófétálnak, a lelkészek kedvükre alakítják a szabályokat; és az én 
népem örömmel fogadja. Köztük az utolsótól a legkiválóbbig mindegyikben mohóság 
támad. Szégyellik magukat, mikor utálatos dolgokat követnek el? Nem, egyáltalán 
nem szégyellik magukat, még csak el sem pirulnak: ezért akaratukon kívül bűnbe 
esnek: amikor meglátogatom őket, kitaszíttatnak majd. Állj ott, és kérd a »régi 
ösvényt«, a keskeny utat, járj azon, és megtalálod a lelked nyugalmát. Ezért beszéld 
el nekik ezeket a szavakat, de legtöbbjük nem hall majd meg Téged: szólítsd őket 
meg; de legtöbbjük nem fog válaszolni. 

Mert elhagyták az Én törvényeimet – az Én útjaimat –, melyeket nekik szántam, 
és nem engedelmeskednek az Én hangomnak, nem is abban járnak, inkább a szívük 
által elképzelt utat követik; ezért mindannyiukat megbüntetem. Az emberi szokások 
hiúak! A papok elvilágiasodtak, nem az Utat keresik: Ezért nem boldogulnak, és 
nyájaik szétszóródnak. 

Komolyan tiltakoztam az Én embereimnek: engedelmeskedjetek az Én 
hangomnak! Nem engedelmeskedtek, még csak a fülüket sem mozdították; hanem 
gonosz szívük vágyait követték: ezért rájuk szabadítom a gonoszt, ami elől nem 
tudnak elmenekülni, és majd sírnak utánam, én pedig nem hallgatom meg őket. 
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Lásd, felkínálom ezeknek az embereknek az élet útját, és a halál útját, és 
cselekedeteikhez méltón bánok majd velük! 

Bánat jő a pásztorokra, mert elpusztították, és megrontották a bárányaimat az Én 
legelőmön! Szélnek eresztették a nyájamat, és elhajtották őket tőlem. A föld tele 
házasságtörőkkel, és káromlástól gyászos e föld! 

A próféták és a papok is szentségtörők: hazugságokban járnak, a gonoszat 
cselekedők kezeit erősítik; Igen, a házamban találtam a gonoszságukat: Elferdítették 
a szavamat; Ezért, meglásd, Én, még Én is, egészen megfeledkezem róluk; 
Jajveszékeljetek hát; ti pásztorai és elöljárói a nyájnak, mert közel az ítélet napja. 
Az 'utolsó napon', újra felépítem az egyházamat, amely elbukott, és összegyűjtöm 
az Én Nyájam megmaradt tagjait minden országból, és a 'nyájakon’ kívül egy 
Karámba terelem őket: és egy pásztort* adok nekik; és papokat, akik etetik őket, az 
Én utamra terelik őket. Az igaz úton fognak járni! 

Az »utolsó napon« te veszed majd el a haragom poharát, és minden nemzettel 
megitatod azt. Visszaállítalak és meggyógyítalak téged. Számkivetettnek neveztek 
téged. Minden ellenséged megszégyenül. 

Bánat jő rátok, papok: semmibe vettétek az Én nevemet! Azt kérdezitek: »Mikor 
vettük semmibe a Te nevedet?« Szennyezett áldozatokat mutattok be az Én 
Oltáromon! Letértetek az Utamról! Bánat jő rátok, papok: kihoztatok Engem 
béketűrésemből a ti szavaitokkal! Azt kérdezitek: »Mikor hoztunk ki Téged 
béketűrésedből?« Igazoljátok, amit a gonosz tesz, azt mondván, hogy »ez jó az Úr 
szemében!« Vagy azt mondjátok: »Ez nem ítélet.« Bánat jő rátok, papok: 
elferdítettétek az Én szavamat! Azt kérdezitek: »Mikor ferdítettük el szavadat?« Ti, 
varázslók, házasságtörők, hamisan esküdők, özvegyeken, szegényeken, árvákon 
zsarnokoskodók, tele van az erszényetek: a világ részei vagytok! Megátkozom az 
áldásaitokat: igen, már meg is átkoztam őket! 

Csapdát állítottam nektek, és el fogtok pusztulni, ó Babilon, mert elferdítetted az 
Én szavamat! Ó ti, örökségem rombolói! Meghíztatok! Én népem! Meneküljetek 
Babilonból, hogy mentsétek a lelketeket! Az én népem egy eltévedt nyáj: a 
pásztorai a rossz útra terelték, elfordították őket Tőlem! Meneküljetek közülük, hogy 
mentsétek a lelketeket!” 

* * * 

Egyik nap meglátogattam az egyik templomot a városban, amely egy olyan 
gyülekezeté, akik többször ajánlottak nekem „segítséget”, különböző formákban, 
segítséget, amit nem fogadtam el. Éppen egy vallásos szertartás zajlott akkor, mikor 
beléptem a templomba. Mikor a szertartás elérte a tetőpontját, az Utolsó Vacsora 
rekonstruálása folyt, hirtelen a gonosz, a sátán foglalta el az oltárt! Elborzadva álltam 
ott, amint felém nyújtotta kezét, és intett, hogy menjek közelebb. Majd kinyitott egy 
hatalmas táskát, belenyúlt, és kihúzta a pénzzel teli markát. Ahogy körbenéztem, 
láttam, hogy az emberek térdre borultak az előtt, akit Krisztusnak hittek, de valójában 
a sátán volt, és kifutottam a templomból. 
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NEGYEDIK RÉSZ 

JÉZUS KRISZTUS EGYHÁZÁNAK ELRAGADTATÁSA 

A HÍVŐ ZSIDÓK 

Pál első levele a thesszalonikaiakhoz 4,13-tól 
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1. ELRAGADTATÁS* 

Az „elragadtatás” jelentése: változtatni, ugyanakkor további jelentése az is, hogy megragad, 
elvisz. Egy napon, amelyet egyedül Isten ismer, Jézus Krisztus megváltoztatja és elviszi 
mindazokat, akik megvallották Őt, és hisznek Őbenne; akik az Ő Egyházának tagjai. Őket egy 
olyan gyönyörű és dicsőséges helyre viszi, amelyet jelenleg még képtelenek vagyunk felfogni. Az 
igaz Keresztények „boldog Reménysége” (elragadtatás), megtalálható Pál levele Tituszhoz 2,13–
14-ben: „várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének 
megjelenését”. 

Ahogy már szó volt róla korábban, a szent Biblia szerint lesz egy generációja az 
emberiségnek, akik nem ismerik meg a halált, hanem még a Nagy Megpróbáltatás előtt 
elragadtatnak a földről (lásd Pál első levele a thesszalonikaiakhoz 4,13–18). Ez még az előtt 
bekövetkezik, hogy szörnyű pestisjárvány, vérontás és éhezés pusztítana végig a földön (lásd 
Jelenések könyve 3,10). 

Lehetünk optimisták a jövővel kapcsolatban, mert minden igaz Keresztény részesül a 
„boldog reménységben”. Az üldöztetés, a háború okozta felfordulás, a sötét napok és terror 
(amelyből egyre többet és többet érzékelünk) ellenére, miénk Jézus áldott reménysége. 

„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem (Krisztus). Az én Atyám házában 
sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? 
És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én 
vagyok, ott legyetek ti is” (János evangéliuma 14,1–3). 

„Íme, titkot mondok nektek: nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni (meghalni), de mindnyájan el fogunk 
változni” (Pál első levele a korinthusiakhoz 15,51). A titok szó, az ókori görögök szerint azt jelenti: 
valamit nem megmutatni: Csupán a beavatottaknak szól. Mindenki, aki hisz Jézus Krisztusban, be 
van avatva Krisztus Szent Misztikus Testébe, azaz az Ő Egyházába. Ekkor megérthetik némelyek 
Isten néhány titkát. A világ többi része nem fogadja el ezeket a titkokat; csupán azok, akik igazán 
Krisztushoz, és az Ő Egyházához tartoznak. 

Néhány fontos tényt figyelembe kell vennünk mielőtt a titok feltárul: Pál első levele a 
korinthusiakhoz 15,50-ben azt olvassuk: „Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti 
Isten országát, a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot”. A Keresztények nem örökölhetik „Isten 
Királyságát” (a mennyben) földi alakjukban amely hús és vér; el kell változniuk (átalakulniuk). 

„Mindnyájan ugyan nem aluszunk el” (Pál első levele a thesszalonikaiakhoz 4,13-től). A Keresztény 
halálra az alvás szóval utal. Az alvás itt nem azt jelenti, hogy a lelkünk vagy a tudatunk aludna. Abban a 
pillanatban, hogy egy Keresztény meghal, a lelke Krisztushoz távozik (lásd Pál levele a filippiekhez 1,21–23; és 
Pál második levele a korinthusiakhoz 5,1–10). 

Pál első levele a korinthusiakhoz 15,52-ben többet megtudunk a rejtélyről: „Hirtelen egy szempillantás 
alatt, az utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, 
mi (akik még mindig élünk) pedig elváltozunk”. 

„Szempillantás” a görög „atomos” szó fordítása, melyből az atom szavunk származik. A 
görögben ez a szó arra utal, ami láthatatlan, így az elragadtatás nagyon gyorsan fog történni, egy 
villanásnyi idő alatt, olyan rövid idő alatt, amit már nem lehet tovább osztani. Abban a 
„szempillantásban” azok a Keresztények, akik még élnek, Jézus Krisztus jelenlétébe kerülnek.  

Mikor az izraeliták kivonultak Egyiptomból Palesztina földjére, minden reggel, mielőtt 
elindultak volna, hét trombitaszó harsant fel figyelmeztetőül, hogy készüljenek, szedjék fel 
sátraikat, és bontsák meg a tábort. A hetedik trombitaszó jelezte az indulást. „Az utolsó 
harsonaszóra” (lásd Pál első levele a korinthusiakhoz15,52; Jelenések könyve 11,15) minden 
Keresztény egy szempillantás alatt Krisztusnál terem majd. 

A thesszalonikaiak tudni akarták, vajon halott rokonaik és barátaik feltámadnak-e majd, 
mikor Jézus visszatér, hogy elragadja a hívőket: Pál Apostol erről biztosította őket: „Nem 
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szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak (halottak) felől, és szomorkodnátok, mint a 
többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy 
Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik 
élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó 
hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak* 
a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az 
Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel” 
(Pál első levele a thesszalonikaiakhoz 4,13–18). 

Összegezzük a rejtélyt: Jézus Krisztus igaz Egyházának tagjai egy szempillantás alatt: 

− feltámadnak, ha már halottak; 

− elragadtatnak Krisztushoz, ha még életben vannak. Lényegünk megváltozik, de még 
felismerhető marad. 

Az elragadtatás idején: Kizárólag Isten tudja, pontosan mikor viszi el magával Krisztus a 
Keresztényeket. Annyit tudunk, hogy akkor fog megtörténni, mikor felhangzik az utolsó 
trombitaszó: (lásd Jelenések könyve: 11,15), azaz éppen a Nagy Megpróbáltatás előtt. 

Abban a korban élünk – ahogy arra több jel is mutat –, amikor Krisztus Egyháza 
kinyilváníttatik, és az Egyház nagy felelőssége, hogy felkészítse a világot (különös tekintettel az 

igaz Keresztényekre) Krisztus visszatérésére. 

2. A ZSIDÓK, AKIK A MESSIÁSRA VÁRNAK, MEGMENEKÜLNEK 

Isten terve, amit Jézus Krisztus Egyházának szán, nem azonos azzal, amit azoknak a zsidóknak1 
szán, akik várják a messiás visszatérését. Az Egyház tagjai elragadtatnak és a zsidó nép 
„maradéka” a nagy Megpróbáltatás által menekül meg. 

„Láttam egy másik angyalt is feljönni napkelet felől, akinél az élő Isten pecsétje* volt, hatalmas hangon 
odakiáltott a négy angyalnak, akiknek megadatott, hogy ártsanak a földnek és a tengernek,

 
és így szólt: »Ne 

ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg homlokukon pecséttel meg nem jelöljük a mi 
Istenünk szolgáit«. És hallottam a pecséttel megjelöltek számát: száznegyvennégyezer pecséttel megjelölt Izráel 
fiainak minden törzséből” (Jelenések könyve 7,2–4). 

„Az asszony (itt maradt zsidó) pedig elmenekült a pusztába, ahol Istentől előkészített helye volt, hogy ott 
táplálják ezerkétszázhatvan napig. De az asszonynak a nagy sas két szárnya adatott, hogy a pusztába repüljön 
az ő helyére, hogy ott tápláltassék ideig, időkig és idő feléig a kígyó elől elrejtve” (Jelenések könyve 12,6.14). 

„Akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe, aki a ház tetején van, ne szálljon le, hogy 
kihozzon valamit, és aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elhozza felsőruháját. Jaj a terhes és a szoptató 
anyáknak azokban a napokban! Imádkozzatok, hogy ne kelljen télen, sem szombaton menekülnötök. Mert 
olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Ha nem 
rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidülnek 

                                                 
1„messiási zsidók”: azok a zsidó emberek, akik várják a Messiást 
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azok a napok” (Máté evangéliuma 24,16–22). 

„Behatol (az antikrisztus) az ékes földre (Palesztina) is, ahol sokan elesnek. De az edómi* nép legjava 
megmenekül a hatalmából” (Dániel  próféta könyve 11,41). 

A zsidó nép maradékát, akiket Isten egyik angyala fogja majd megjelölni, Jeruzsálemből 
(Judea) Edomba* (?) menekülnek majd, egy olyan területre, amely Isten védelme alatt áll. Edom 
Jeruzsálem dél-keleti részén található, és Edom hegyei között fekszik az ókori Petra városa. Míg 
Izrael maradéka Isten oltalmában, biztonságban van, a nagy megpróbáltatás pusztít majd a 
földön, elmondhatatlan káoszt és katasztrofális eseményeket okozva. 

A római diktátor annyira megrészegül majd a hatalomtól, hogy Jeruzsálembe megy, újjáépíti a 
templomot, és Istennek hívatja magát (lásd Pál első levele a thesszalonikaiakhoz 2,4; Máté 
evangéliuma 24,15). Azok a jeruzsálemiek (izraeliek), akik hisznek az eljövendő Messiásban, a 
hegyekbe menekülnek (lásd Jelenések könyve 12,6–14; Máté evangéliuma 24,16). 
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„A poharak angyala” (Jelenések könyve 16) 
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ÖTÖDIK RÉSZ 

AZ UTOLSÓ, MINDENT ELSÖPRŐ HÁBORÚ 

 
„És összegyűjtötték a földkerekség királyait arra a 
helyre, amelyet héberül Harmagedónnak neveznek” 
(Jelenések könyve 16,16). 
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1. BÉKESSÉG! BÉKESSÉG! 

„Békesség, békesség! – de nincs békesség!” (Jeremiás próféta könyve 6,14). Mindenki a béke után sír majd, 
csakúgy mint annak idején Jeremiás próféta idejében, de nem lesz békesség. A háborúskodás az 
utóbbi évszázadban nagyon felerősödött. A történelmi tanulságok ellenére pedig még tovább fog 
erősödni. Jézus Krisztus előre megmondta, hogy az emberek nem tanulnak majd a hibáikból, 
hanem ehelyett a világot egy végső, pusztító háborúba fogják sodorni, amely az Ő beavatkozása 
nélkül a teljes megsemmisüléssel végződne. „Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne 
meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidülnek azok a napok” (Máté evangéliuma 24,22). 

Egészen addig, míg az emberi faj nem hajlandó beismerni magának a háború alapvető okát, 
nem lesz ereje ahhoz sem, hogy megfékezze azt. „Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem 
a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, öltök és 
irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek” 
(Jakab levele 4,1–2). 

Az ember önző. Isten ezt a bűn forrásának nevezi. A magunk útját járjuk, hátat 
fordítunk az igazságnak és Istennek. Lehetetlen számunkra, hogy tartósan békére leljünk 
a földön, mert bűnben születtünk, és alapvetően önzőek vagyunk. 

Az embernek ez az állapota nem Isten terve szerint való. Eredetileg az ember azért 
teremtetett, hogy közösséget alkosson Istennel. Isten egyetlen egyszerű parancsot adott (lásd 
Mózes első könyve 2,17). Ennek az egyetlen parancsnak a megszegése miatt Isten elutasította az 
emberrel való közösséget. Az ember, Istene szeretetének ellenére, továbbra is önző maradt, 
büszke, független és elvesztette ezt a különleges közösséget Teremtőjével (lásd Mózes első 
könyve 3). Az ember örökké elégedetlen, nem számít mennyit kap, mindig többet akar. 
Elégedetlenségének oka az Istennel való közeli kapcsolat hiánya. Állandóan háborúban van 
magával, és az őt körülvevőkkel. Jézus Krisztus az egyetlen, aki képes arra, hogy az embert újra 
kapcsolatba hozza Istennel: „Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy 
Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megeleveníttetett Lélek szerint” (Péter első levele 
3,18). 

Jézus meghalt a mi bűneinkért, így Isten megbocsát nekünk és visszafogad az Ő 
közösségébe, ahol új vágyat ébreszt bennünk az iránt, hogy kövessük őt, és szeressük 
felebarátainkat. Ha befogadjuk a Szentlelket, útmutatást nyerhetünk és motivációt, miként 
győzzük le a kísértést és éljünk isteni céllal (> keresztség); CSAK AKKOR tapasztalhatjuk 
meg az elme békéjét, a stabilitást, a célok egy új értelmét, Jézus jelenlétének tudatosságát, a 
gyógyító áramlást, amely új és örömteli lényekké formál minket (lásd János evangéliuma 14,27). 
Ekkor Jézus szeretete hajt majd bennünket, hogy másokat magunk elé helyezzünk. 

Kizárólag azután, hogy Jézus Krisztust meghívtuk az életünkbe, és elfogadtuk a 
megbocsátás ajándékát, amelyért Ő az életét adta a kereszten, tudjuk önzőségünket 
féken tartani. Még nincs túl késő meghozni a döntést. Ha nem vagy tagja Krisztus 
Testének (>test) jelenleg, hozd meg a döntést szíved csendjében, engedd, hogy Jézus 
beköltözzön (>Szentlélek >keresztelkedés; lásd a „Bevezetés a Valódi Keresztény Életbe” című 
könyvet”). 

Az események lehetséges sorrendje: 

– Az egyesült arab hadsereg megszállja Izraelt; 
– Ez az esemény elindítja a magógi inváziót Izrael ellen, ami semlegesíti az afrikai-arab 

hadsereget; 
– A magógi hadsereget teljesen megsemmisíti az antikrisztus hadserege; 
– Ezután két nagyhatalom marad majd: „Európa és Ázsia”; 
– Az Armageddon döntő csatája az antikrisztus vezette nyugati népek, és a hatalmas keleti 

hordák között zajlik majd. 
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2. PALESZTINA – ZSIDÓ VAGY ARAB 

Évszázadokig arabok éltek Palesztinában, majd amikor a zsidó nemzet újjáalakult, az arabok 
kiszorultak; ebből ellenséges viszony szövődött, ami a mai napig tart az arabok és az izraeliták 
között. 

A zsidók sosem fogják feladni, amit megszereztek; őseik földjét, amit Isten adott nekik. 
Palesztinában nemzetként megmaradni túlélési kérdés a számukra. Az évszázadokon át való 
üldöztetés a világ oly sok pontján megtanította nekik, hogy ez az egyetlen ország, ahol biztosan 
elfogadják őket. 

Az arabok nem hajlandóak elfogadni Izrael megszállását. Palesztinát most is a saját 
földjüknek tekintik, és kötelességüknek érzik kiűzni az izraelitákat. Ennek következtében a világ 
nagyon közel kerül egy termonukleáris háború kitöréséhez. A római diktátor fogja megoldani ezt 
a problémát (rövid időre), miután átvette a hatalmat a „Tíz-Nemzet” fölött. Ekkor az antikrisztus 
egy „erős szövetséget” (= megállapodást, vagy paktumot a kölcsönös védelemről; Dániel próféta könyve 9,27) köt 
majd az izraelitákkal, garantálva biztonságukat és védelmüket. 

Dániel jóslata alapján, a hétéves periódus akkor kezdődik el, mikor a római vezető és 
az izraeli vezető aláírják ezt az „erős szövetséget”, vagy paktumot: ez jelzi majd a 
Megpróbáltatás kezdetét a Biblia szerint (lásd Dániel próféta könyve 9,27; 11,23). 

Ézsaiás próféta figyelmeztette a zsidó népet a szövetséggel kapcsolatban: „Ti ezt mondtátok: 
Szövetséget kötöttünk a halállal, és egyezségre léptünk a holtak hazájával. Ha jön az elsöprő áradat, nem ér el 
bennünket, mert a hazugság lesz az oltalmunk, a hamisság a rejtekhelyünk. Ezért így szól az én Uram, az ÚR: 
A Sionra egy követ teszek le alapul, szilárd követ, drága sarokkövet alapul. Aki hisz, az nem menekül el! A 
törvényt zsinórmértékké teszem, és az igazságot mércévé. Jégeső söpri el az oltalmazó hazugságot, és víz árasztja 
el a rejtekhelyet. Felbomlik a halállal kötött szövetségetek, és nem marad meg egyezségetek a holtak hazájával. 
Ha megjön az ostorozó áradat, elborít benneteket (Ézsaiás próféta könyve 28,15–18). 

A világ nemzetei hamar a diktátor irányítása alá kerülnek majd, bizalmukat és reményüket a 
„római zsenibe” vetik. A gazdaságilag elmaradt országok pedig gyorsan csatlakoznak, hogy részt 
vegyenek a gazdaság felvirágoztatásáról szóló nagy tervben. A háború (mint olyan) úgy tűnik, 
véget ér. A diktátort az egész világ a nagy békehozóként üdvözli majd. 

Az antikrisztus által megteremtett erőegyensúly rövid életű lesz (három és fél év), és nagyon 
hirtelen fog véget érni akkor, amikor az antikrisztus Jeruzsálemben „Istennek” kiáltja ki magát. 
Isten ekkor azonnal elengedi az Apokalipszis négy Lovasa közül a másodikat. 

A Vörös Ló szimbolizálja a földön kirobbanó háborút: „És kijött egy másik ló, egy tűzvörös, és a 
rajta ülőnek megadatott, hogy elvegye a békességet a földről, sőt hogy öldössék egymást az emberek; és nagy kard 
adatott neki” (Jelenések könyve 6,4). Így a háború, az, amitől az emberek a leginkább félnek, teljes 
erejével végigsöpör rajtuk. 

„A vég idején összecsap vele (Izrael) a déli király” (Egyiptom; Dániel próféta könyve 11,40a). Egyiptom 
vezeti majd az arab-afrikai szövetséget, mint a dél királya, és indítja el az Izrael elleni inváziót. 
Ezzel kezdetét veszi az Armageddon: „Az északi király (Magóg) forgószélként tör rá (Izrael) harci 
kocsikkal (tank?), lovasokkal (lovasság) és sok hajóval. Behatol az országokba, és elözönli őket, 
mint az áradat” (Dániel próféta könyve 11,40b). 

Az Egyiptom általi támadást kihasználva indokként, Magóg és szövetségesei inváziót 
indítanak a Közel-Kelet ellen. Ezékiel próféta könyve 38. fejezete leírja a magógi erők fejlődését, 
és az Izrael elleni támadás tervét. Több mint huszonhat évszázaddal ezelőtt Ezékiel próféta így 
ábrázolja az újjáéledt Izrael elleni támadás tervét: „Így szól az én Uram, az ÚR: Abban az időben (az 
utolsó esztendő(k)ben, 8. vers) rossz gondolataid támadnak, és gonosz terveket fogsz szőni. Ezt gondolod: 
Fölvonulok (Góg) a védtelen ország ellen, rátámadok a békében és biztonságban lakókra, akik mindnyájan úgy 
élnek, hogy sem várfaluk, sem zárral ellátott kapujuk nincs..., hatalmaddal az újra benépesült romok ellen 
akarsz fordulni, a nemzetek közül összegyűjtött nép ellen, amely már jószágot és birtokot szerzett, és a világ 
közepén lakik” (Ezékiel próféta könyve 38,10–12; lásd 38,14–16). 
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A magógiakat vonzza majd a nagyszerű föld, Közel-Kelet hídjának meghódításának 

lehetősége. Ez azonban taktikai baklövésnek bizonyul majd, mert félreértelmezik a védtelen Izrael 
helyzetét, akik az antikrisztushoz fordulnak majd segítségért. 

Dániel próféta évezredekkel ezelőtt látta a Közel-Keleten zajló villámháború típusú inváziót: 
„...Behatol (Magóg) az országokba, (Közel-Keleten) és elözönli őket, mint az áradat. Behatol az ékes földre 
(Izrael) is, ahol sokan elesnek. De az edómi, móábi és ammóni nép legjava megmenekül a hatalmából” (Dániel 
próféta könyve 11,40c–41). 

Ezékiel próféta szintén szól az invázióról: „Azért prófétálj, emberfia (Ezékiel), és mondd meg 
Gógnak (a Magóg vezetőnek): Így szól az én Uram, az ÚR: Azon a napon, amikor megtudod, hogy népem, 
Izráel, biztonságban él, eljössz lakóhelyedről, a messze északról (Dániel próféta által említett észak királya) sok 
néppel együtt (Szövetséges országok), akik mind lovakon nyargalnak; nagy sereg ez, roppant haderő. Úgy vonulsz 
föl népem, Izráel ellen, mint a földet beborító felhő. Az utolsó napokban hozlak el téged országom ellen, hogy 
megismerjenek engem a népek, amikor szemük láttára megmutatom rajtad, Góg, hogy szent vagyok” (Ezékiel 
próféta könyve 38,14–16). Gyors támadásban a Magóg Hadsereg végigsöpör majd az arab 
országokon, köztük Izraelen is, hogy biztosítsa a nagy földhidat.2 

„Kiterjeszti hatalmát az országokra (Közép-keleti arab nemzetek), nem menekül meg Egyiptom sem. 
Birtokba veszi (A Magóg vezető) Egyiptom arany- és ezüstkincseit és minden drágaságát. Líbiaiak (arab 
Afrika) és etiópok (fekete Afrika) lesznek kíséretében” (Dániel próféta könyve 11,42–43). A magógi tömb 
becsapja Egyiptomot, az arabokat, az afrikaiakat, és egy rövid ideig meghódítja a teljes 
Közép-Keletet. A fő magógi haderő Egyiptomban állomásozik majd, ahol figyelmeztető 
üzenetet kap: „De a keletről (keleti mozgósítás) és északról (nyugat-Európa – az antikrisztus) jövő hírek 
megrémítik (a magógi vezetőt), ezért kivonul nagy haraggal, elpusztít és kiirt sokakat (Dániel próféta könyve 
11,44). 

A magógi vezető meglepődik majd, mikor értesül arról, hogy a római diktátor 
megtagadja eredeti békepolitikáját, amelynek (részben) sikereit köszönheti, és nagy 
erőket mozgósít. A keletiek („Ázsia” és szövetségeseik) engedélyt kapnak (az antikrisztustól), 
hogy óriási haderőket mozgósítsanak, azzal a feltétellel, hogy hűségesek lesznek hozzá (lásd 
Jelenések könyve 9). 

A magógi hadsereg impozáns főhadiszállása Jeruzsálemben lesz, a Mórijjá hegy 
Templománál, Jeruzsálemben: „Felállítja pompás sátrát a tenger és az ékes szent hegy között. De eléri a vég, 
és senki sem segíthet rajta” (Dániel próféta könyve 11,45). 

Ezékiel szintén beszél a Magóg haderői okozta pusztításról: „De majd azon a napon, amelyen 
megérkezik Góg Izráel földjére – így szól az én Uram, az ÚR –, haragra lobbanok. Felindulásomban, heves 
haragomban így beszélek: Azon a napon nagy földrengés lesz Izráel földjén. Megrettennek tőlem a tenger halai, az 
ég madarai, a mező vadai, meg a földön csúszómászó mindenféle állat és minden ember a föld színén. Leomlanak 
a hegyek, lezuhannak a sziklák, és földre dőlnek a várfalak. Fegyverbe szólítok ellene hegyeimen mindenkit – így 
szól az én Uram, az ÚR –, ember ember ellen támad fegyverével. Megbüntetem dögvésszel és vérontással. Ömlő 
záporesőt, jégesőt, tüzet és kénkövet hullatok rá és csapataira, a vele levő sok népre” (Ezékiel próféta könyve 
38,18–22). 

„Kiütöm az íjat bal kezedből, és kiverem a nyilakat jobb kezedből. Izráel hegyein fogsz elesni valamennyi 
csapatoddal és a veled levő népekkel együtt. Mindenféle ragadozó madárnak és mezei vadnak adlak eledelül. A 
harcmezőn esel el. Én megmondtam! – így szól az én Uram, az ÚR” (Ezékiel próféta könyve 39,3–5). 

Úgy tűnik, nukleáris fegyvereket („tűz és kénkő”) fognak bevetni a magógiak ellen. 

„Tüzet bocsátok Magógra és azokra, akik biztonságban (hamis biztonságban) laknak a szigeteken3 (különböző 
kontinensek), és majd megtudják, hogy én vagyok az ÚR” (Ezékiel próféta könyve 39,6). 
                                                 
2 Az, aki majd irányítani akarja a Közép-Keletet és Afrikát, birtokolnia kell a z ősi földhidat: Izrael ennek a hídnak a 

közepén fekszik, és számtalanszor a múltban emiatt csatatérré vált. 
3 „Sziget” héberül „ai”. Az ókoriak használták ezt a szót a mai modern értelemben vett „kontinensre” is. Ezt a szót 

használták például a tengerentúli nem zsidó civilizációk megjelölésére is. 
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E szerint a prófécia szerint Magóg, és vele együtt sok más nemzet megtapasztalja majd a 
rájuk hulló tüzet. Ez jelentheti Isten közvetlen ítéletét, vagy azt, hogy a különböző nemzetek 
egymásra fogják kilőni nukleáris ballisztikus rakétáikat. A benépesített Föld világméretű 
katasztrófával szembesül. 

3. ARMAGEDDON 

A magógi hadsereg és szövetségeseinek megsemmisülése után a világ egy lélegzetvételnyi ideig a 
béke illúziójában él majd. De János próféta a Jelenések könyve 9,13-tól (lásd még a 16. fejezetet) 
ezt jósolja a keleti mozgósításokkal kapcsolatban: „A hatodik is kiöntötte a poharát a nagy folyamra, az 
Eufráteszre, és kiszáradt a vize, hogy megnyíljék a napkeletről jövő királyok útja” (Jelenések könyve 16,12). 

Az ázsiaiak kihasználják majd a Közel-Keleten uralkodó kaotikus körülményeket, hogy a 
római diktátor ellen vonuljanak, és átvegyék a világ feletti irányítást. Kétszázmillió (lásd Jelenések 
könyve 9,16) Keleti Katona vonul majd az Eufrátesz keleti partjaihoz. A római diktátor vezette 
nyugati világ haderejét egy helyre (Izrael) gyűjti, hogy szembenézzen a Keleti Sárkánnyal. 

Az antikrisztus és a hamis prófétái természetfeletti erőt fognak használni, hogy egyesíthessék 
a Szövetséges nemzeteket a Keleti Hadsereg ellen: „És láttam, hogy a sárkány szájából, a fenevad 
szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan lélek jön ki: olyanok voltak, mint a békák, mert ördögök 
lelkei ezek, akik jeleket tesznek, és elmennek az egész földkerekség királyaihoz, hogy összegyűjtsék őket a 
mindenható Isten nagy napjának harcára. És összegyűjtötték a földkerekség királyait arra a helyre, amelyet 
héberül Harmagedónnak neveznek” (Jelenések könyve 16,13.14.16). 

Meg kell vizsgálnunk néhány részt a ebben a szövegben; de először fontos megjegyezni 
azt a tényt, hogy az események ezen sorrendje alkotja Isten végső ítéletét, ítéletét az ellen 
a világ ellen, amely elutasítja Jézus Krisztust. A Jelenések könyve ír az ítélet hét poharáról, 
vagy edényéről, amelyek Jézus Krisztus visszatérése előtt és a közben jelennek meg. A római 
diktátor hamis prófétája és a vallásos hadserege azt az üzenetet mondják majd a nemzeteknek, 
ami a sátántól származik. Az üzenet félelmetes, sátáni erővel bír majd. Minden szövetséges 
nemzetet meg fog győzni arról, hogy küldje hadseregét Palesztinába. Örökké tartó békét fognak 
ígérni a Keleti Hadsereg elpusztítását követően. 

Az Armageddon, vagy Harmageddon a Meggido hegyet is magába foglalja. Ugyanez a neve 
Jezréel völgyének amely a Szentföld közepén terül el, a Földközi-tengertől a Jordánig. A név 
jelentésének héber eredete van, jelentése: „kiirt”, „megöl”; és valóban, Megiddo völgye mindig is 
az öldöklés helyszínéül szolgált. Számtalan véres csata tombolt ezen a területen. Ma Haifa 
kikötője áll a völgy bejáratában. Ez az egyik legjobban megközelíthető hely Palesztinában, és 
tökéletesen alkalmas kétéltű hadi járművek partraszállásához. Óriási helyet kínál, ahol 
felszereléseket lehet légi úton mozgatni, csapatokat összegyűjteni, valamint óriási hadtesteket 
szervezni.  

Jóel próféta több mint huszonhét évszázaddal ezelőtt azt mondta: „Hirdessétek ezt a pogányok 
között; készüljetek harcra; indítsátok fel a hősöket. Járuljanak elé, jőjjenek fel mindnyájan a hadakozó férfiak. 
Kovácsoljátok szántóvasaitokat kardokká, kaszáitokat dárdákká mondja a beteg is: Hős vagyok! Siessetek és 
jőjjetek el ti népek mindenfelől, és seregeljetek egybe! Ide vezesd Uram a te hőseidet! Serkenjenek fel és jőjjenek fel 
a népek a Josafát völgyébe; mert ott ülök törvényt, hogy megítéljek minden népeket. Eresszétek néki a sarlót, mert 
megérett az aratni való! Jertek el, tapossatok, mert tetézve a kád, ömlenek a sajtók! Mert megsokasult az ő 
gonoszságuk! Tömegek, tömegek! az ítélet völgyében (=Armageddon)! Mert közel van az Úrnak napja az ítélet 
völgyében (Jóel próféta könyve 3,9–14). 

Világméretű konfliktus alakul ki. János apostol állítja, hogy nagy megrázkódtatás éri majd a 
földet, mikor a két haderő összecsap. Minden nemzetnek pusztulnak el városai (lásd Jelenések 
könyve 16,18-tól). A föld lakosságának egyharmadát elpusztítja ez az erő (lásd Jelenések könyve 
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9,5–18). 
Ézsaiás próféta könyve 24. fejezete ezt írja: „Az ÚR elpusztítja, felforgatja a földet, feldúlja 

felszínét, szétszórja lakóit. ... Teljesen elpusztul a föld, teljesen kifosztják. Az ÚR jelentette ki ezt az igét. 
Gyászol, hervad a föld, elalél, hervad a világ, elalél a magas ég a földdel együtt. Gyalázatossá tették a földet lakói, 
mert megszegték a törvényeket, megmásították a rendelkezéseket, megszegték az örök szövetséget. Ezért átok 
emészti a földet, megbűnhődnek lakói. Ezért elfogynak a föld lakói, csak kevés ember marad meg” (Ézsaiás 
próféta könyve 24,1–6; lásd 24,19–20). 

Zakariás próféta megjósolta, hogy ebben az időben a zsidó nép egyharmada felkészül, és 
csodával határos módon megmenekül: „Úgy jár az egész ország – így szól az ÚR –, hogy kétharmad 
részét kiirtják, és elpusztul, csak egyharmada marad meg. Ezt a harmadrészt is tűzbe teszem, megtisztítom őket, 
ahogyan az ezüstöt tisztítják, megpróbálom őket, ahogyan az aranyat próbálják. Ő segítségül hívja nevemet, én 
pedig meghallgatom őt. Ezt mondom: Népem ő, és ő ezt mondja: URam, Istenem” (Zakariás próféta könyve 
13,8–9). 

Úgy látszik majd, hogy az Armageddon tetőfokán minden élet kipusztul a földről, azonban 
a végső pillanatban Jézus Krisztus visszatér, hogy megmentse az emberiséget a teljes 
önpusztítástól. 

A történelem folytatódik, az idő nem áll meg. Ugyanaz a szellem (a világ szelleme = 
sátán), amely meggátolta, hogy Izrael vallási vezetői felismerjék a Messiás első Eljövetelét, 
napjainkban is meggátolja a vallási vezetőket abban, hogy felismerjék, Jézus Krisztus Második 
Eljövetele közeleg! Nyissátok ki a szemeiteket! 
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HATODIK RÉSZ 

KRISZTUS VISSZATÉRÉSE 

 
„És láttam a megnyílt eget: íme egy fehér ló, és aki rajta 
ül, annak neve Hű és Igaz, mert igazságosan ítél és 
harcol... A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, 
tiszta fehér gyolcsba öltözve” (Jelenések könyve 
19,11.14). 
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1. KRISZTUS VISSZATÉRÉSÉNEK JELEI 

„Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt 
mondta: »Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön 
el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe«” (Apostolok Cselekedetei 1,10–11). A szó, „ahogyan” utal 
arra, hogy Jézus Krisztus úgy fog visszatérni, ahogyan eltávozott, a fellegekben. 

Eskü alatt és a Főpap előtt Jézus ezt mondta a kihallgatása során: „Sőt azt mondom nektek: 
mostantól fogva meglátjátok az Emberfiát, amint a Hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin” 
(Máté evangéliuma 26,64b). Jézus itt Dániel próféciáira utal (lásd Dániel próféta könyve 7,13–
14). Mt 24,30 

„Láttam az éjszakai látomásban: Jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt; az öregkorú felé 
(az Atyaisten) tartott, és odavezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle 
nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül 
meg” (Dániel próféta könyve 7,13–14). Jel 1,7; 14,14 

„Mert ahogyan a villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig, úgy lesz az Emberfiának az eljövetele is” (Máté 
evangéliuma 24,27). Jel 19,11-től 

János Apostol azt mondta: „Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, 
és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. Ámen” (Jelenések könyve 1,7; lásd még Zakariás próféta könyve 
12,10b). 

„És akkor feltűnik az Emberfiának jele ( ) az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az 
Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel” (Máté evangéliuma 24,30). 

Ézsaiás próféta azt mondja: eljön majd az az idő: „Ítéletet tart a nemzetek fölött, megfenyíti a sok 
népet. Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. Nép a népre kardot nem emel, 
hadakozást többé nem tanul” (Ézsaiás próféta könyve 2,4). 

Azon a napon az emberek Isten színe elé járulnak majd, és azt kérik majd tőle, mutassa meg 
nekik az Ő útját: Isten ismerete világszerte megvalósul. Jézus úgy tanította, a Miatyánkban 
imádkozzunk azért, hogy ez a kor elérkezzen: „jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a 
mennyben, úgy a földön is” (Máté evangéliuma 6,10). 

Péter Apostol figyelmeztetett minket, hogy a Krisztus visszatérését megelőző napokban 
hamis tanítók támadnak majd az egyházban: „Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó 
nap(ok)ban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt 
kérdezgetik: Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a 
teremtés kezdetétől fogva van” (Péter második levele 3,3–4). 

Nem számít, hogyan próbálja az ember létrehozni szabályait, Istent nem lehet félreállítani; 
Meg fogja alapítani az Ő királyságát, az Ő Fiával, Jézus Krisztussal, Dávid Trónján. „Én kentem föl 
királyomat szent hegyemen, a Sionon*” (Zsoltárok könyve 2,6). 

2. JÉZUS A SZENTEKKEL ÉRKEZIK 

Az igaz hívők, akik megérik, hogy Krisztussal az Elragadtatás során találkozzanak a Nagy 
Megpróbáltatás előtt, csakúgy, mint a feltámadt szentek, a felhőkőn át fognak érkezni, Krisztussal 
együtt (lásd Jelenések könyve 19,14). Jel 20,4.6 

A „szentek” kifejezés olyan személyeket jelöl, akit Isten név szerint elkülönít, mindazokat 
akik hisznek Jézus Krisztusban; az ő Igaz Egyházának tagjai. A többször használt kifejezés jelöli 
azokat, akik csatlakoznak majd Jézushoz a visszatérése során. 
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Zakariás próféta ezekkel a szavakkal utalt Jézus Második Eljövetelére: „...Mert eljön az ÚR, az 
én Istenem, szentjeivel együtt” (Zakariás 14,5b). 

Hogy mit fognak a szentek viselni, mikor Jézus Krisztus visszatér, arról János Apostol 
beszél a Jelenések könyve 19,8-ban: „és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs 
a szentek igaz cselekedeteit jelenti”. Ez vonatkozik a hívőkre is a Mennyben: „A mennyei seregek követték 
őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve” (Jelenések könyve 19,14). 

3. ISTEN FÖLDI KIRÁLYSÁGA 

„Az ÚR lesz a király az egész földön. Azon a napon az ÚR lesz az egyetlen Isten, és neve az egyetlen név” 
(Zakariás próféta könyve 19,14). 

Krisztus csodálatos királyságot alapít a földön. Visszatér, és fizikailag alapítja meg az Ő 
Királyságát, és uralkodik majd benne legalább ezer éven keresztül (lásd Jelenések könyve 20,4–6). 

Isten Királyságában teljes béke és egyenlőség lesz, ahol mindenki tudja, hogy Jézus Krisztus a 
mi Urunk. Minden ember biztonságban lesz. A szelídek öröklik a földet (lásd Ézsaiás próféta 
könyve 11; Máté evangéliuma 5,5). 

Isten ezt a királyságát halandó alattvalókkal alapítja meg4 (Lásd Ézsaiás próféta könyve 2,2–
4), és legalább ezer évig fog tartani. Ennek az időnek a végén, néhányaknak a gyermekei, akik a 
királyság kezdetén éltek, hitetlennek bizonyulnak, és Jézus Krisztus ellen, és az Ő szabályai ellen 
fognak lázadni. Jézus gyorsan ítélkezni fog a lázadó hitetlenek felett (lásd jelenések könyve 20,7–
10).5 

4. AZ EMBERI TÖRTÉNELEM TETŐPONTJA 

A sátán meg lesz kötözve ezer évig; majd kis időre szabadon engedik, hogy feltárja a lázadást 
azoknak a szívében, akik már elutasították Krisztust (lásd jelenések könyve 20,7–8). Ezen a 
ponton a lázadók elítéltetnek. 

Ezt követően, minden életben maradt halandó átváltozik halhatatlanná. Isten királysága nem 
szűnik meg, hanem új formában, az új mennyben, és nem az új földön kerül megalapításra (lásd 
Jelenések könyve 21). A Jelenések könyve utolsó fejezetei az alábbi állításokat tartalmazzák: 

Első: Krisztus a nagy háború tetőpontján tér vissza, és elpusztítja az Ő ellenségeit = 
elítéli őket, azaz kiszabja büntetésüket; 

Második: A hitetlenek megfenyíttetnek (lásd Ézsaiás 2, 4), azaz megfeddi, rendreutasítja 
őket; 

                                                 
4 Különbséget kell tennünk az első és (lásd Pál levele a thesszalonikiaiakhoz 4,16) és a második (lásd Jelenések könyve 

20,11–15; Máté evangéliuma 25,31–34) Feltámadás között. Az első feltámadáskor, amely a Nagy Megpróbáltatások 
kezdetekor történik, csupán a szentek ragadtatnak el (lásd Pál levele a thesszalonikiaiakhoz 4,16). A második 
feltámadáskor, ami a Millennium végén történik, minden halott feltámad, beleértve azokat a „halandókat” is, akik a 
Millennium (= Krisztus ezeréves uralkodása) közben haltak meg. Csak akkor történik majd meg az általános és 
végső ítélet (lásd Máté evangéliuma 25,32–46). Azok, akik fizikailag nem pusztulnak el (Isten ellenségei el fognak 
pusztulni = „elítéltetnek”) Krisztus eljövetelekor, ők természetes testükben fognak élni Krisztus irányítása alatt, és a 
visszatérő szentek papi ellenőrzése mellett (lásd Zakariás próféta könyve 14,16). 

5 Jelenések könyve 20,8: Góg és Magóg = Jézus ellenségeinek prototípusai. 
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Harmadik: Krisztus megalapítja a Millenniumi Királyságot; 

Negyedik: Ezer év múltán a hitetlen utódok fellázadnak. Krisztus ítélkezik felettük, aztán 
pedig6 

Ötödik: Teljesen átalakul a menny és a föld, egy új készül el (lásd Jelenések könyve 21; 
Ézsaiás 65,17; Péter második levele 3,8–13). 

Ezt a végzetet rendelte el a Krisztus által megváltott ember számára Isten. Jel 19,17–21 

A Jelenések könyve 21–22-ben lélegzetállító képet kapunk, milyen lehet a mennyek országa. 
Krisztushoz hasonlóan, mi is örököljük a mennyeket, ahol Vele együtt örökké élünk majd, 
fájdalom, nélkülözés, könnyek és bánat nélkül. Olyan végtelen öröm, és leírhatatlan szépség öleli 
körül majd a földet és a mennyet az Atyaisten gyermekei számára, amely túlnő a 
felfogóképességünkön. 

Péter Apostol a Péter második levele 3,10–13-ban szól arról, hogyan fogja Jézus megújítani a 
mennyet és a földet: „De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve-
ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig 
mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten 
napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak! De új eget és új 
földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik.”  

Az „elemek” szót a görög „stoicheion” szóból fordították, amelynek jelentése a természet 
legkisebb része. Ma már tudjuk, hogy az „atom” a természet legkisebb része. Péter azt állítja, 
hogy ezek az elemek „felbomlanak” – szó szerint –, Krisztus bomlasztja majd fel a 
világegyetemünk atomjait óriási robaj, nagy forróság és tűz közepette. És akkor Krisztus még 
egyszer létrehoz egy újonnan átalakított mennyet, és egy újonnan átalakított földet, ahol kizárólag 
megdicsőült emberek, bűntelen lélekkel élnek majd teljes békében. Többé nem lázadnak az 
Atyaisten ellen. Tisztesség, biztonság, harmónia, és nagy öröm uralkodik majd. 

„Bizony, hamar eljövök. Ámen. Jöjj, Uram (Marana-tha) Jézus!” Az Úr Jézus kegyelme legyen 
mindnyájatokkal! (lásd Jelenések könyve 22,20.21). 

Látomások: 

Imádkoztam és olvastam a Két Szemtanúról, az Elragadtatásról és az antikrisztusról, 
próbáltam megtalálni az események sorrendjét, de nem tudtam megoldani a 
problémát7. Kértem az Urat, ha akarja, mutassa meg nekem, ezek az események 
hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Hirtelen egy fénysugár jelent meg a jobb 
oldalamon. Szűz Mária8 állt a közepén, karjában tartotta a Szent Gyermeket (Mária 
folyamatosan közbenjárt a szentekért). Félreállt. Elmentem mellette, és beléptem a 
Fénybe. Először a Fény, ami körülvett, olyan erősen ragyogott, hogy nem láttam 
semmit. Majd lassan széles lépcsőt láttam kirajzolódni magam előtt. „Sandra” nővér 
csatlakozott hozzám hamarosan, ahogy haladtam a lépcsőn; végtelen menetelésnek 
tűnt. Majd a léptek éles ívben balra kanyarodtak, egy nagyon mély völgyhöz 
érkeztünk, amelyen csupán egy keskeny függőhíd vezetett át. Megálltunk előtte és 
haboztunk, hogy átkeljünk-e rajta, mikor a másik oldalról az Úr angyala közelített 
felénk. Odajött hozzánk, majd visszasétált, átvezetett bennünket a hídon és eltűnt. 

Miután átkeltünk a hídon, sok idő telt el, majd hirtelen olyan helyre és olyan időbe 
érkeztünk, amely ismeretlen volt számomra. Először nem is láttunk semmit magunk 

                                                 
6  Az utolsó Ítélet, mely itt következik (lásd Jelenések könyve 20,10-től), nem ugyanaz, mint az úgynevezett 

„Különleges ítélet” (lásd a „Jézus Krisztus Egyházának Tanítása” című könyvben). 
7 Az olvasó mostanra bizonyára megértette, hogy a könyv bizonyos mértékben látomásaim eredménye. Az Úr 

segítsége nélkül a bibliai próféciák szavainak jelentései elzárva maradtak volna.  
8 Szűz Mária megjelenését sok keresztény vitatja. Éppen ezért idézem Máté evangéliuma 17,3-at: ebben megjelent 

Mózes (aki már halott volt), és Illés (aki elragadtatott) is Jézusnak. Következtetés: A Szentek megjelenése bibliai. 
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körül. Egy kis idővel ez után többé már nem láttam „Sandra” nővért. 
Majd gyermekeket (?) láttam, sok gyermeket, magam és a munkatársaim körül. 

Az Úr egy angyala jelent meg felettünk, és elkezdtük a gyermekeket átadni neki. Újra 
és újra, vég nélkül adtuk a kezébe a gyermekeket, végtelen sorban. Mindeközben 
egy hang ismételte szüntelen: „Mentsétek meg a gyermekeimet! Mentsétek meg a 
gyermekeimet!” 

Hirtelen egy nőt pillantottam meg, a nagy szajhát, hamis glória övezte a fejét, a 
nemzetek útjain utazott, lerombolta a feszületeket. Követtük, és újra felállítottuk a 
feszületeket, amiket lerombolt. Majd láttam, amint fog egy feszületet, és Krisztus 
Testét festi rá feketével, miután eltávolította a feliratot Krisztus feje fölül, és egy másik 
feliratra cserélte. Nem láttam pontosan, mit tett a feszületre. Azt hiszem, az volt: „Azt 
mondta: Én vagyok a »Zsidók Királya«” (?). 

Majd Sámuel* (Mihály) testvér és én (Dávid*), mindketten zsákvászon ruhákban 
egy hatalmas keresztet cipeltünk a vállainkon. Megmásztuk a „legmagasabb” hegyet, 
nagy nehézségek árán tartva a vállunkon a feszületet. Egyszer elestünk. Majd 
felálltunk, és ölben vittük tovább. Egy idő után könnyebbé vált a „terhünk”. Majd a 
hegy hirtelen meredekké vált, nagyon nehezen lehetett tovább mászni rajta. Már 
csak úgy tudtuk felvinni a keresztet, hogy húztuk magunk után egészen a hegy 
tetejéig. Ott felállítottuk a keresztet, és arcra borultunk, hogy hódoljunk előtte. Ekkor 
eltűntünk. 

* * * 

Az Úr Jézus az alábbiakat mutatta meg nekem: Láttam magunkat újra a feszületet 
vonszolni a hegyen. Nem tudom, hogy ez az út legeleje volt vagy sem. Majd láttam a 
fenevadat, hogy ugyanazon a hegyen, ahol korábban mi is másztunk, feszületet állít 
fel: Krisztus Teste függött rajta fejjel lefelé. 

Ezt követően rengeteg szentet láttam, fehér palástban, fehér pántot viseltek a 
fejükön (lefogta a hajukat); egy égő vörös kereszt ragyogott a homlokukon, át a 
pánton. Fiatalokat és időseket vetettek le a dombon és keresztre feszítették őket a 
kereszt másik oldalán a hegy alján. Ekkor megjelent a sárkány, és tüzet okádott a 
keresztre és felgyújtotta őket. Úgy nézett ki, mint egy végtelenül hosszú, égő 
fáklyasor. Hirtelen egy varázsló tűnt fel, a fenevad előtt járt, kigúnyolt mindent, amit 
korábban szentnek tartottak, jeleket mutatott az embereknek, és a fenevad nevében 
prófétált. 

Ezen a ponton emberek tömegeit láttam felfegyverkezve masírozni, végtelen 
sorokban, aztán hajókat láttam, repülőgépeket, más hadieszközöket, 
atomfegyvereket, égő városokat, végül minden égett. Menekülteket láttam az utakon, 
gyermekek és felnőttek vonszolták holmijaikat magukkal. Egy hang mennydörgött: „A 
népek utolsó harca!”. Annyira szörnyű volt a látvány, hogy többször feljajdultam: „Jöjj 
Uram! Jöjj Uram! Ne többet! Ne többet! Ne engedd ezt tovább!” 

Majd láttam a magasban szentek óriási tömegét, és angyalokat (?) fehér 
palástban, ragyogó fényben álltak. Megjelent Isten Trónja*. Négyen hordozták, 
palástot viseltek. Ekkor még senki sem ült benne. A négy palástot viselő távol állt a 
fehér ruhás szentek tömegétől, majd ünnepi menetben átvitték a Trónt a mennyei 
sokaság közepébe. 

Megkérdeztem az Úrtól: „Uram Jézus, ki az a négy fehér ruhás személy?” 
Engedélyt kaptam, hogy közelebb lépjek, és megnézzem. Ekkor Krisztus tűnt fel 
Isten Trónján, olyan szemkápráztató fényben, hogy nem is láttam Őt tisztán az Őt 
körülvevő ragyogástól. Még ketten csatlakoztak a négy palástot viselőhöz, így hatan 
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vitték a Trónt. Ekkor hatuk palástja fehérré változott. Krisztus fellépett az Ő 
Trónjához, az Élet Könyvét tartotta a kezében. Nyitva volt. A szentek sokasága a trón 
körül állt.  

Ekkor a színhely teljesen megváltozott. Láttam a Kiválasztottak felemelkedését, 
az Elragadtatást – mily ragyogó látvány! Amint felemelkedtek, csatlakoztak a fenti 
fényhez. Ezt követően láttam újra az előző jelenetet; a totális háborút. 

A fehér lovasok sokasága jelent meg, Jézus Krisztus vezette őket, kezében egy 
zászlót tartott. A zászló egy Bárányt* ábrázolt, amely egy zászlót tartott, mellső lábai 
között pedig az IHS felirat látszott. A fényből a sötétségbe ereszkedtek le; nagy 
tömeg követte őket, majd a sötétség eltűnt. Nagy, fehér trón jelent meg: A Krisztus, A 
Király, A nemzetek Uralkodója ült rajta, a szentek vették körül. A trón felett Dávid 
ragyogó csillaga látszott.  
Azok a szentek, akiket a nemzetek papjaivá jelöltek ki, egy félkört formáztak a trón 
körül. Részt vettek a nemzetek fogadásában. Jöttek (fizikai valójukban), leborultak 
Krisztus és az Ő szentjei előtt, és hódolatukat fejezték ki Neki. Majd láttam, amint a 
szentek kivonulnak, hogy vezessék a nemzeteket Krisztussal. 

* * * 

Kérdeztem az Urat az „asszonyról, aki az égen tűnt fel” (lásd Jelenések könyve 12). 
Ekkor megjelent az asszony. A „gyermeket” Istenhez vezették, útközben felnőtté vált, 
fehér palástba öltözött, pánt fogta körül a fejét, kitárta karjait, és a Mindenhatót övező 
ragyogás felé szállt. 

Az Asszony öreg zsidó nővé változott. Megközelítette Isten Templomát, de 
elfordult tőle, és elesett. Ezután hirtelen nem zsidó nővé vált (Kereszténnyé), aki 
menekült, mert üldözték. Ahogy menekült, elérte a Fényt, amely vezette őt, és eltűnt 
benne; ekkor megjelent újra, zsidó asszonynak öltözve, és a hegyekbe menekült. 
Majd láttam az Asszonyt (=Máriát), amint a mennybe vitetett. 

Ezután láttam a Két Szemtanút, mint két öreg embert. Szűz Mária megjelent 
nekik, intett a karjával, ők pedig követték. A földön aludtak, valamiféle takarót 
terítettek maguk alá. Ekkor rengetegen jöttek, hogy hallják őket. Egyikük gyászolt, a 
másik megtérésre hívott. Az Úr és Keresztelő Szent János példabeszédeit mondták, 
az Időre vonatkozó részeket és próféciákat idéztek a Szentírásból. Néhányukat 
hallottam: „Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani 
Ábrahámnak”; és „A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén...”, stb. 

Jeruzsálem utcáin sétáltak, és a Szent Föld más részein. Nem látták őket 
szívesen. Egy alkalommal, például, meglátogattak valakit, és be kellett osonniuk a 
házba, hogy senki se lássa, hogy vendégül látják őket. Megkérdeztem az Urat, hogy 
használnak-e majd bármilyen modern kommunikációs eszközt mint például a rádió. 
Ekkor Keresztelő Szent János jelent meg fekete zsákvászon ruhában. 

A Két Szemtanú gyümölcsöt evett, és úgy tűnt, azt eszik, amit találnak, 
legalábbis, az idejük túlnyomó részében. 

Az urat az alábbi Szentírás szövegrészről kérdeztem: „Ha valaki bántani akarja 
őket, tűz tör elő szájukból, és megemészti ellenségeiket” (Jelenések könyve 11,5). 
Hirtelen fényt láttam magam körül, amely erőtérként hatott. 

Láttam megint a Két szemtanút, gúnyolódtak és megvetően beszéltek velük. 
Mindenféle katasztrófát idéztek elő; egyszer óriási mennyiségű víz áradt ki, és öntött 
el mindent, majd hatalmas békákat láttam mindenfelé mászkálni. Egy másik 
alkalommal minden kiszáradt; a víz vérvörössé vált, és sok ember meghalt tőle.  

Majd láttam a Két Szemtanút Isten Temploma előtt állni. Egy hosszú menet érte 
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el a Templomot, és Ketten az út közepén álltak, próbálták akadályozni a menetet, de 
elhurcolták és megkövezték őket. Egyikük nagyon lassan halt meg. 

Mialatt ez történt, láttam megnyílni a mennyeket, nagy Fény jelent meg, 
amelyben Mária állt, kitárta karjait a Kettő felé. A megcsonkított testük az utcán 
hevert, halvány fény vette őket körül. Lelkük a testük mellett lebegett. Hirtelen 
felálltak, és egy nagy kiáltás kíséretében elkezdtek emelkedni, majd eltűntek a felhők 
között. 

* * * 

A Szent Szertartást tartottam (Utolsó Vacsora). Az Úrvacsorát követően az Úr Lelke 
lett úrrá rajtam, és a következőket mutatta meg: Először láttam a gonoszt a távolban. 
Óriási fenevadnak tűnt, hatalmas árnynak, eltakarta az ég egy részét. Felém 
lebegett, majd lassan elfordult tőlem, és eltávozott.  

Az Úr Bosszúálló Angyala jelent meg előttem, kezében egy karddal, a sátán 
pedig a lábaim előtt feküdt a földön, az Úr angyala felette állt, készen arra, hogy 
átdöfje kardjával. Ekkor egy hang zendült fel, így szólt: „És a béke Istene hamarosan 
összezúzza lábaid alatt a sátánt!” 

* * * 

Miközben imádkoztam Urunk házában, Jézus jelent meg ragyogó fényben. 
Előrelépve a háttérből, az Úr felém indult és azt mondta: „Most felkelek és biztonságba 
helyezlek téged, oda ahová vágyakozol.” Ekkor egy kis csészéhez hasonló dolog jelent 
meg a kezében. Kinyitotta. Nagyon kellemes illat áradt szét a levegőben. Kinyújtotta 
a kezét, bekente a fejemet és a kezeimet: „Megtaláltam a szolgámat, Dávid: Szent 
Olajammal felkentelek téged; Kezeim mindig veled maradnak. Kezeid szentek. Bármihez, 
amihez hozzáérsz, megszenteled, és meggyógyítod. Kezeid munkájának gyümölcsét 
fogyasztod; boldog leszel és ez jó lesz így veled!” majd eltűnt. 

* * * 

Az Úr olyan ragyogó dicsfényben jelent meg, hogy alig láttam Őt a Belőle sugárzó 
fényesség miatt. Száját szólásra nyitotta és a következőket mondta: „Isten a 
kezdetektől kiválasztott téged, éppen téged, szíve választottját! És hatalmat adott neked, hogy 
az Ő szolgájaként vezess, taníts és felszentelj! Emlékezz rá, azért adatott neked, az Én 
nevemben, hogy ne csupán higgy Bennem, hanem szenvedj az én nevemben! A Pusztulás Fia a 
közelben van! Kevés az idő! És Te készítheted a visszatérésemet azzal (azokkal) együtt, akit 
(akiket) kiválasztottam, hogy veled szolgáljanak. És akkor láthatod az Emberfiát alászállni a 
fellegekből, nagy hatalommal és dicsőséggel; akkor Ő elküldi az Ő angyalait, és összegyűjti 
az Ő kiválasztottait! Én mondom neked, ez a generáció el nem múlik, míg ezek a dolgok 
megtörténnek!” 

* * * 

Visszavonultam magányomba, térdre borultam és imádkoztam. Hirtelen éreztem, 
amint vastag felhők vesznek körül, a Mindenható képe* tűnt elő, atyai kezeit fejemre 
tette: „A szolgám vagy! Lépteid Tőlem valók, megerősítelek téged, és gyönyörködöm a te 
útjaidban. Mindenkinek megmutatom, hogy szeretlek!” 

„Ne a világot szeresd, ne is a világ dolgait. Aki a világot szereti, abban nincs meg az Én 
szeretetem. Ez az utolsó óra, ahogy már megmondtam neked, az antikrisztus érkezik. Közeleg 
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a végső óra; itt az idő, az ítéletnek meg kell kezdődnie Isten házában!”  

* * * 

Láttam, hogy az Úr az egyik kereszthordozójává tett meg engem. A legtöbb ember az 
ellenkező irányba masírozott; nagyon kevesen csatlakoztak a Kereszthez. Hosszú 
séta után megálltunk Jeruzsálemben, ahol felállították, hogy imádni lehessen, hogy 
jel legyen mindazok számára, akik megmenekülnek: „Csak a kereszt által lehet 
megmenekülni!” 

* * * 

„Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura azért, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és 
értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, így láttad jónak” (Lukács 
evangéliuma 10,21b). 
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HETEDIK RÉSZ 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 
„Bizony, hamar eljövök. Ámen. Jöjj, Uram Jézus!” 
(Jelenések könyve 22,20) 
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A napba öltözött nő (Jelenések könyve 12,1) 
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1a. MÁTÉ EVANGÉLIUMA 16,2–3 

„Amikor esteledik, ezt mondjátok: Szép idő lesz, mert vöröslik az ég! Reggel pedig: Ma zivatar lesz, mert vörös 
és borús az ég. Képmutatók! Az ég arcát meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok?” 

1b. DÁNIEL PRÓFÉTA KÖNYVE 12,6–10 

Dániel próféta nem értett meg sokat azokból a látomásokból, amelyeket Isten feltárt előtte. 
Zavarban volt azt illetően, hogy ezek az események milyen sorrendben és hogyan következnek 
majd be: „Mikor lesz vége ezeknek a csodás dolgoknak?” Egy angyali hírnök ezt válaszolta neki: 
„Egy időszak, meg két időszak és egy fél időszak múlva! Mert amikor véget ér a szent nép (Izrael) 
megrontójának hatalma, mindezek beteljesednek.” 

Dániel próféta ezt válaszolta: „Hallottam ugyan, de nem értettem, ezért megkérdeztem: Uram, mi lesz 
végül mindebből?” Az angyal így válaszolt: „Menj el, Dániel, mert ezek az igék le vannak zárva, és le 
vannak pecsételve a végső időkig.” 

Isten kinyilvánította, hogy döntése mindaddig nem lesz érthető, amíg „ mindezek beteljesednek”. 
Ezekhez a próféciákhoz a kulcs a jelen világ eseményeiben rejlik, melyek 
beleilleszkednek az Isten által elmondott események sorrendiségébe. 

„Sokan megtisztulnak, fehérek és kipróbáltak lesznek, a bűnösök pedig bűnösök maradnak. A bűnösök 
közül senki sem érti meg, de az okosok megértik” (Dániel próféta könyve 12,10). Így hát a bűnösök nem 
értik majd meg „az Idők Jeleit”, de gúnyolódnak majd azon, és kinevetik majd azt, aki Isten tervét 
kideríti. 

2. AZ IDŐK JELEI 

Az események lehetséges sorrendje: 

Első jel: Izrael nemzetként születik újjá. 

Ezékiel próféta a 36. fejezetben (Krisztus előtt 600 körül) megjövendölte, hogy a 
szétszóródott zsidó nép visszatér majd Palesztinába és megalapítja új nemzetét (lásd 
Ezékiel próféta könyve 36,25–28), röviddel a Messiás visszatérése előtt, aki megalapítja 
majd Isten királyságát itt, a földön (lásd Ezékiel próféta könyve 37,21–22). 

Generációnk legfontosabb jele az volt, amikor 1948-ban a zsidó nép megalapította 
Izrael nemzetét. Ha ez nem történt volna meg, másnak nem is lenne jelentősége. Minden egyes 
generációnak különböző jelek adattak, hogy jelezzék a messiás eljövetelét, de egyik generációnak 
sem adatott meg ez az első jel (lásd Mózes Ötödik Könyve a Törvény Summája 28,63-tól; Ezékiel 
próféta könyve 36,16-tól; Jeremiás próféta könyve 25,8–11; Lukács evangéliuma 21,5–6; Máté 
evangéliuma 24,34; Ezékiel próféta könyve 36–39). 

Második jel: A zsidó nép visszatérése az ősi Jeruzsálem városába. 

A zsidók – miután kétezer évig szétszóródva éltek a világban – elérték, Isten 
segítségével, hogy birtokba vegyék Jeruzsálem városát, amelyet most teljes irányításuk 
alatt tartanak, a Hatnapos háború (1967) eredményeképpen. 
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Jeruzsálem ősi városa lesz a kiváltó oka az utolsó napokban dúló háborúk többségének. 
Zakariás próféta (12–14), négyszáz évvel Názáreti Jézus születése előtt ír arról, hogy a jeruzsálemi 
csata, az Armageddon-hadjárat, a világháborúk mind azokból a vitákból erednek, hogy ki 
birtokolja Jeruzsálemet (12,2–4). A vonatkozó szakaszok szerint, a zsidó nemzet (Júdea népe) 
egyértelműen összekapcsolható a város megszállásával. Ennélfogva Jézus Krisztus visszatérését 
megelőzően a zsidó népnek kell birtokolnia a hatalmat az ősi Jeruzsálem városában. 

Harmadik jel: Újjá kell építeni Jézus Krisztus egyházát, Apostolok Cselekedeti 15, 6-tól. 

Jézus Krisztus Egyházát újjá kell építeni, eredeti Karizmatikus Hivatalaival együtt. Fel kell 
készíteni a Menyasszonyt a Vőlegény eljövetelére. Péter Hivatala Jeruzsálemből fogja vezetni a 
Tizenkét Apostol Kollégiumát. Krisztus Egyháza és a „nagy parázna” közötti elkülönülés 
kezdetét veszi (lád Jelenések könyve 17–18).  

Negyedik jel: „A Tíztagú Szövetség”. 

Dániel próféta könyve 7,15–25-ben találunk egy leírást arról, hogy az ókori Róma 
újjászületik, közvetlenül Jézus Krisztus, a Messiás eljövetele előtt. Itt megtudjuk azt is, hogy a 
„szövetség” a régi római birodalom maradványaiból emelkedik majd ki. Hatalmas ipari és 
gazdasági erőt képvisel majd. 

Ötödik jel: Az antikrisztus (lásd Dániel próféta könyve 7,24–25). 

A Római Birodalomból gyorsan kiemelkedik majd egy dinamikus vezető. Nagy, világi vezető 
lesz, az antikrisztus maga. Meghoz majd bizonyos döntéseket, és látszólag olyan eredeti 
válaszokat ad, amellyel az emberek szemében olyan magasságokba emelkedik, hogy elfogadják 
istenségként: 

Első ígéret (döntés): Egy háborúmentes világ. 

Ez a diktátor valóban egyetemes békét teremt majd egy ideig. 

Második ígéret (döntés): Gazdasági fellendülés. 

Látszólag eredeti megoldásokat ad a világot gyötrő gazdasági problémákra.  

A diktátor mindenkitől megköveteli majd, hogy „isteni személyének” engedelmességet 
fogadjanak, és mindenkinek fel kell vennie majd egy számot; azok pedig, akik ezt a számot nem 
veszik fel (nem fogadják el), azok nem tudnak majd sem eladni, sem venni, és munkát sem 
kapnak majd. 

Hatodik jel: Jeruzsálem Templomának újjáépítése. 

Pál második levele a thesszalonikaiakhoz 2,3-tól elmondja, hogy a világ diktátora 
(antikrisztus) Isten Templomában fog ülni, és „Istennek” kiáltja ki magát. 

Máté evangéliuma 24,15-ben Jézus beszél a „pusztító utálatosságról” amit Dániel próféta 
megjósolt. Ez jelenti a Templom szent helyének meggyalázását. Ahhoz, hogy az antikrisztus 
meg tudja szentségteleníteni a Templom szent helyét, a Templomnak léteznie kell. 
Ennek a Templomnak Jeruzsálem ősi városában lévő Isten Templomának kell lennie. 

Hetedik jel: A Két Szemtanú megjelenése és munkálkodása (lásd Jelenések könyve 11,3–12). 

Nyolcadik jel: Az Igaz Keresztények elragadtatása. 

Csodás esemény történik majd a földön abban az időben, mikor a Római diktátor „Istennek” 
nyilvánítja ki magát (a Nagy Megpróbáltatás kezdetén). Pál első levele a korinthusiakhoz 15,51-
ben ezt mondja Pál Apostol: „Íme, titkot mondok nektek: nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni 
(meghalni), de mindnyájan el fogunk változni.” Miután az Úr megadja a jelet, a Krisztusban meghaltak, 
megronthatatlanul, és az Igaz Keresztények átváltoznak majd halandóból halhatatlanná, egy 
szempillantás alatt (lásd Pál első levele a thesszalonikaiakhoz 4,16–17; Pál első levele a 
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korinthusiakhoz 15,51–54; Hóseás próféta könyve 13,14). Ekkor majd szemtől szemben állhatnak 
Jézussal. 

Röviddel azelőtt, hogy Krisztus elragadja az Igaz Keresztényeket a világból, az intézményes 
egyházak egyre inkább elvilágiasodnak, ahogy az a Szentírásban is meg van írva. Ekkor az 
egyházak többsége csatlakozik egymáshoz, hogy egy nagy ökumenikus világvallást hozzanak létre. 
Ez a „nagyszerű vallás” lesz az újjáéledt „titokzatos Babilon”, amely boszorkányságon, 
kábítószereken, és más okkult praktikákon alapszik. Ennek a sátáni vallásnak a gyökere már most 
munkálkodik és beágyazódik a mindennapjaink kultúrájába. 

Kilencedik jel: azok a zsidók, akik várják a Messiás eljövetelét, elbújtatnak (lásd Jelenések könyve 
12,6.14–16). 

Tizedik jel: Az arab-izraeli háború. 

A második és harmadik jelek bekövetkezte alatt megalakul az arab szövetség, amely egyesül 
Magóggal, és együtt gyűlölik majd Izraelt. 

Dániel próféta könyvében (11) az idő vége meg van határozva. Ez az az idő, amikor Jézus 
Krisztus visszatér. Ugyanebben a fejezetben azonosítható be „dél királya” is Egyiptomként, aki az 
arab nemzetek szövetségének vezetője. Ez a „dél királya” támadja majd meg Izraelt. 

Tizenegyedik jel: Magóg megtámadja Izraelt. 

Ezékiel próféta könyve 38. fejezet, 8. versében megjósolja a Zsidó nép visszatérését őseik 
földjére. Azt állítja, hogy miután a zsidók visszatértek a világban való szétszóródásból, egy 
hatalmas erő emelkedik majd ki „észak végén”<*. Ez a nemzet lesz az ő legfőbb ellenségük, és 
valójában részesei is lesznek egy, az izraeli nemzet ellen elkövetett közvetlen támadásnak. 

Magóg a Közel-Keleten keresztül támad majd, és a hódítását az afrikai kontinenssel kezdi. 
Azonban, Dániel próféta elmondása alapján úgy tűnik, hogy miközben Magóg éppen meghódítja 
az afrikai kontinenst, a keletről (ázsiai mozgósítások), valamint az északról (európai 
mozgósítások) érkező jelentések megriasztják majd őt. Magóg tombolva vonul vissza majd 
(Izraelbe), hogy sokakat megsemmisítsen (lásd Dániel próféta könyve 11,44). A magógi hadsereg 
teljesen meg fog semmisülni. 

Tizenkettedik jel: „Ázsia” belép a közel-keleti háborúba. 

Amint a magógok és arabok csatlakoztak az Izrael elleni harchoz, egy nagy szövetség alakul 
majd, számos ázsiai ország részvételével. Kelet uralkodói elküldik hadseregeiket az Eufrátesz 
folyó partjához, amint az a Jelenések könyve 16,12–14-ben meg van írva. A Jelenések könyve 9-
ből megtudjuk azt is, hogy ez a felkelés keleten, és az antikrisztus a nyugaton lesz az, ami nagyon 
megriasztja majd Magógot. A Szentírás szerint, úgy tűnik, hogy ez a keleti hatalom egy 
kétszázmillió katonából álló (lásd Jelenések könyve 16) óriási hadsereget vonultat fel. Miután a 
magógi hadsereget hatástalanították, a nagy világi hatalmak megküzdenek a világ irányításáért. 
Ennek a küzdelemnek a tetőfokán FOG MAJD JÉZUS KRISZTUS VISSZATÉRNI, 
hogy megalapítsa az Ő Ezeréves Királyságát! 

Az emberi történelem tetőpontjának lényege: 

– Izraelt és a vallásos helyeket újra megalakítják (1948, 1967 és a templom); 
– Az Idők Végének Egyháza felkészíti a Keresztényeket az Elragadtatásra; 
– Az antikrisztus megjelenése; 
– A nagy világi hatalmak megküzdenek a világ irányításáért; 
– Hogy megmentse az emberiséget a kipusztulástól, Jézus Krisztus visszatér, és uralkodik majd 

ezer éven keresztül; 
– A millenniumi Királyságot az utolsó Ítélet követi majd, és az univerzum átalakítása. 
                                                 
<*  Az Ótestamentum prófétáinak idejében az „észak” megnevezést használták Asszíria, Babilon, és a Perzsa 

birodalmak (valamint szövetségeseik) megjelölésére. 


