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Jézus Krisztus nagy apokaliptikus beszéde.
Máté evangéliuma 24, 25. fejezetek.
24:1. És kijővén Jézus a templomból, tovább méne; és hozzámenének az ő tanítványai, hogy mutogassák néki a templom épületeit.
2. Jézus pedig monda nékik: Nem látjátok-é mind ezeket? Bizony mondom néktek: Nem marad itt kő kövön, mely le nem romboltatik.
3. Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzá menének a tanítványok magukban mondván: Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek?
és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének?
4. És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket,
5. Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek.
6. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még
ez nem itt a vég.
7. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.
8. Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.
9. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.
10. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást.
11. És sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek.
12. És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.
13. De a ki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.
14. És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.
15. Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, a melyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (a ki olvassa, értse meg):
16. Akkor, a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre;
17. A ház tetején levő ne szálljon alá, hogy házából valamit kivigyen;
18. És a mezőn levő ne térjen vissza, hogy az ő ruháját elvigye.
19. Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokon a napokon.
20. Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se szombatnapon:
21. Mert akkor nagy nyomorúság lesz, a milyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.
22. És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a
napok.
23. Ha valaki ezt mondja akkor néktek: Ímé, itt a Krisztus, vagy amott; ne higyjétek.
24. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.
25. Ímé eleve megmondottam néktek.
26. Azért ha azt mondják majd néktek: Ímé a pusztában van; ne menjetek ki. Ímé a belső szobákban; ne higyjétek.
27. Mert a miképen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ember Fiának eljövetele is.
28. Mert a hol a dög, oda gyűlnek a keselyűk.
29. Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek
erősségei megrendülnek.
30. És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég
felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.
31. És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig.
32. A fügefáról vegyétek pedig a példát: mikor az ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár:
33. Azonképen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt.
34. Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, mígnem mindezek meglesznek.
35. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképen el nem múlnak.
36. Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül.
37. A miképen pedig a Noé napjaiban vala, akképen lesz az ember Fiának eljövetele is.
38. Mert a miképen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig, a melyen
Noé a bárkába méne.
39. És nem vesznek vala észre semmit, mígnem eljöve az özönvíz és mindnyájukat elragadá: akképen lesz az ember Fiának eljövetele is.
40. Akkor ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.
41. Két asszony őröl a malomban; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.
42. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti Uratok.
43. Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj: vigyázna, és nem engedné, hogy
házába törjön.
44. Azért legyetek készen ti is; mert a mely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia.
45. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, a kit az ő ura gondviselővé tőn az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt?
46. Boldog az a szolga, a kit az ő ura, mikor haza jő, ily munkában talál.
47. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt.
48. Ha pedig ama gonosz szolga így szólna az ő szívében: Halogatja még az én uram a hazajövetelt;
49. És az ő szolgatársait verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene:
50. Megjő annak a szolgának az ura, a mely napon nem várja és a mely órában nem gondolja,
51. És ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.
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25: 1. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama tíz szűzhöz, a kik elővevén az ő lámpásaikat, kimenének a vőlegény elé.
2. Öt pedig közülök eszes vala, és öt bolond.
3. A kik bolondok valának, mikor lámpásaikat elővevék, nem vivének magukkal olajat;
4. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vivének az ő edényeikben.
5. Késvén pedig a vőlegény, mindannyian elszunnyadának és aluvának.
6. Éjfélkor pedig kiáltás lőn: Ímhol jő a vőlegény! Jőjjetek elébe!
7. Akkor felkelének mind azok a szűzek, és elkészíték az ő lámpásaikat.
8. A bolondok pedig mondának az eszeseknek: Adjatok nékünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak.
9. Az eszesek pedig felelének, mondván: Netalán nem lenne elegendő nékünk és néktek; menjetek inkább az árúsokhoz, és vegyetek magatoknak.
10. Mikor pedig venni járnak vala, megérkezék a vőlegény; és a kik készen valának, bemenének ő vele a menyegzőbe, és bezáraték az ajtó.
11. Később pedig a többi szűzek is megjövének, mondván: Uram! Uram! nyisd meg mi nékünk.
12. Ő pedig felelvén, monda: Bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket.
13. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, a melyen az embernek Fia eljő.
14. Mert épen úgy van ez, mint az az ember, a ki útra akarván kelni, eléhívatá az ő szolgáit, és a mije volt, átadá nékik.
15. És ada az egyiknek öt tálentomot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek az ő erejéhez képest; és azonnal útra kele.
16. Elmenvén pedig a ki az öt tálentomot kapta vala, kereskedék azokkal, és szerze más öt tálentomot.
17. Azonképen a kié a kettő vala, az is más kettőt nyere.
18. A ki pedig az egyet kapta vala, elmenvén, elásá azt a földbe, és elrejté az ő urának pénzét.
19. Sok idő múlva pedig megjöve ama szolgáknak ura, és számot vete velök.
20. És előjövén a ki az öt tálentomot kapta vala, hoza más öt tálentomot, mondván: Uram, öt tálentomot adtál vala nékem; ímé más öt
tálentomot nyertem azokon.
21. Az ő ura pedig monda néki: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe.
22. Előjövén pedig az is, a ki a két tálentomot kapta vala, monda: Uram, két tálentomot adtál volt nékem; ímé más két tálentomot nyertem
azokon.
23. Monda néki az ő ura: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe.
24. Előjövén pedig az is, a ki az egy tálentomot kapta vala, monda: Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, a ki ott is aratsz, a hol nem
vetettél, és ott is takarsz, a hol nem vetettél;
25. Azért félvén, elmentem és elástam a te tálentomodat a földbe; ímé megvan a mi a tied.
26. Az ő ura pedig felelvén, monda néki: Gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, a hol nem vetettem, és ott is takarok, a hol nem
vetettem;
27. El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál; és én, megjövén, nyereséggel kaptam volna meg a magamét.
28. Vegyétek el azért tőle a tálentomot, és adjátok annak, a kinek tíz tálentoma van.
29. Mert mindenkinek, a kinek van, adatik, és megszaporíttatik; a kinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, a mije van.
30. És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.
31. Mikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyiszékébe.
32. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.
33. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja.
34. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.
35. Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem;
36. Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.
37.Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? vagy szomjúhoztál, és innod
adtunk volna?
38. És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna?
39. Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna?
40. És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, a mennyiben megcselekedtétek egygyel az én legkisebb atyámfiai
közül, én velem cselekedtétek meg.
41. Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is: Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, a mely az ördögöknek és az ő angyalainak készíttetett.
42. Mert éheztem, és nem adtatok ennem; szomjúhoztam, és nem adtatok innom;
43. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem; mezítelen voltam, és nem ruháztatok meg engem; beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem.
44. Akkor ezek is felelnek majd néki, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjúhoztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen,
vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked?
45. Akkor felel majd nékik, mondván: Bizony mondom néktek, a mennyiben nem cselekedtétek meg egygyel eme legkisebbek közül, én
velem sem cselekedtétek meg.
46. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre.
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I. AZ UTOLSÓ IDŐK JELEI

1. A zsidó templom
24:1-2.
1. És kijővén Jézus a templomból, tovább méne; és hozzámenének az ő tanítványai, hogy mutogassák néki a templom épületeit.
2. Jézus pedig monda nékik: Nem látjátok-é mind ezeket? Bizony mondom néktek: Nem marad itt kő kövön, mely le nem
romboltatik.

A jeruzsálemi zsidótemplom minden kétséget kizárva egyedülálló alkotás volt méreteivel, gazdagságával és a szépségével egyaránt. A templom alapépítményéhez használt kőtömbök nagysága
egyenként 40 könyök* (20 m) volt. Kettős csarnokai 25 könyök (12,5 m) magas vakítóan fehér márványoszlopokon nyugodtak, amelyek cédrusfa lemezekkel voltak beborítva. Az oszlopcsarnok szélessége 30 könyök (15 m) és az egész kerülete az Antonius-várral együtt 6 stadion** (1080 m). A templomudvarokat 3 könyök (1,5 m) magas művészien kidolgozott kőkorlátok választották el egymástól.
Ezen egyenlő távolságokban oszlopok sorakoztak, amelyeken latin és görög szövegek hirdették, hogy
idegeneknek tilos a Szentélybe belépni. Ez volt a neve a második templomhelyiségnek, amelyhez az
elsőből 14 lépcsőfok vezetett fel. A négyzet alapú szentélyt külön kőfal vette körül, amelynek magassága 40 könyök (20 m), de a külső magasságát eltakarta a lépcső. Belül azonban csak 25 könyök (12,5
m) volt látható, mert dombon épült, amelyhez lépcső vezetett fel és ezért nem lehetett látni a magasságát. A tizennegyedik lépcső és a fal között volt egy 10 könyöknyi (5 m) sík terület, majd még öt lépcső vezetett a kapukig, amelyeknek száma észak és dél felé négy-négy volt, kettő pedig kelet felé, a
nyugati oldalon nem volt kapu. Kilenc kapu dúsan be volt borítva arannyal és ezüsttel, a tizedik teljesen bronzból készült és sokkal értékesebb volt, mint az arannyal és ezüsttel borított kapuk. Minden
kapunak két-két szárnya volt, ezek egyenként 30 könyök (15 m) magasak és 15 könyök szélesek voltak (7,5 m). Egy kapu azonban amely kelet felől nyílt ezeknél is magasabb. Ez 50 könyök magas (25
m) és 40 könyök széles (20 m). Díszítése is gazdagabb, csupa arany és ezüstveret.
A Szentélyhez, amely középen emelkedett 12 lépcsőfok vezetett. Ennek homlokzata 100 könyök
(50 m) széles és 100 könyök (50 m) magas. Kapuján, amely 70 könyök (35 m) magas volt nem voltak
szárnyak, mivel ez a végtelen megnyílt menny jelképe volt. Kívül-belül csupa arany, és rajta keresztül
feltárult az egész óriási templomhelyiség. A Szentély két részre oszlott, de csak az elülső volt nyitva.
A belső alacsonyabb volt, mint a külső és aranykapuja 25 könyök (12,5 m) magas és 16 könyök (8 m)
széles. A kapukról tarka hímzésű, földig érő gyönyörű szövésű babiloni függöny csüngött le, káprázatos színek - kék, fehér, skarlát és bíbor - ragyogásában. Ezen a kapun lehetett bejutni a templomépület
alacsonyabb helyiségeibe. A Szentély belülről 60 könyök (30 m) magas és ugyanolyan hosszú és 20
könyök (10 m) széles. A Szentély ketté volt osztva. Az első rész neve Szentély, a belső rész neve a
Szentek Szentje. Három csodálatos és világhírű alkotás volt a Szentélyben. A hétágú arany gyertyatartó, a szent kenyerek arany asztala, és az arany illatáldozati oltár, amelyen csak illatos füstölőszert
égethettek. A Szentek Szentje minden irányban 20 könyöknyi (10 m), és a Szentélytől csak a kárpitfüggöny választotta el.1 Josephus Flavius azt írja, hogy ebben a helységben nem volt semmi, de a valóságban itt tartották az arany frigyládát, vagy más néven a szövetség ládáját, ugyanis a szövetségnek
két kőtáblája volt benne a tíz parancsolattal. Ezen kívül ebben helyezték el Áron botját, és egy arany
tányéron a pusztai vándorlás mannáját. Flavius nem is írhatott mást, mert a zsidó háború idején már
nem volt helyén a frigyláda és ezért nem tesz róla említést.

1 könyök 50 cm elnagyolt számítás szerint. A könyöknek több változata létezett. A kis könyök kb 44,4 cm
volt, a babiloni könyök, vagy más néven nagy sing pedig kb 55 cm volt.
**
1 stadion = 180 m
*
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„A templom külseje szemet-szívet elkápráztató látványt nyújtott. Mindenütt nehéz aranylapok
borították, és napkeletkor szikrázó fényekben sugárzott, úgyhogy aki mindenáron rá akart nézni, azt
éppen úgy elvakította, mint a nap sugarai. Idegenek, akik Jeruzsálembe igyekeztek, már távolról
olyannak látták, mint valami hófedte hegyet; mert ahol nem volt bearanyozva, ott vakító fehéren ragyogott. Tetején hegyes arany nyársak meredeztek, nehogy a madarak rátelepedjenek és beszennyezzék. Az építéshez felhasznált kőtömbök némelyike 45 könyök (22,5 m) hosszú, 5 könyök (2,5 m) magas, és 6 könyök (3 m) széles volt. A templom előtt állt a 15 könyök (7,5 m) magas és 50 könyök (25
m) hosszú és széles, négyszögletű oltár, amelynek a sarkai szarv alakban meggörbültek; délről enyhén
lejtő út vezetett fel hozzá. Az oltár úgy épült, hogy vasszerszámot nem használtak hozzá; egyáltalán
soha nem érinthette vas. A templomot és az oltárt finom művű, mintegy egy könyöknyi magas márványkorlát övezte, amely a népet elválasztotta a papoktól. Magfolyásban szenvedők és bélpoklosok
egyáltalán nem tehették be a lábukat a városba, a nők pedig havi tisztulásuk idején nem léphettek be a
templomba. Egyébként, ha tiszták voltak sem volt szabad átlépniük az imént említett korlátot. Azok a
férfiak, akik nem voltak teljesen tiszták, nem mehettek be a belső udvarba, ugyancsak a papok sem, ha
éppen tisztulást végeztek.”2
A nagy apokaliptikus beszéd előzményei
Jézus virágvasárnap elindult a Betfagétól Jeruzsálembe vezető úton. A szamárháton ülő Isten
Fiára királyként tekintett a tömeg. Ujjongtak, hozsannáztak, ágakat tördeltek, ruháikat levetették, a
földre terítették, és ezt mondták: „Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, a ki jő az Úrnak nevében! Hozsánna a magasságban!” (Mt 21:9b) Amikor megérkezett Jeruzsálembe, az egész város felháborodott. Jézus bement az Isten templomába és meglátta, hogy Isten házából hogyan csináltak vásárcsarnokot, piaccá züllesztve a legszentebb házat. Kiűzte az árusokat, asztalaikat felborogatta, és felindulásában így szólt: „Meg van írva: Az én házam imádság házának mondatik. Ti pedig azt latroknak
barlangjává tettétek.” (Mt 21:13) Jézus szerette a házat, az Isten házát. Fájt neki, amit azzal művelt
saját népe, nem tisztelve az Atyát. A zsoltárban így kiált fel: „Mivel a te házadhoz való féltő szeretet
emészt engem, a te gyalázóidnak gyalázásai hullanak reám.” (Zsolt 69:10) Jézus szenvedett attól a
bánásmódtól, amit a templomnál tapasztalt. De kinek ne fájna ha mások megfertőznék, meggyaláznák
a házát? „És kötélből ostort csinálván, kiűzé mindnyájokat a templomból, az ökröket is a juhokat is;
és a pénzváltók pénzét kitölté, az asztalokat pedig feldönté; És a galambárúsoknak monda: Hordjátok el ezeket innen; ne tegyétek az én Atyámnak házát kalmárság házává. Megemlékezének pedig
az ő tanítványai, hogy meg van írva: A te házadhoz való féltő szeretet emészt engem.” (Jn 2:15-17)
A templom megtisztítása után meggyógyította az ott lévő betegeket, majd éjszakára kiment Jeruzsálemből, és másnap Bethániából ismét visszatért. Útközben megéhezett és meglátott egy fügefát, de
amint odaért, látta, hogy az terméktelen. Gyümölcstelenségéért megátkozta. Amikor bement a templomba, a főpapok és a nép vénei gáncsoskodtak vele, mire Ő elmondta nekik a gyilkos szőlőmunkások
példázatát, és közölte a zsidó néppel, hogy: „... elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek
adatik, a mely megtermi annak gyümölcsét.” (Mt 21:43) Ezt követte a királyi menyegzőről szóló
példázat, aminek a hatására a farizeusok és a nagytanács bevonták a Heródes pártiakat is a Jézus elleni
küzdelembe. „Akkor szóla Jézus a sokaságnak és az ő tanítványainak, Mondván: Az írástudók és a
farizeusok a Mózes székében ülnek: Annakokáért a mit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok
és megcselekedjétek; de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek. Mert ők mondják, de nem cselekszik. Mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik; de
ők az ujjokkal sem akarják azokat illetni.” (Mt 23:1-4)
Jézus hosszas és kemény, nyolc jaj-al nyomatékosított feddő beszédet mondott ezután a templomban. A zsidóság vezetőit, a farizeusokat intette, amiért:
1. A mennyeknek országát bezárták az emberek előtt. (Mt 23:13)
2. Felemésztették az özvegyek házát. (Mt 23:14)
3. Becsapták az embereket. (Mt 23:15)
4. A templom ajándékát különbnek tartották az életnél. (Mt 23:16)
5. Dézsmát szedtek. (Mt 23:23)
6. A külső látszatra törekedtek. (Mt 23:25)
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7. Meszelt sírokhoz hasonlóan belülről rothadtak. (Mt 23:27)
8. Megölték a prófétákat. (Mt 23:29-35)
A feddő beszéd után nem született a szívükben megtérés, vagy bűntudat. Nem volt semmi, amiért a
Megváltó köztük maradt volna. Nem volt már bennük a jónak a szikrája sem. Jézus befejezte tehát
beszédét, otthagyta a templomot a templom népével együtt. A templom Istene magára hagyta a romlott népét.
Ez a gondolatmenet vonul végig Márk teológiáján is. Jeruzsálem Jézus ellenségeinek a székhelye.
(Mk 3:22, 7:1) Jézus számára viszont a szenvedés és a halál helye. (Mk 10:32kk, 11:1) Nincs benne
otthona. Este mindig kimegy belőle. (Mk 11:11, 19) Idegenként járkál benne. Elhagyott város. Ez
érvényes a város kultúrközpontjára a templomra is. Rablók barlangjának nevezi (Mk 11:17) Itt vívja
végső harcát a zsidó kegyesség vezetőivel, (Mk 11:27, 12:35, 14:49) s meghirdeti pusztulását is. Végül kimondja, hogy Isten nem lakik kézzel csinált templomban, hanem elveti azt és másik, nem kézzel
csináltat épít. (Mk 14:58) Isten új népe minden új népe közül való lesz (Mk 11:27), és az Istennel való
szövetség pecsétje pedig nem a templomi kultusz lesz többé, hanem Jézus „sokakért kiontott vére”.
„És kijővén Jézus a templomból, tovább méne; és hozzámenének az ő tanítványai, hogy mutogassák néki a templom épületeit.” (24:1) A 24. fejezet egy és kötőszóval szorosan hozzákapcsolódik
a 23. fejezethez. Összeköti a 23. és a 24. fejezeteket. Így a 24, 25. fejezetekben leírt apokaliptikus
beszéd a templomi beszéd következménye.
A kijött és a továbbment kifejezések a templom sorsára hagyottságát célozzák meg. Talán úgy
lehetne fordítani, hogy: Jézus otthagyta a templomot. A vőlegény hagyja így ott a menyasszonyt, egy
végső, eredménytelen beszélgetés után.
Jézus kijövetele a templomból látszólag nincs összefüggésben a megelőző látogatásával. Tanítványai nyílván tele voltak a templom csodálatával, és mutatták neki az épületet. 3 Megdöbbenve hallgatták templomi beszédének befejező részét, amelynek mondanivalója az volt, hogy Isten elhagyja a
templomot. (Mt 23:38) Ebből a beszédből világosan kirajzolódik előttünk, hogy a baj a templomba
járó emberekkel, főleg a papokkal, írástudókkal volt. Ezt nyomatékosítja a nyolc „jaj” mondásával.
Valószínűleg ez váltotta ki a tanítványokból azt a reakciót, hogy mutogassák a szép fehér kőből épült
templomot. A templom Izrael megmaradásának a garanciája volt: amíg van templom, van Izrael is. Ezt
a hiedelmet akarták a tanítványok megerősíttetni Jézussal, de Jézus ítéletes szavakat mondott a templomról. Megelevenednek szavaiban az ószövetségi próféciák - „Azért ti miattatok mezővé szántatik a
Sion, és kőhalommá lesz Jeruzsálem, a templom hegye pedig erdős hegygyé.” (Mik 3:12) „A móreseti Mikeás prófétált Ezékiásnak, a Júda királyának idejében, és szóla az egész Júda népének,
mondván: Ezt mondja a Seregeknek Ura: A Siont megszántják, mint szántóföldet, és Jeruzsálem
elpusztul, és e háznak hegyét erdő növi be;” (Jer 26:18), - amelyeket népe alig méltatott figyelemre,
nem is őrzött meg emlékezetében, de próféciája megdöbbentően teljesedett be a tragikus végű zsidó
háborúban.4 Prófétai szavának előzménye mindaz, amit az utolsó idők megpróbáltatásairól és Izrael
istentiszteleteiről mondott eddigi tanításaiban. Izrael a templom népe volt, de eljátszotta történelmi
hivatását. Ítélet sújtotta, és el kellett pusztulnia a templomnak is. Ahogyan az ótestamentumi próféták
és Josephus írásaiból tudjuk, nyomasztólag nehezedett rájuk a templom elpusztulásának előérzete.
Jézus ebben az ítélet kezdetét látja. Ezt a gondolatot támasztja alá Josephus Flavius is Jeruzsálem
ostromakor a zsidó lázadókhoz intézett beszédében. „Úgy én azt hiszem: Isten eltávozott a Szentek
Szentjéből, és azokhoz pártolt, akik ellen harcoltok. Ha már a tisztességes ember is menekül a bűnös
házból, irtózik lakóitól: mit gondoltok, vajon Isten - aki azt is látja, amit titkolnak, azt is hallja, amit
elhallgatnak - itt marad-e köztetek, mikor ily förtelmes módon éltek? És ugyan ti mit titkoltatok, és mit
hallgattatok el? Hiszen már az ellenség is tud mindenről. Büszkélkedtek törvénytiprásaitokkal, naponta versengtek, melyiktek a gonoszabb, és kérkedtek gazságaitokkal, mintha mind csupa erény volna.”5
Isten nem lakik kövekből épült épületben, hiszen még az egek egei sem fogadhatják be (1Kir 8:27).
Olyan templomban azonban végképp nem lakik, amelynek építője és népe kezéhez sok vér tapadt.
Az írástudók megfeddése után Jézus kijött a templomból és távozni akart. Ekkor léptek hozzá a
tanítványok. Jézusnak az épülettel semmi baja nem volt.
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„Jézus pedig monda nékik: Nem látjátok-é mind ezeket? Bizony mondom néktek: Nem marad
itt kő kövön, mely le nem romboltatik.” (24:2) Jézus nem a tanítványok kőtemplomára hivatkozik a
„mind ezeket” kifejezéssel, hanem akikről azt megelőzően beszélt, a farizeusokra. Miattuk vonul ki
Isten a templomból, mert ők tették azt rablók barlangjává. Ezért nem marad kő kövön. Tény, hogyha
Isten elhagyja a templomot, annak súlyos következményei lesznek. Az ellenség eljön és lerombolja.
Amit Jézus a farizeusoknak és a főpapoknak mondott, az a templom pusztulásáig aktuális maradt. A
rablók az utolsó leheletükig kitartottak bűnös természetük mellett. Az ostrom alatt lévő Jeruzsálemben
pártvillongások zajlottak. A húsvéti ünnepekre felzarándokolt zsidó nép pedig elszenvedte a legnagyobb gonoszságokat is. Ezt írja Josephus Flavius: „Míg ezek a pártok (miként mondtuk,) egymással
hadakoztak, ennek a levét a nép itta meg, s a köznépnek azt a részét, amely nem pendült velük egy
húron, mind a két párt fosztogatta.”6 A „nem marad itt kő kövön,” szó szerint beteljesedett. Josephus
Flavius zsidó történetíró beszámol arról, hogy Titus cézár serege Kr.u. 70-ben lerombolta Jeruzsálemet, és a templomot felgyújtották a római katonák. Miután a hadseregnek már nem volt mit rabolnia,
és dühét nem tudta levezetni, mert már nem volt kit gyilkolni és kifosztani, Titus Cézár megparancsolta, hogy az egész várost és a leégett templomot rombolják le. Csak a Phasael, Hippikos és Mariamne
tornyokat, amelyek magasabbak voltak a többinél, továbbá a körfal nyugati szakaszát hagyják épségben. A templom tehát nemcsak leégett, hanem le is romboltatott.7 Kézenfekvőnek látszik a következtetés, hogy az újszövetségi ember párhuzamba kerül az ószövetségi templommal. Isten az ember testében vesz lakozást, amelyet ha megszentségtelenít az ember, úgy jár mint a zsidó templom. Elhagyja
lakója és összeomlik. (1Kor 3:16-17; 6:19.)
Az ókor pogány népei között ismert volt az a nézet, hogy amely népnek istene a neki épített
templomban él, az a nép legyőzhetetlen. Ha azonban a nép elaljasodik, és nem tölti be az istene felé az
elkötelezettségeit, úgy elhagyja az istenük a templomot, és a nép legyőzhető lesz. Titus cézár világosan látta, hogy a zsidó népet elhagyta az istene és legyőzhető. A templom látványán elbátortalanodott
római katonákat meg kellett neki győzni, hogy merjenek harcolni a zsidók ellen, mivel egy másik nézet szerint, minél pompásabb és hatalmasabb templomot tud egy nép alkotni, annál erősebb isten lakik
benne. A zsidó templom viszont olyan egyedülálló alkotás volt, hogy a látványa lebénította az ellenség katonáit. Miután Titus cézár bebizonyította a katonáknak, hogy a zsidókat valóban elhagyta az
istenük, a katonák megindultak az ostromra.
A Jézus korabeli zsidó nép saját hőseinek példáiból nem tanult, nem figyelt fel arra, hogy Sámson mikor vált legyőzhetővé? Saul miért veszítette el a királyságot? Mind ketten életükkel fizettek
engedetlenségükért! Isten elhagyta őket, és legyőzhetőek lettek, mint bármelyik pogány.
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2. A világ vége
24:3.

3. Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzá menének a tanítványok magukban mondván: Mondd meg nékünk, mikor
lesznek meg ezek? és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének?

„Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzá menének a tanítványok magukban mondván:
Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ
végének?” (24:3) A versben három kérdés hangzik el.
1. Mikor lesznek meg ezek? Vagyis, hogy: Nem marad itt kő kövön. Ez Jeruzsálem pusztulására vonatkozik.
2. Micsoda jele lesz a te eljövetelednek? Ez nem esett egybe Jeruzsálem pusztulásával, bár a tanítványok úgy értették.
3. És a korszak végének? Ez viszont egybeesett Jeruzsálem és a templom lerombolásával, ill. a zsidók
tömeges pusztulásával Kr.u. 70-ben.
Az érintett tanítványokat Márk megnevezi. A Mk 13:3-ból tudjuk, hogy Péter, András, Jakab és
János ment oda Jézushoz. Márk és Lukács azonban kevesebbet mond el, mint Máté. Csak a templom
pusztulása felől kérdezték meg, és mivel ez nehezen volt hihető, érdeklődésük azon események felé
terelődött, amelyen keresztül Isten a pusztulás előjelét adja.8 Máté evangéliumában három kérdésük
volt a tanítványoknak: Jeruzsálem pusztulása, Jézus visszajövetelének jelei és a korszak végének jelei.
Nem volt nekik könnyű elhinni azt, amit Jézus mondott a templomról, mert az, szöges ellentétben állt
a realitás érzékükkel, de nemcsak az övékkel, hanem minden zsidóéval is. A templom ugyanis olyan
monumentális alkotásként állt előttük, amely emberi erővel lerombolhatatlan. Éppen ezért, amikor
Jézus a templom pusztulásáról beszél, a „vég” jutott eszükbe.
A tanítványok nem tudják szétválasztani a templom lerombolását a korszak végétől. 9 Teljesen
értetlenül álltak a Mt 24-ben hallottak előtt. Figyelemre méltó, hogy nem kaptak választ azonnal az
első kérdésre. Bár a 33, 34. versek válasz Jeruzsálem lerombolására.10
Az eszkatológia jele jelzi Jézus eljövetelét. Milyen jelre utal? Ezt a hallgatók nem tudták, de
kiderül, hogy miután Jézus elmondta a jeleket, a tanítványok nem lettek okosabbak. A szémeion-nak
(jel) olyannak kell lennie, amit ha meglátnak az emberek, azonnal biztosak benne, hogy egyértelműen
az a jel. Miben lehetünk biztosak? Ha azon gondolkodom, hogy az ablaküveg tiszta e, akkor az ablak
nem tiszta. A tiszta ablakot nehéz észrevenni, mert a kosz az, ami a figyelmet felhívja magára. A tiszta
a belsőt gyönyörködteti, de úgy, hogy nem vesszük észre, mitől szép minden, csak ha felhívják a figyelmünket rá. A tiszta az önmagában abszolút és egyértelmű, ezért nem úgy vesszük észre, mint a
piszkosat. Éppen ezért a jel-re is úgy gondolok, mint abszolútra, amit ha felmutatnak az embernek,
azonnal nyugtázza a teljes idegrendszere, hogy ez az, amiről Jézus beszélt.
Az egyház, Krisztus második „jelenlétének”* (paroúszia)** kifejezésére az „eljövetel” szót használja. A Bibliában az Úr eljövetelére vonatkozó jövendöléseknek több rétege van. Minden újabb réteg
egyre pontosabban ábrázolja annak részleteit.
Az Ószövetség a Messiásnak még csak egyetlen eljöveteléről beszél. Az Úr napjáról, amelyet
várva vártak a próféták. A bűn miatt az istentelenek napja lesz az a nap, a kegyeseknek viszont a szabadulás napja.***

*

V.ö. 1Thess 2:19; Jak 5:7; 2Pét 1:16; 1Jn 2:28.
Parúszia: Jelenlét, jelen, megérkezés, visszatérés. Itt fordul elő Máté evangéliumában, és csak ebben a fejezetben használja Jézus (Mt 24:3, 27, 37, 39). A többi evangéliumban nem található meg, a levelekben igen. (Fil
2:12; 2Thess 2:1).
***
(Ézs 2:10, 12, 19; 13:6-9; 34:10 Jer 46:10; Ez 30:3; Jóel 2:1-11; 2:31-32. 3:14; Ám 5:18-20; Abd 1:15; Sof
1:7-16, 2:2; Zak 14:1; Mal 3:2; 4:5).
**
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Az újszövetségben Jézus kijelenti, hogy Ő nem azért jött, hogy a világot megítélje, hanem azért,
hogy megváltsa. (Jn 3:15-17; 12:47.) A Messiás által elvégzett megváltói mű és a visszajövetelkor az
országlás elkezdése között idő telik el. Ezt nevezzük a kegyelmi korszaknak, a kegyelmi korszak végét
pedig utolsó időknek. Az utolsó időkre Jézus jelekkel hívja fel a figyelmünket. Ezeket olvashatjuk a
szinoptikus apokalipszisben.*
A parúsziával a tanítványok azt is kimondták, hogy hisznek a feltámadásban, hiszik, amit Jézus a
feltámadásáról megjelentett.
Párhuzamba állíthatjuk Jeruzsálem és a templom lerombolását, amely a zsidók számára a korszak
végével,11 az apokalipszissel, ami a mi számunkra, az Úr haragjának napjával és a pogányság idejének
végével egyenlő.
Amikor a tanítványok megkérdezték Jézust az Olajfák hegyén, akkor a korszak végére kérdeztek
rá az aiónosz szóval. Világ végéről több esetben is olvashatunk a Bibliában, de azok közül egy kivétellel mindenhol aión-ról ír, tehát korszakok végéről. Egy hely van ahol a kozmosz szót használja a
görög szöveg, de az is a látható világot jelenti, a feldíszített égboltot, minden csillagával bolygólyával
együtt. (1Ján 2:17) Hangsúlyozom, hogy csak a látható világot jelenti. A számunkra láthatatlan és
érzékelhetetlen világ azonban létezik, és hitünknek lényeges részét alkotja. Abszolút értelemben tehát
a világ végéről nincs szó a Bibliában, csupán a fordítók alkalmazták ezt a kifejezést. ** Kivéve a Csia
Lajos által fordított verziót, ahol az aiónosz-t korszak végnek fordította.*** Egy véges világban nehéz
az örök életről beszélni, ezért szükséges a tanítványok kérdését tisztázni, hiszen ma már nem azt értjük
alatta, ami az eredeti kérdés volt. A megjelölt fordításokban a világvége szó szerepel, aminek a teljes
megsemmisülés a vonzata a mai Magyar nyelv szerint. A világvége fogalma éppen ezért alkalmat ad
tévelygésekre, és a keresztyének kritizálására. A tanítványok kérdése tehát arra terjedt ki, hogy mikor
lesz vége annak a korszaknak, amelyben ők éltek, és annak a végnek mik lesznek a jelei.
A korszak vége
 A tanítványok ezzel azt is elárulták, hogy hisznek abban a lehetőségben, amit Jézus felkínált nekik.
(Az örök élet) Aki ugyanis visszatérhet a túlvilágról, az Ura annak a világnak.
 A tanítványok ezek szerint ismerték az addigi világkorszakok létezését, és azok határait. A kérdés
feltevése is helyes volt, bár nem tudták szétválasztani a templom lerombolását a korszak végétől.
 Az aiónosszal kifejezték, hogy ők egy új korszakot várnak.
 A szünteleia-val pedig azt, hogy világos számukra ennek a vége. Az aión az újra mutat. A kettő
között azonban lenni kell egy időintervallumnak. Ezt megerősíti a parúszia.
 Parúszia-ról csak akkor lehet beszélni, ha valaki elment, és egy idő után - ami lehet egy aión is visszajön. A megérkezése lesz a parúszia, amit jelenlétnek is fordíthatunk.
A zsidók hite szerint a világ élete két korszakra oszlik.12 1) Az egyik az, amely most van folyamatban. Ez a megpróbáltatások, gondok ideje. 2) Ennek a Messiás eljövetele fog véget vetni, akivel a
legboldogabb korszak kezdődik. Ez a másik korszak. A Messiás eljövetele a két korszak határa. A két
korszak határát mi keresztyének a Messiás nem testben, hanem dicsőségben való eljöveteléhez kapcsoljuk.
A valóságban ennél több korszak rajzolódik ki előttünk. A Mt 1:17 háromszor 14 nemzetséget
vázol fel. Ha ezt nem is tekintjük három aión-nak, akkor is figyelemre méltó, hogy Ábrahámtól számol. Ábrahámot tehát meghatározó korszakhatárnak tekinti Máté. (Máté a zsidóknak írta az evangéliumot). A táblázatban látható, hogy Jézus Krisztus születéséig öt történelmi korszak volt. Most élünk a
hatodikban, és az utolsó a Krisztus ezeréves uralkodása lesz.
*

Bővebb részleteket a Mt 24:30; Mk 13:26; Lk 21:27-en kívül az (1Thess 5:2; 2Thess 2:3b; 2Pt 3:10) és a Jelenések könyvében közöl az Úr (Jel 1:7; 3:10; 6:17).
**
1. Újfordítású Biblia (Magyar Bibliatanács Budapest, 1985)
2. Katolikus fordítású Biblia (Kiadja: Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója Budapest
3. Károli Gáspár fordítású Biblia
***
Csia Lajos fordítású Újszövetség (Printed for: Eastern European Mission and Bible Foundation
Heizwerkstrasse 12 A-1232 Vienna, Austria 1997)
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Az emberiség történeti korszakai
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3. Az utolsó idők jelei
24:4-14

4. És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket,
5. Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek.
6. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell
lenniök. De még ez nem itt a vég.
7. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.
8. Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.
9. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.
10. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást.
11. És sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek.
12. És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.
13. De a ki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.
14. És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el
a vég.

„És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket,” (24:4) Jézus
válasza figyelmeztetés, miszerint a létfontosságú kérdésekben nem mindegy, hogy az ember hol keresi
a választ. Lesznek ugyanis olyanok, akiknek érdekében áll a megtévesztés.13 Az sem mindegy, hogy
naiv ember, vagy többé-kevésbé beavatott, vagy a tudományban jártas ember keresi a választ.
Az első válaszadó meghatározza a fejlődés irányát. Ettől később nehéz eltéríteni a hallgatót. A
keresztyén egyházak szemmel láthatóan sokféle választ adnak a keresőknek. Ezt egyedül csak a Biblia
képes korrigálni, éppen ezért az egyházak felelőssége, hogy a Bibliát az emberek kezébe adják.
Az Úr Jézus semmitől sem óv bennünket annyira, mint a megtévesztéstől. Ismerős, ami az édenben is történt. (1Móz 3:1-5) A kísértő személyesen támad minket, és látszólag jelentéktelen dolgokkal
közelít. (Zsid 10:24-27) Jézus az utolsó időket jellemző tévelyítőket első helyre teszi, mint meghatározó jeleket.
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a) Első jel: Hamis Krisztusok
„Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat
elhitetnek.” (24:5) Krisztus eljövetele a végső ítélet elkezdésére egy eseménysorozattal nyílik meg.
Ennek első jele, hogy hamis felkentek jönnek sokan, akik azt mondják, hogy: „Én vagyok a Krisztus.” Ezt állították az ApCsel 21:38-ban szereplő egyiptomiról is, aki 4000 orgyilkost vitt a pusztába.14 Az ezredes nyílván úgy tudta, hogy olyan valaki volt, aki a Felkent funkciót használta. Minden
esetre könnyen összetévesztette Pált az egyiptomival. „Hát nem te vagy az az egyiptomi, ki e napoknak előtte fellázította és kivitte a pusztába azt a négyezer orgyilkos férfiút?” (ApCsel 21:38) Pál
Jézus Krisztus nevében prédikált, de sohasem állította magáról, hogy ő a felkent. Ezen kívül az ApCsel 5:34-37-ben Gamáliel hivatkozik Theudásra és a Galileus Júdásra, akik a népet maguk után csábították, majd elvesztek. Josephus Flavius megemlíti Theudas csaló próbálkozását, amint a Jordán
vizét akarta kettéválasztani, de Fadus, júdeai helytartó lovas csapataival szétverte az összesereglett
tömeget.15
Az „Én vagyok” (egó eimi,) Isten neve. Eredete az ószövetségi kijelentésből ered. „És monda
Isten Mózesnek: VAGYOK A KI VAGYOK. És monda: Így szólj az Izráel fiaihoz: A VAGYOK küldött engem ti hozzátok.” (2Móz 3:14) Ennek legegzaktabb újszövetségi példája a Mt14:27-ben olvasható, amikor Jézus a tengeren járva közeledett a tanítványokhoz, és megnyugtatta őket. „Én vagyok ne
féljetek.” Az isteni név mellett szól még Jn 18:6 is, amely szerint, amikor elhangzott az „Én vagyok,”
földre estek (elvágódtak) a fogdmegek. Ez a kijelentése gerjesztette népének vezetőiben is a gyílkos
indulatot. Ha kemény szavakat használt is a vezetőkre, azért sohasem akarták megölni, de amikor
rendhagyó kifejezést használt: „...Bizony, bizony mondom néktek: Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok.” (Ján 8:58) Azonnal köveket ragadtak, hogy megkövezzék. Ha csak annyit mondott volna,
hogy: Mielőtt Ábrahám lett, én voltam, biztosan csak nevették volna. Az „Én vagyok,” formulával
azonban Istenné nyilvánította magát.
Sátán különböző módszerekkel igyekszik megingatni az evangélium tiszta tanítását. Kálvin leírta,
hogy már Jézus Krisztus feltámadása után támadtak olyan csalók, akiknek mindegyike felkentnek,
illetékesnek (akit megillet) vallotta magát. Szerinte nem kétséges, hogy Isten tette ki az ilyen szemfényvesztésekkel való megtévesztéseknek a zsidókat, kik méltatlanul visszautasították az Ő Fiát.16
Ezek alapján nem lesz könnyű dolga a korszak végén élő keresztyéneknek a hamis felkentek felismerése, de Jézus ígérete szerint nem reménytelen. (Lk 24:49; Jn 16:7.)
A Krisztosz jelentése: Felkent. Az alapszó kriszma jelntése: kenet. Jézus a kenet birtokosa,
amely szükséges ahhoz, hogy Megváltó legyen. A Krisztosz tehát a méltóságát kifejező funkció. A
funkció és a név együtt tulajdonnévvé kristályosodott. Így a tulajdonnév: Jézus Krisztus, a méltóságnév: Krisztus Jézus.
Eredete: A héber Mössijah-ból vette át a görög nyelv, mint Krisztosz. Mindkettő jelentése Felkent,
melyeket a legtöbb esetben Krisztusnak fordítanak.* A hamis messiások feltűnése lesz az első jel.17
Jézus itt arról is beszél, hogy sokan jönnek az ő nevében, és azt mondják, hogy ők felkentek, kenettel
bírók, az Isten ajándékai, mint ahogyan Jézus Krisztus Isten „egyetlen” ajándéka (talentuma).
A hamis Krisztusok bemutatkozása tehát a következő lehet:
*

A leggyakrabban forgatható szótárak elsődleges jelentéseként a felkent, ill. bekent áll.
- Dr. Kiss Jenő: Görög - Magyar Újszövetségi Szótár: felkent, Messiás, mint tul. név Krisztus
- Györkösy Alajos, Kapitánffi István, Tegyey Imre: Ógörög-Magyar Nagyszótár: 1. bekent, bevont, 2. bekenendő; 3. felkent.

- Dr. Varga Zsigmond J. Újszövetségi görög-magyar szótár: „felkent; héb. mašiach »felkent« Eredetileg méltóságnév, Izrael királyai Isten felkentjei voltak: a felkenetés volt a külső jegye isteni megbízatásuknak és meghatalmazásuknak tkp. Messiásnak kellene fordítanunk, talán Felkentnek. Vigyázat:
semmiképpen sem tulajdonnév, ahogy általában érezzük, így ̓Ιησου̑ς Χριστός v. a Χριστός ̓Ιηρξσ̑ς
szókapcsolatban a tulajdonnév a Jézus, viszont a Krisztus már a méltóságát, egyetemes megbízatását,
ügykörét v. munkakörét jelöli.”
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 „Én vagyok a felkent”
 „Felkent vagyok”
 „Én vagyok a Krisztus”
 „Krisztus vagyok”
A kenettel való visszaélésre mindig volt lehetőség, és mindig ki is használták. Elsősorban zsákmányt
kovácsoltak belőle a hiszékenység vámszedői.
Az egyház születésétől kezdve a Szent Szellem keni fel szolgálatra azokat, akik rálépnek a keskeny útra. A kenet tesz felhatalmazottá a szolgálatra, a feladat elvégzésére. „Az én nevemben” azt
jelenti, hogy ezek messiásoknak, felkenteknek, illetékesnek mondják magukat. A legjelentékenyebb
messiási vállalkozás (132 - 135) Bar Kochba** felkelése volt. 132-ben bejelentette, hogy ő a Messiás.
Támogatta őt ebben Aklába ben Joseph rabbi, annak ellenére, hogy Bar Kochba nem Dávid házából
származott, és nem lehetett törvény szerint Messiás. A lázadást Hadrianus császár terve váltotta ki,
amely szerint Aelia Capitolina-t - Jupiter temploma - állíttatott volna fel a lerombolt templom helyén.
Úgy kezdték beszédeiket: „Én vagyok a” (t.i. a Krisztus). Ez volt a szokott formulája az isteni méltóság vagy küldetés kinyilatkoztatására attól fogva, hogy Mózesnek Isten megjelent a csipkebokorban.
(Jézus nagyon óvatos volt, amikor saját magáról, mint Krisztusról nyilatkozott). Ezzel a szemlélettel
viszont két élesen elkülöníthető témakörre bontható a hamis Krisztusok vizsgálata. Az egyik a kenet
kérdésköre, amely a felkenetést taglalja, a másik az ebből származtatható politikai-Krisztus kérdése,
amely a Messiás témakörével foglalkozik.
Az „És sokakat eltévelyítenek” arra utal, hogy eredményes lesz a hamis felkentek tevékenysége.
A tévelyítők - megtévesztők - egyik jellemző vonása, hogy magukon viselik azokat a jegyeket, amit a
Jézus korabeli nép és papság gondolt a Messiásról, vagyis a Messiás politikailag ütőképes személy.
„...Csillag származik Jákóbból, és királyi pálcza támad Izráelből; és általveri Moábnak oldalait, és
összetöri Sethnek minden fiait.” (4Móz 24:17b) Itt egyértelmű prófécia hangzik egy kemény kezű
királyról, aki Jákóbtól származik. „Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr, és támasztok Dávidnak
igaz magvat, és uralkodik mint király, és bölcsen cselekszik és méltányosságot és igazságot cselekszik e földön.” (Jer 23:5) Ez a prófécia azt is kimondja, hogy a Messiás: Dávid házából származó
király, aki bölcs és igazságos. A római császárok előtt ismert volt ez a zsidó várakozás, ezért a Dávid
házát feljegyezték, és figyelemmel kisérték. „Josephus zsidó történetíró szerint a hamis Krisztusok
politikai lázadásai jelentették az egyik jelentős okot a zsidó háború kirobbanásában, és így Jeruzsálem pusztulásában is.”18 Jézus mindenek előtt a hamis messiásoktól óvja tanítványait, akik az Ő nevében, vagyis messiási igénnyel lépnek fel.19 Mivel azonban a Messiás származása determinálható,
ugyanis nem származhat máshonnan csak Izraelből, Izraeltől, és Dávid házából, a hamis messiás sem
tartozhat bármilyen más néphez. Ez a kérdés foglalkoztatta Heródest is, amikor a napkeleti bölcsek
megérkeztek udvarába. (Mt 2:1-12). Az írástudók Mikeás próféciáját olvasták fel neki. „De te,
Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az Izráelen; a kinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.” (Mik 5:2) E prófécia kimondja,
hogy: A Júdeai Betlehemben születik a Messiás.
Mivel a zsidók nem ismerték fel Jézusban a Messiást, továbbra is várják annak megjelenését.
Bármilyen karizmatikus vezető megfelel tehát nekik, aki szorongattatott helyzetükben azt mondja,
hogy: „Én vagyok az” (t.i. a Krisztus). Ezek mind a saját nevükben érkezett messiások, vagyis nem
hivatkoznak az Atyára. Erre is figyelmeztet Jézus (Jn 5:43). Tovább folytatva a megkezdett gondolatot, a hamis messiásoknak minden kétséget kizáróan zsidónak kell lenniük. Ezt olvashatjuk ki Jákób
áldásából is, amely szerint Dán kígyó lesz az úton (1Móz 49:17). Dán jelentése: Bíró, vagy: az ítélet
végrehajtója. Ruth könyve 4. rész alapján a megváltónak vér szerinti rokona az álmegváltó. A Bírák
9. része szerint viszont anyai ágon félvér, mert Izrael első törvénytelen királya, Abimélek, szolgálótól
született, és élősködő. (Mint a galagonya, vagy a tüskebokor). Zakariás próféta elég egyértelműen
közli, hogy a nagyon jó (Krisztus), és a nagyon rossz (Antikrisztus) is a zsidók közül támad. „Közülök
támad a szegletkő, közülök a szeg, közülök a harczi ív, közülök egyszersmind minden sarczoló.”
(Zak 10:4)

**

Csillag Fia
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És mit, vagy kit találunk a zsidók között? 1992-ben Jeruzsálemben már csinosították azt a házat,
ahová a Messiást akarták beköltöztetni. Mivel a zsidó hit szerint nem Jézus Krisztus volt a Messiás,
ezért a Megváltónak előbb vagy utóbb el kell érkeznie. A Habad nevű ortodox szervezet szerint ennek
hamarosan meg kell történnie. A Habad szervezetei nem beszéltek róla nyíltan, de ráutalással éreztették, hogy a Messiás nem más, mint a New Yorkban élő, 89 éves Menachem Mendel Schneerson rabbi.
A rabbi viszont úgy nyilatkozott, hogy nem teszi lábát Izrael földjére addig, amíg a Messiás nem érkezik meg. Erről úgy vélekedett, hogy ez egy éven belül elképzelhető. A Habad aktivistái petícióban
sürgették az agg rabbit, hogy nyilvánítsa ki, igenis ő a Messiás. 20 A rivális ortodoxok természetesen
gúnnyal jutalmazták a tévelygést és megkérdezték, hogy a szent szövegek szerint szamárháton érkezik
a Messiás, vagy Boeing 747-es repülő gépen? Minden esetre eltelt azóta néhány év, és a Habad sikereiről semmi hír.
Látnunk kell tehát, hogy a zsidó nép termeli a hamis Krisztusokat minden időben, akik azonban
leleplezhetőek a Biblia fényében. De csak a Biblia fényében. A Biblia olvasása nélkül viszont könynyen elhitethetőek az emberek. Ezért történhetett meg számtalan esetben az, hogy embert imádtak, és
istenítettek. Sokkal veszélyesebb a végidők hamis Krisztusainak tevékenysége, mert sokakat elhitetnek, (ha lehet még a választottakat is) és közülük emelkedik ki az Antikrisztus is. Amikor tehát a zsidók közül sokan jönnek és mondják, hogy: „Én vagyok”, akkor számíthatunk arra, hogy az Antikrisztus is megjelenik. Személyét azonban a Biblia alaposabban bemutatja, hogy minden kétséget kizáróan
felismerjék a próféciákat tanulmányozó emberek. Néhány szempont, amit szem előtt kell tartani:
1. Az Antikrisztus Isten ítéleteként, mint a veszedelem fia szabadíttatik az emberiségre a kegyelmi
korszak végén, tulajdonképpen a visszautasított kegyelem eredményeként.
2. A népek ítéletének ideje: A laodiceai korszakban. Laodicea jelentése: népítélet, megítélt nép.
Az ítélet szimbóluma a mérleg.
3. Zakariás próféta kimondja, hogy a zsidó nép szolgáltatja az áldást (Krisztust) és az átkot (Antikrisztust) is: „Közülök támad a szegletkő, közülök a szeg, közülök a harczi ív, közülök egyszersmind minden sarczoló.” (Zak 10:4)
4. Jákób áldása tovább pontosítja a fenevadat: Dán kígyó lesz az úton. (1Móz 49:17) Dán jelentése:
Bíró, vagy: az ítélet végrehajtója. Dán törzsének jelvénye: A mérleg.
5. A maga nevében érkezik. „Én az én Atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be engem; ha más
jőne a maga nevében, azt befogadnátok.” (Jn 5:43)
6. Ruth könyve 4. része alapján a megváltónak vér szerinti rokona az álmegváltó. Bírák 9. része szerint viszont anyai ágon félvér, mert Izrael első és törvénytelen királya Abimélek, szolgálótól született, és élősködő. (Mint a galagonyabokor).
7. Mivel az ortodox zsidók várják a Messiást, titokban ők készítik az útját, ezért csak olyan személy
jöhet számításba, akit ők elfogadnak. Ezt nagyon fontos szempontként kell kezelni!
Ezekből a pontokból kirajzolódik előttünk a kép, amely szerint a népek ítéletét a laodiceai korszakban a kígyó természetű Dán törzsének végidőbeli vezéralakja hajtja végre. Emlékezzünk a már
többször idézett Jákób áldására, amely szerint: „Dán kígyó lesz az úton, szarvaskígyó az ösvényen,
mely a ló körmébe harap, hogy lovagja hanyatt esik.” (1Móz 49:17) Az Antikrisztus tehát zsidó lesz.
Nem is fogadna el Izrael mást messiásnak. Ezért tudja az Antikrisztus őket megcsalni. A zsidó nép
átok alatt él, amióta a Messiást megfeszítették. Szemüket és elméjüket lepel borítja, és csak a megtérésükkor tűnik el, akkor látnak majd tisztán és világosan, és felismerik Jézusban a Megváltót. Amíg
azonban a harag ideje le nem telik, illetve a pogányok ideje be nem telik, addig saját szájuk által mondott átok alatt élnek. Csak akkor tér vissza a kegyelem hozzájuk, csak akkor ismerik fel azt, akit megfeszítettek. „És ha mondja néki valaki: Micsoda ütések ezek a kezeiden? azt mondja: A miket az én
barátaim házában ütöttek rajtam.” (Zak 13:6)
A Jelenések 13. fejezete alapján minden kétség nélkül a tengerből (forradalomból) feljövő fenevad lesz a diktátor, és mint Antikrisztus, abszolút uralmat élvez a népek fölött. Ő lesz a római birodalom politikai vezetője. A földből feljövő fenevad, mint egyházi hatalmasság, az Antikrisztus szellemi
irányítója. Uralja a fenevadat. „... és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, ...” (Jel 17:3b).
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Hazug prófétálásaival meggyőzi a népet arról, hogy a diktátor által van szabadulás, őt kell imádni és
azt a szellemi hatalmat, amely az erejét adta a tengerből feljövő fenevadnak.
Amikor az antikrisztusi uralom megvalósul, a zsidóság sok ezer éves álma is beteljesül. Egy
álom, amelyet ők Istennek hátat fordítva álmodtak és valósítanak meg. Ez az álom a világhatalom egy
kézbe való letétele, vagyis a messiási korszak egy erőskezű (vasvesszős) diktátor vezetésével. Mai
néven: A globalizált világ vezetése a Messiás által, ahol ők a világ urai, mindenki más a lábuk porát
nyalja. (Ézs 49:22,23) Az Istennek hátat fordított zsidók az álom megvalósítását három pillérre helyezték. Első a Cionizmus, a második a Kommunizmus, a harmadik a Szabadkőművesség. Ezek az
intézmények készítik elő a világot olyanná, hogy az Antikrisztus trónra léphessen. Ez az álom azonnal
szertefoszlik, amikor Jézus Krisztus visszajön.
Az igei utalások arra engednek következtetni, hogy az Antikrisztus rendkívüli képességekkel fog
rendelkezni. Az emberfeletti tulajdonságok nemcsak az emberek fölé emelik őt, hanem azonosítják is
személyét, vagyis felismerhetővé válik mindazok számára, akik ismerik a róla szóló próféciákat.
Rendkívül jól nyomon követhetőek lesznek a Krisztus ellenes szándékai és tulajdonságai. Ahogy a
világosság és a sötétség ellentétei észrevehetőek, úgy fedezhető fel a Krisztus és az Antikrisztus közötti tulajdonságbeli különbség. Itt arra gondolok, hogy Jézus Krisztus betegeket gyógyított, halottakat támasztott, lecsendesítette a háborgó tengert, tanított és világosságot gyújtott az emberek szívébe,
békességet hozott az életükbe. Az Antikrisztus az ellentétes pólusa a krisztusi tulajdonságoknak és
sátáni erejével felkorbácsolja a népek tengerét, békétlenséget hoz a szívekbe, sötétséget az elmékbe,
ezek által beteggé, és kiszolgáltatottá teszi birodalmának polgárait. Csalás által tüzet hoz le az égből.
Ha a személyt akarjuk (akarnánk) keresni, akkor azt kell látnunk az előbb felsoroltakból, hogy
több feltétel szabja meg az Eklézsia számára az Antikrisztus felismerését. Ilyen például az is, hogy a
nevének száma 666-ot tesz ki, és az okkultizmus területén rendkívüli ismeretekkel és gyakorlattal
rendelkezik (rendelkezni fog). Ezek a képességek kiszűrik és kiemelik a népek tengeréből. Azonban az
azonosítási feltételek alapján a sok-sok feltételezett személyről leesik a fölösleges gyanú. Az eddigi
ismeretek alapján a következő feltételeket lehet felsorolni, amelyeknek teljesülni kell.
1. Korszakváltó forradalomban emelkedik fel a többi politikus fölé. (Jel 13:1)
2. A nép fiaként, egy Istent nem tisztelő asszonytól születik.
3. A politikai életben nagyon népszerű közszereplő, és titkos szervezeten keresztül készítik az útját. „Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne:...” (2Thess 2:7a)
4. Ebből adódik az, hogy valamely titkos szervezetnek vezető egyénisége is lesz. (Éppen ezért ez
ellenőrizhetetlen). A 2Thess 2:7a utal rá.
5. Embertelen, állatias természete rendkívül kiemelkedő és indulatos cselekedeteivel életet von el.
Ölni fog, tömeggyilkos uralkodó lesz, mint Néró, Domitiánusz Lenin, Sztálin, Hitler... (Jel
13:7)
6. Jákób áldásából következtetve izraelita és Dán törzséből sarjad. (1Móz 49:17)
7. Nevének száma 666-ot jelent. (Jel 13:18)
Ezek a feltételek nagymértékben lecsökkentik az elképzelt személyek esélyeit, mert lehet, hogy
egyik-másik feltételnek megfelel sok-sok személy, de mind a hét feltétel csak egyetlen személyre fog
ráilleni. Az Antikrisztusra, akit az Eklézsia felismer ugyan az elragadtatás előtt, és el is nyomja a
Szent Szellem erejével egy ideig. Majd pedig Ő tapossa meg a szenteket, ahogyan Dániel 11:30-45ben olvashatjuk. Ez lesz a félretolatás időszaka, más kifejezéssel: Keresztyén üldözés.

b) Második jel: Hallani kell a híreket.
„Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek;
mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég.” (24:6) Ez a második jel. A háború
minden időben szakadatlanul jelen volt a világ egy-egy zugában, de nem biztos, hogy hallottunk róla.
A hangsúly a „Hallanotok kell”-re kerül. Ebben az esetben a „háborúkról és háborúk híreiről:”
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másodlagos fontosságú információ. De fontos. A „kell”, isteni szükségességet fejez ki. Azt, hogy ez
benne van Isten tervében.
Az Isten ellen való viaskodás a birodalom-építésben csúcsosodik ki. Ez a törekvés valósult meg
Bábelben, Babilonban, a Méd-Perzsa, a Görög és a római birodalomban. Ez valósul meg napjainkban
és az apokalipszis alatt az utolsó birodalom törekvésében. Felemelkedtek hirtelen és váratlanul, elbuktak emberi kéz érintése nélkül. Ki gondolta volna, hogy a Szovjet birodalom elbukik valaha is, és csak
70 évig* állhatott? Melyik volt az a másik, amely ledöntötte? Egy birodalom nem világbirodalom, ha
van egy másik, amely ledönteni képes. A világbirodalmak végső sorsa a belső bomlás következtében
létrejött összeomlás. (Lásd Róma végnapjait!) Mivel világbirodalom, nem lehet nála erősebb, különben nem volna az. Mi okozza tehát a belső bomlást? Az, ami Nabukodonozort állati sorba terelte: a
felfuvalkodottság. Minden felfújt dolog túlfeszíthető és szétrobban, ill. összeomlik. Isten nélkül nem
ismer egy uralkodó sem korlátokat, ezért túlgerjed, és saját magát rombolja le. A bomlás csiráját hordja magában minden istentelen birodalom. Idő kérdése és tönkremegy. „...a parousia előzményei súlyos
megpróbáltatásokat jelentenek Isten népére, mert az emberiség élete a végső válság állapotába jut. A
népek körében háborúk, hatalmak felemelkedése és bukása jelzi ezt a történelem utolsó szakaszában.”21
A születés a szülőnek és a gyermeknek egyaránt fájdalmat jelent. „Az új világot a régi világ szüli,
sok szenvedéssel, fájdalommal, kínnal; de a születés csak kezdete az új életnek.”22 Az új élet bölcsője
Izrael. Ez szépnek tűnik, de az előző gondolatból következtetve sok kínnal fog járni. Ha a próféciákra,
és a valóságnak fegyverekkel írott betűire tekintünk, akkor felkiálthatnánk, hogy itt a vég! Nincs
azonban még körülvéve Jeruzsálem. A földön felhalmozott pusztító fegyverek mennyisége alkalmas
arra, hogy a földünket többszörösen elpusztítsa. Egy atomfegyver is sok. Nem mondhatjuk, hogy várjunk még a vég hangoztatásával, mert lesz ennél még több is. Minek több, ha ez is többszörösen leégeti az életet? Mire várjunk? Ennek a mennyiségnek mintegy egyharmada a földközi-tengeri arab térségben van. Amíg Európában a katonai erőt csökkentik, addig a harmadik világ országaiban, főként az
iszlám térségben eszeveszetten fegyverkeznek. Ideges kapkodással szerzik be az atomfegyvereket,
mintha már lekéstek volna valami fontos eseményről. Ezen fegyverarzenál legveszélyesebb példányai
a kézitáskákban hordozható atombombák. Nem azért, mert az már nagynak számít, hanem azért, mert
feltűnés nélkül elhelyezhető bárhol. Félő, hogy az orosz gyártmányú gyilokból túl sok került az arab
gyilkosok kezébe.
A nyelvtani szerkezet** arra mutat, hogy elkerülhetetlen lesz a háborús híreknek hallása. Továbbá
jelzi azt, ami majd következik. Jézus azt rejti el a próféciában, hogy az apokaliptika kora olyan, ahol a
híreket hallani fogják az emberek, ha akarják, ha nem. A hírt hallani kell, s ez nem jó tanács, hanem
direkt közlés arról, hogy ez megtörténik. Olyan korszaka ez a történelemnek, (a múlthoz viszonyított
jövőnek) amelyben a hír mindenféle formában utolér, eltalál. A kommunikációs eszközök olyan tárháza nyílik meg, ill. eszköztára vonul fel az apokalipszis idején, amely ha akarom, ha nem, rám zúdítja a
hírözönt, és hallani fogom a híreket.
Vessük össze a mai hír terjedésének sebességét a Jézus utáni korában terjedő hír sebességével.
Caligula (Gajus) a zsidó templomban akarta felállíttatni a szobrát és megbízta Petronius hadvezért,
hogy hadsereg élén vonuljon Jeruzsálembe és teljesítse a parancsot. Petronius megérkezésekor a zsidók kikönyörögték, hogy ne tegye velük ezt a gyalázatot, amit hetekig tertó vita után a római sereg
vezére el is fogadott és megírta a császárnak, hogy nem teljesítette a parancsot. Caligula erre a levélre
egyáltalán nem kedvesen válaszolt, és halállal fenyegette meg Petroniust, mivel parancsa teljesítésében lagymatagnak bizonyult. A császár levelét egy futár vitte hajóval és viharba keveredett, amely idő
alatt a császár meghalt és másik futár indult a halálhírrel Petroniushoz. Ez a kegyelmet hirdető hírnök
27 nappal hamarabb ért oda, mint a fenyegető császári parancs.23 Az információt azért írtam le, hogy a
*

A kezdete Vladimir Iljics Lenin uralkodásával 1921-től számítható. A Vörös Hadsereg ekkor győzte le Vrangel
orosz fehérgárdistáit, és a rigai békével módosult az 1919-ben megállapított Curson-vonal. A szovjet kormány
helyzete ezzel megszilárdult. A vége Mihail Gorbacsovval zárult. Ő egyébként a hetedik és egyben utolsó birodalmi uralkodó volt. Uralkodásának kezdete 1985 tavasza, vége 1991 karácsonya. Az ő uralkodásának vége és a
Lenin uralkodásának kezdete között eltelt idő 70 év. Uralkodása végére teljesen összeomlott a kommunizmus,
mint eszme. Erőtlenné vált a Szovjetunió, mint katonai birodalom, amitől egy egész világ rettegett.
**
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hír terjedésének sebességét és körülményeit szemléltessem. Ma a rádió és televízió abban a pillanatban közli a híreket, amikor történik. Láthatjuk, amint a bomba becsapódik, a mesterlövészek telibe
találnak, a harckocsik felvonulnak.
A figyelmeztetés lényegét abban látom, hogy ez csak olyan korban lehetséges, amely a maihoz
hasonló. Még száz évvel ezelőtt sem lehetett volna kiikszelni a beteljesülésnek ezt a feltételét.
Ami bekövetkezik az hamar, vagy később történik? Semmiképpen sem hamar, mert a háborúk és
a háborús hírek megelőzik a véget. A korabeli háborúk évekig is eltartottak. (A zsidó háború
Palesztínában 4 évig). Nem a közeljövőt célozza meg a kijelentés. E szakaszból kitűnik, hogy Jézus
veszélyesnek tartja azt, hogy bizonyos előjelek alapján túl közelinek ítéljék tanítványai e világkorszak
végét.24
Jel a háború? Háborúk mindig voltak. Nem a háború a jel, hanem az, amit Jézus a hír-ről mondott. A 7. vers mondja el a lényeget.
„Meg kell lenniük” A „kell” görög szava a dei, itt is isteni szükségességet fejez ki. Azt, hogy ez
benne van Isten tervében. Lásd Jel 1:1, 4:1, 22:6. Éppen ezért tudja megcsalni a zsidókat a hamis messiás. Az a baj, hogy Istennek a világ dolgaiban való abszolút szuverenitásáról kialakult zsidó fogalom
hamis.25
„De ez még nem a vég.” Amiről eddig értesültünk az még nem a vég,. Nem a Messiás eszkatológikus munkája. Az abszolút korszakvégre való utalás a 13-14 versekben van leírva.

c) Harmadik jel: Etnikai, területi és gazdasági háborúk, csapások
„Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és
földindulások mindenfelé.” (24:7) Az ethnosz jelentése egy nyelvet beszélő nép. Etnika szavunk is
ebből származik. Az ethnosz-t a nyelv határolja. Az ország (királyság) viszont határral (kerítéssel)
körbezárt terület. Éppen ezért az ethnosz fajok elleni gyűlöletre utal. A királyság pedig érdekeltségekre, materiális tárgyi dolgokra, illetve terület igényre.
A háború ősi okokra vezethető vissza, de mindenféleképpen bibliailag magyarázható. Az első
háború, amikor Isten szerez ellenségeskedést a kígyó és az asszony magva között (1Móz 3:15). Ez a
pozitív küzdelem alapja, amelyet sohasem adhat fel az ember, mert különben kapitulál a gonosz előtt.
Azaz térdre kényszerül, de nem Isten előtt, és feladja azt a küzdelmet, amelyre predesztinálva lett.
Ezek még csak az egyének háborúi. Ezután következett az irigységből fakadó testvérgyilkosság (1Móz
4:8). Ez Kain háborúja volt. Következett az önbíráskodás, vagy a bosszúból eredő háború, Lámek
háborúja (1Móz 4:23), majd a nyelvi különbségek kialakulása (1Móz 11:6-9). Ettől a ponttól beszélhetünk az ethnoszok háborújáról. Az ősatyák már etnikai háborúkat vívtak, még ha gyakran egy nyelvet beszéltek is (1Móz 14:13-18). Ezután ahogy szaporodtak az emberek, úgy csatlakoztak többen és
többen a háborúskodó felekhez. A legtöbb háború birtoklási vágyból ered, valamint a territoriális ösztön felszabadulásából, illetve elszabadulásából. Jézus az apokaliptikus beszédében felhívta a figyelmet a faji különbségekből kirobbanó háborúkra, az Ő eljövetelét megelőző időben jelként. Vagyis,
rátámad egyik nép (faj) a másikra. Egyik faj sem tűri meg a másikat vetélytársként a területén, csak
akkor, ha szolgálja őt. Akkor viszont már nem vetélytárs.
Királyság, királyság ellen
Az ősi szokás megmarad, mely a királyságok uralta területi háborúkat jellemzi és ehhez társul a
„nép nép ellen”. A kettő együtt adja a végeredményt.
A jel nem abban keresendő, hogy lesznek ilyen események, hanem abban, hogy az ilyenek lesznek a jellemzőek a háborúkra. Vagyis fajgyűlölet, és a népességrobbanásból eredő területi igény a föld
újra felosztásáért. Ahhoz pedig, hogy elérjék céljaikat az erősek, megvan mindenféle tudományos
eszköz és fegyver. Amikor a hiroshimai atombombát felrobbantották, azt mondta Albert Einstein,
hogy: „Mostmár megvan az eszköz, hogy az emberben lakozó önpusztítás csalhatatlan ösztönét kiélje.” S amitől az atombomba feltalálói féltek, majdnem be is következett.
Az első világháborúnak 4-12 millió, a másodiknak 70 millió ember esett áldozatul. Egy harmadik
világháború esetén néhány óra alatt kipusztulhat az emberiség. A „Little Boy”, a Hirosimára ledobott
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20 kilótonnás első atombomba rettenetes pusztítást végzett: 140 ezer ember halálát, a visszamaradó
háttérsugárzás több ezer ember megbetegedését, és torz újszülöttek születését okozta. A bombák cárja
mindent fölülmúlt. Az eddig titokban tartott bombát az oroszok saját népük feje fölött 1961-ben robbantották Novoja Zemlja (Új Föld) térségében. A töltete 50-70 Megatonna volt. Ez 3000 Hirosimában
ledobott atombombával egyenértékű. Hatóereje tízszeresen haladta meg a második világháborúban
bevetett összes robbanótöltet erejét, beleértve a két darab Japánban ledobott atombombát is. Ennek a
hatalmas hidrogénbombának a gyújtó töltete egy 150 kilótonnás hagyományos atombomba volt. A tíz
méter hosszúságú bombából keletkező tűzgolyó 64 km magasságig tornyosult, és lökéshullámai háromszor kerülték meg a földet.
Elkészítették egy másik bombának a tervét is az oroszok. Ezt egy kereskedelmi hajóra szerelték
volna, és az ellenfél elrettentésére akarták felhasználni. A hajó több száz megatonnás atombombája a
„Végítélet” nevet kapta a tervekben és a nyílt óceánon cirkált volna. Az egész földbolygót képes lett
volna szétrobbantani.26 Hála Istennek ezt az őrültséget nem bírták kivitelezni.
Egyik katasztrófa sem vetekedhetett azonban a mai rakétatöltetek pusztító erejével, melyek az
emberiség többszörösét képesek kiirtani. Kell e tartani egy esetleges atomháborútól annak ellenére,
hogy a világ vezetése tisztában van vele, hogy egy ilyen háború nem megnyerhető. Ézsaiás azonban
egy olyan eseményt prófétál meg, amely pillanatok alatt égeti meg Jeruzsálemet. „Jaj Árielnek,
Árielnek, a városnak, a hol Dávid lakott! Esztendőt esztendőhöz adjatok, és forogjanak az ünnepek! És én megszorítom Árielt, és lesz fájdalom és siralom, és lesz nékem, mint Áriel. Körülveszlek
táborral, és bezárlak tornyokkal, és erősségeket állatok ellened. És megaláztatván, a földből szólsz
és porból morog beszéded, szavad olyan lesz, mint halottidézőé, a földből, és porból sipog beszéded.
Ellenségidnek sokasága olyan lesz, mint az apró por, és mint a repülő polyva az erőszakosok sokasága, és lesz hamar és hirtelen. A seregek Urától látogattatik meg, mennydörgéssel, földindulással,
nagy zúgással, forgószéllel, viharral és emésztő tűzi lánggal” (Ézs 29:1-6) Jeruzsálem ősi neve:
Áriel. A jövőbeli háborúk házakat rombolnak le, és az élővilágot pusztítják el. Jelentős eredményeket
értek el a biológiai, bakterológiai fegyverkísérletekkel, s aki azt mondja, fertőző járványok fenyegetik
az emberiséget, nem szenved üldözési mániában. Régen elfeledett betegségek nyertek újból teret és
szedik áldozataikat.
A 6. és 7. vers egy főüzenetről beszél. Arról, hogy hallanunk kell háborúkról és háborús hírekről,
de kibővíti Jézus újabb üzenetekkel, amelyek szintén rámutatnak jelként a korszak végére.
Helyenként lesznek éhségek és földindulások
A Károli fordítás szerint mindenfelé lesznek éhségek és földindulások, de a görög nyelvű szövegben azt olvashatjuk, hogy helyenként lesznek éhségek és földindulások. Ezt jelenti ugyanis a kata
topusz. Isten teremtési rendjében az éhség alapvetően természetellenes. Az éhség görög szava a limosz
nem arról beszél, hogy megéheztem, hanem arról, hogy nincs mit enni, és az éhség már a létet fenyegeti. Ez a tényező az ember által megrontott világ következménye. Mivel Jézus megnevezte az éhséget, nyílván azért tette, mert az az emberiséget megrázó erejű lesz, de mégis az az érvényes rá, hogy:
„helyenként”, és nem az, hogy mindenfelé. A háborúk és ostromállapotok vonzata mindig az éhség.
Ha Josephus Flavius tudósítását olvassuk Jeruzsálem ostromáról, akkor döbbenetes kép tárul elénk az
éhségről.27 Amikor Benhadád megszállta Samáriát, akkor úgyszintén. „És igen nagy inség lett
Samariában, mert addig tartották megszállva a várost, míg egy szamárfej nyolczvan ezüst, és egy
véka galambganéj öt ezüst lett.” 2Kir 6:25. Amikor Nabukodonozor bevette Jeruzsálemet az szintén
hasonló történet (2Kir 25:3). Ez a kép a páthmosi látnok előtt is megjelenik (Jel 6:5-6). A (kata
topusz) „helyenként” kifejezés megköti a fantáziát, és nem enged általánosítani. Csak helyenként
lesznek éhségek, de ott olyan nagy lesz, hogy a jeruzsálemi éhségnél is nagyobb.
A földrengésekről, (v.ö. Agg 2:6; Zak 14:4-5) amelyek hol itt, hol ott lépnek fel, ugyanígy gondolkodhatunk.28 Károli fordításban az olvasható, hogy mindenfelé lesznek földrengések. A görög szövegben: (szeiszmoi kata topusz) vagyis helyenként lesznek földrengések. Ez olvasható Márk evangéliumában is. Ma már sok ismerete van az emberiségnek a földrengések természetrajzáról, a föld lemeztektonikai sémájáról.* Vannak ugyanis a sémába nem illő katasztrófák, amelyeknek nem volna szabad
*

Először az angol származású plébános, John Michell írta le tapasztalatait, és tett egészen pontos szeizmológiai
megfigyeléseket. Utána az Ír származású Robert Mallet mérnök (1810-1881) a következő tudós, aki jelentősen
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megtörténniük. Ezek azok a helyek, amelyek távol esnek a lemezhatároktól. Ami viszont félelemmel
és szorongással tölti el a szakembereket az, hogy a földrengések periodicitása sűrűsödik és a Richter
skála szerinti 7-es erősségű földrengések száma, hatványozódik.**
Ugyanígy kereshetjük a „döghalál” helyét is.*** A görög szöveg nem említi Máténál és Márknál,
viszont megjelenik Lukácsnál.
„Mind ez pedig a sok nyomorúságnak (vajúdásnak) kezdete.” (24:8) Az eddig felsoroltak csupán a kezdete a nyomorúságnak.
Károli az ódin-t nyomorúságnak fordította, bár a szótárak elsődleges jelentésként a vajúdást,
nagy fájdalmat adják meg. A vajúdás és a nagy fájdalom mást fejez ki, mint a nyomorúság. A szülőasszony állapotára jobban utal ez a két kifejezés. A szülőasszony vajúdó állapota pedig a fájdalomban
való szülésre, és a szülés utáni boldog állapotra. Ez a kép, mást mond el, mint a nyomorúság. A szülő
asszony nem nyomorult, vagy nyomorúságos állapotban, hanem áldott állapotban van. Fáj neki a szülés, de tudja, hogy új életet közvetít. A nem várt gyermek viszont lehet teher. A nyomorúságra a
thlipszisz szót használja a Biblia a következő versben. Itt Jézus arra figyelmeztet, hogy nagy fájdalmak
között az előbbi versek szerint kezdődik meg az új világ születése. Ezért zárójelbe téve fordítottam le
a ódin jelentését vajúdásnak.
A vajúdás a szülés kezdete, amikor új élet születik. A vajúdás kezdete és a szülés között rövid az
idő, de a fájdalmak egyre sűrűsödnek és egyre erősebbé válnak. A vajúdás kezdetéről elmondhatjuk
még azt is, hogy az egy állapot végét is jelenti. A várakozás végét, amikor már tudjuk, hogy születni
fog egy új élet, de még a pontos idejét (napját, sem óráját) nem tudjuk. A vajúdás kezdetéből azonban
már nagyon jól tudjuk, hogy közel van. Nagyon közel. Azonban még akkor sem minden esetben lehetünk biztosak az órájában. A hangsúly azon van, hogy kiszámíthatatlan a szülés ideje (Mt 24:42;
25:13). Itt újból elhangzik, hogy nem a kornak végét jelentő eseményekről van szó, hanem a vég kezdetéről. Jel a háború is a többi jellel együtt. Egyedül nem. A vég kezdetének a jele.
„A vajúdás a zsidó nyelvhasználat szerint jelenti azokat a nagy megrendítő változásokat, amelyek
az újjáteremtést, illetve Isten országát megelőlegezik. Ehhez tartozik a gonosz kifejlődése (Mt 13:1.
kk). »És ki-ki amivel vétkezik azzal bűnhődik.« Ezek a »bűn csapásai«, amelyek pusztító következményekkel végül rátörnek az emberekre.”29 Ha megfigyeljük az emberi törekvésből fakadó tudáséhséget,
akkor annak gyümölcsétől felfordul a gyomrunk. Gondoljunk a környezetszennyezésre, a Tisza ciánnal, ólommal való megölésére, a hadieszközökre, kemikáliákra a gyógyászatban, a mezőgazdaságban,
a genetikára,* vagy a mikro-elektronika csúcstechnológiájára, amellyel mindenáron Isten egébe akar
belátni az ember. A summája ezeknek: „Jaj, jaj, jaj” (Jel 8:13b).
hozzájárult a földrengéskutatás fejlődéséhez. (Hans Reichardt: Természeti Katasztrófák (Tessloff és Babilon
Kiadó Budapest, 1991)
**
A földrengések gyakorisága meglepően érdekes képet mutat, ha részletes vizsgálatot végzünk arról, hogy hogyan növekszik a 7-es és annál nagyobb erősségű rengések száma. Az világos, hogy helyenként lesznek földrengések, de azok erőssége egyértelmű növekedést mutat. 1999-ben a 7-es erősségű rengések száma meghaladta az
elmúlt évszázadban előforduló 7-es erősségű rengések számát.
***
Az Angol New International Version 1979 kiadás, a Good News Bible (Today's English Version), Csia Lajos
fordítású Újszövetség, szintén nem említi. A Biblia 5.0 (Arcanum databases 1997) viszont igen, mivel Károli
szövegét követi.
*
A kérdés nemcsak az ember klónozása esetén merülhet fel. Klónozással teljesen új egyedek, vagy kevert tulajdonságú állatok is összebarkácsolhatóak. Vajon nem támad majd az új egyed alkotójára? Ez a jövő útja, vagy
egyszerűen csak rohanunk a vég felé? A klónozott embernek is lesz lelke (pszükhéje) vagy lelketlen állat lesz?
Netalán fenevad lelkületű? Ilyenek azonban klónozás nélkül is voltak, vannak, és lesznek.
Felmerül továbbá a kérdés: A klóntestvér gyermeke az anyjának, vagy ikertestvére? A donornak használt
klóntestvér egyszerűen meghalhat, miután kivették „szülő testvére” számára nemes belszerveit, vagy csontvelőjét? Ezen a tudományon keresztül teremtővé vált az ember? („Olyanok lesztek, mint az Isten...”)
A géntechnológia napjaink csúcstechnológiái közé tartozik. Végkifejlete ma még nem ismert. Tény az, hogy
a genetika felhasználható úgy is mint fegyver. Ha az állatokba a másik népfaj jellegzetes feromonjaira való inger
választ programozzák be, úgy az állat csak azt a feromonokat tartalmazó embert bántja, marja vagy öli meg.
A genetikai kutatások ma minden ország számára elérhető közelségben vannak. „Sikereket” azonban a csak
csúcstechnológiát alkalmazó országok könyvelhetnek el. Ez a mai helyzet, de még nem élünk az Apokalipszis
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d) Negyedik jel: Keresztyén üldözés
„Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek
minden nép előtt az én nevemért.” (24:9) Most olvashatunk a thlipszisz-ről, ami nyomást, szorongattatást jelent, illetve üldözést a hitbeli felfogásért. Olyan nyomorúságról szól itt Jézus, amelyből élve
nem lehet kikerülni. Ezért mondja, hogy „megölnek titeket”. Ez a Nagy Nyomorúság ideje, amely
sok-sok keresztyén mártírt szül. S amikor a mártírok száma betelik, akkor történik meg az elragadtatás. Ez a Jelenések könyvében az ötödik pecsét feltörésének eseménye, amely után a „Bárány haragja”
megérkezik a gyilkos antikrisztusi világra a hatodik pecsétben. Ez az az esemény, amelyről ma még
úgy tanítanak tévesen, hogy Jézus elragadja az Eklézsiát a Nagy Nyomorúság elől. Ez elég normális
óhajnak tűnik, de Jézus ezt nem ígérte. Általában nem szeretünk szenvedni, s ez jól is van így, de nem
nagyobb a tanítvány mesterénél. Ez az Igevers rámutat, hogy 2003-ban még nincsenek beteljesedve
azok a próféciák, amiket Jézus mondott arra nézve, hogy mik a jelei az Ő visszajövetelének. Annyit
azonban látunk, hogy nagyon közel vagyunk hozzá.
Ebben a versben egy újabb jel olvasható, és itt közli Jézus minden jelnek az időhatározóját, az
„akkor” szóval.
Az „akkor”, mint határozatlan időhatározó.
Hogyan lehet egy határozatlan időhatározóval megjelölni az Ő visszajövetelének idejét? Jézus
Krisztus ebben a nagy apokaliptikus beszédében eseményeket prófétál meg, és az eseményekhez köti
az eljövetelének pontos idejét az „akkor”szóval, amely, mint említettem, határozatlan időhatározó.
Ebben az esetben azonban már nem is olyan határozatlan, mert az események világossá teszik az időbeli helyzetét. Jézus a negyedik jel ismertetésénél alkalmazza először az „akkor” időhatározót. Tegyük fel tehát a kérdést! Mikor adnak nyomorúságra, és ölnek meg bennünket az Ő nevéért? Az előző
versekben van a válasz.
 Akkor: amikor sokan állítják magukról, hogy ők a Krisztus,
 amikor a háborús hírek hallása elkerülhetetlen lesz.
 Amikor nemzet nemzet ellen, királyság királyság ellen támad,
 amikor éhségek, döghalálok és földindulások lesznek helyenként.
Ez az első „akkor” Jézus beszédében, de ezután gyakran alkalmazza, és ez által egy eseményórát hoz
létre, amely az eseményekkel mutatja meg a visszajövetelének idejét. Ezentúl kísérjük figyelemmel
azokat az igeverseket, amelyeknél Jézus az „akkor” határozatlan időhatározót alkalmazza.
A kísértésnek egy másik neméről beszél itt Jézus, amely a közös nyomorúságon kívül a hitünket
is próbára teszi. „Isten nem csak a gonoszokkal sújtja a maga fiait, hanem még külön keresztet is helyez rájuk, úgyhogy még szerencsétlenebbeknek tűnjenek fel a többi embereknél. Tulajdonképpen
azonban azokról a megpróbáltatásokról beszél itt Krisztus, amelyeket az evangéliumért majd magukra
kell vállalniuk a tanítványoknak.”30 A bizonyságtevőknek nemcsak vállalniuk kell az istentelenek
gyűlöletét, hanem ki is kell bírniuk gyalázkodásukat, dühüket, ami az evangélium ismerete miatt van,
amely egyáltalán nem kedves és tetszetős a világnak. Nem egy-két ellenséggel kell azonban szembenézniük, hanem a világon levő összes néppel. Minden nyomorúságuk és mártíromságuk legfőbb oka
pedig: ... „az én nevemért.” Az első keresztyének gyűlöletét az váltotta ki Néró utolsó évében, hogy
amikor az őrült császár felgyújtotta Rómát, tettét a keresztyénekre fogta. Róma népe azonnal a keresztyének ellen fordult, és beárultak, majd kivégeztek mindenkit aki gyanús volt. Az Antikrisztusnak is
lesznek ötletei arra, hogy a keresztyéneket gyűlöletessé tegye.
Jézus neve miatti szenvedés már a tanítványok korában kezdett beteljesedni. Mikor Máté az
evangéliumot írta, már meg is tapasztalták. A tanítványok üldözése onnan ered, hogy a világon úrrá
lesz a törvénytelenség (a fordítás gonoszság-ot mond). Ezen Isten törvényeinek megvetését és lábbal
tiprását kell érteni. Mivel a törvény summája a szeretet (5Móz 6), a szeretet sokakban meghidegül, az
emberek megbotránkoznak, elárulják és gyűlölik egymást. Jézus nem szenvedésmentes világot ígért.
klasszikus korának idejében. Mire odaérünk ez a tudomány a visszájára is elsülhet. Azt értem ez alatt, hogy a
tudományág általánosan ismertté válik, és akik pusztítani akartak vele, azok kerülnek veszélybe miatta.
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Követői a szenvedésben is példát találnak az Ő életében, ugyanakkor nem lehet nagyobb mesterénél a
tanítvány.31 (Jn 15:20)
Ez a vers egyenesen riasztó perspektívát nyújt a követők számára. Így nem hirdet egy államvezető sem programot a választás előtt. Ki követne olyan vezetőt, aki biztos kivégzést ígérne programbeszédében a választóinak. Jézus ezt teszi. Mi pedig ezt hirdetjük. Csak a 13. versben hangzik el ígéret a
kitartók felé. Mégis mérlegelünk a jövő üdvígérete és a pillanatnyi „nyomorúság” között.
Itt már a háborúkról azt is megtudjuk, hogy az etnikai csoportok és királyságok közötti problémákba belekeveredik a Jézus nevéért üldözöttek, vagy a gyűlöltek esete. Nem minden háború volt
ilyen a történelemben Jézus Krisztus után.
Jézus az utolsó idők jeleként említi meg a hívők üldözését. A keresztyénüldözések a zsidók elnyomatásához hasonlítanak. A római kortól napjainkig, mindig voltak üldözések egészen a nemzeti
szocializmusig és a kommunizmusig. A törvénytelenség felülkerekedésével a szeretet meghidegül, és
sokan elesnek. Európában ma nincsenek áldozatok, de növekszik a gyülekezetekből kilépők száma.
Viszont ahol vérre menő üldözések vannak, ott növekszik a gyülekezetek létszáma. Ez ellentmondó
információnak tűnik, de az életben már sok diktátor és keresztyén-üldöző kényszeríttette térdre az
embereket. Ez pozitív és negatív értelemben is igaz. A Rákosi rendszerben letérdelve imádkoztak a
baptisták imaházaikban. Ma már jó dolgunk van... és nem térdepelünk.

e) Ötödik jel: Az árulás ideje
„És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást.” (24:10) Az
akkor időhatározót, itt már eseményekhez köti Jézus. Akkor, amikor háborúk, éhség, földrengés, dögvész lesznek. Ezeket viszont tapasztalni fogják az emberek. Akkor megbotránkoznak, elárulják és gyűlölik egymást az emberek.
A következőképen látja mindezt a Jubileumi Kommentár: „A válság kiterjed az egyház és a világ
viszonyára is: az Isten ellen fellázadó világ nem rejtegeti igazi arcát, hanem minden lehető módon
támadja Isten népét és fiait. De behatol e válság az egyházba is, és jelei elárasztják ennek életét is:
tagjai elbuknak a rájuk nehezedő próbák súlya alatt, a testvéri szeretet helyébe a gyűlölködés lép:
egykori testvérek áruló módon közös ellenségüknek szolgáltatják ki egymást. Mindez az egyházon
belül jelentkező meghasonlás keserű gyümölcse: a helyes utat mutató prófétai igehirdetést túlharsogja az emberi önzésből és aljasságból fakadó hamis prófécia, amellyel az elbukottak másokat is bukásba sodornak.”32
Nem különb a tanítvány a mesterénél. Ha a Mestert elárulták, miért kerülné el Júdásait az Eklézsia. Ha megfigyeljük Jézus életét egészen a keresztig, hasonló gyötrelmek olvashatóak próféciájában
az Eklézsiára nézve.

f) Hatodik jel: Hamispróféták
„És sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek.” (24:11) Ez a jel különbözik az elsőtől
(5. vers). Ott azokról a csalókról van szó, akik az evangélium kezdetei után felkentnek mondják magukat. Itt viszont arról van szó, hogy folyamatosan fellépnek hamis tanítók, akik megrontják az igaz
tudományt, és sokakat eltévelyítenek olyan gonosz módon, ahogyan azt a Mt 13:24-30-ban is láthatjuk.
A hamis Krisztusok után kerül említésre a hamispróféta. „Jacopo Tintoretto, velencei festőművész, Jézus megkísértését ábrázoló híres képen a kísértőt csodálatosan szép angyalként ábrázolja.
Csábítóan tartja Jézus elé a köveket, amelyek hamarosan kenyerekké változhatnak.”33 Ugyanilyen
csábító korunk szellemi eledele, amit a guruk és mesterek, a New Age filozófia, a scientológia,
antropozófia, sikerevangélium, okkultizmus és spiritizmus a maga sokféle válfajával terít elénk.
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Mindezek behatolnak az iskolákba, a hálószobákba a videokazetták és az ezoterikus irodalom áradata
által. Eközben ezek függőséget teremtenek élvezőikben, és sajnos sok keresztyén esik csapdába. Jézus
Krisztus helyébe a guruk lépnek, a hit helyébe babonák, a bibliai evangélium helyébe pedig különböző
csalárd üdvtanok. Ezekben a tanokban Jézus neve előfordul, hogy a félrevezetés még tökéletesebb
legyen. Az újfajta beszéd az emberről és Istenről ugyanakkor sok gyülekezeti tagot elbizonytalanít. Új
tudat, újszerű gondolkodás keletkezett, amelynek következménye az evangélium szelíd átértelmezése,
amely sokakat a hatása alá von.34 Az Úr Jézus megjövendöli a hamispróféták és hamis felkentek megjelenését, és semmitől sem óv annyira, mint az utolsó idők hitegetőitől.
A utolsó idők hittetői semmiben sem különböznek az Ószövetség és az újszövetségi kor hamisprófétáitól. Nézzünk rá példákat, és utána értékeljük korunk hamisprófétáit.
Jeremiás próféta hirdeti a bűn miatt Júdea és a környező királyságok büntetését Nabukodnezár
babiloni király által. Jojákim uralkodása kezdetén szólt Isten Jeremiás prófétához: „...Csinálj magadnak köteleket, és jármot és vedd azokat a nyakadba. És küldd azokat Edom királyához és Moáb
királyához, az Ammon fiainak királyához, Tírus királyához és Sidon királyához a követek által, a
kik eljőnek Jeruzsálembe Sedékiáshoz, Júdának királyához, És parancsold meg nékik, hogy mondják meg az ő uraiknak: Ezt mondja a Seregek Ura, Izráelnek Istene, ezt mondjátok a ti uraitoknak:
Én teremtettem a földet, az embert és a barmot, a melyek e föld színén vannak, az én nagy erőmmel
és az én kinyújtott karommal, és annak adom azt, a ki kedves az én szemeim előtt: És most én odaadom mind e földeket Nabukodonozornak, a babiloni királynak, az én szolgámnak kezébe; sőt a
mezei állatokat is néki adom, hogy néki szolgáljanak.” (Jer 27:2-6) Ezt a próféciát érthető módon,
nem kitörő örömmel és lelkesedéssel fogadta a lezüllött zsidó nép. Oly annyira, hogy egy Hanániás
nevű próféta vette a bátorságot, és anélkül, hogy az Úr kijelentését vette volna, az ellenkezőjét hirdette, mint Jeremiás. Egészen annyira, hogy odament Jeremiáshoz,: „És vevé Hanániás próféta a jármot
a Jeremiás próféta nyakáról, és széttöré azt. És szóla Hanániás az egész nép előtt, mondván: Ezt
mondja az Úr: Így töröm le Nabukodonozornak, a babiloni királynak jármát két esztendei idő
mulva minden nemzet nyakáról: és elméne Jeremiás próféta a maga útjára. És szóla az Úr Jeremiásnak, miután letöré Hanániás próféta a Jeremiás próféta nyakáról a jármot, mondván: Menj el, és
beszélj Hanániással, mondván: Ezeket mondja az Úr: A fajármot eltörted, de csináltál helyébe vasjármokat. Mert ezt mondja a Seregek Ura, Izráel Istene: Vasjármot vetettem mind e nemzetek nyakára, hogy szolgáljanak Nabukodonozornak, a babiloni királynak, és szolgálnak néki, sőt a mezei
állatokat is néki adom. És monda Jeremiás próféta Hanániás prófétának: Halld csak, Hanániás!
nem az Úr küldött téged, és te hazugsággal biztatod e népet. Azért így szól az Úr: Ímé, én elküldelek
téged a föld színéről, meghalsz ez esztendőben: mert pártütőleg szóltál az Úr ellen. És meghala
Hanániás próféta abban az esztendőben, a hetedik hónapban.” (Jer 28:10-17) Jeremiás próféciája
beteljesedett. Júdea népének egy részét leölték, a többit fogságba hurcolták, a templomot felgyújtották. Az egy természetes óhaj, hogy szeretjük a jobb jövőről szóló híreket hallgatni, de egy velejéig
romlott világban ez irreális álom. Csak a hamispróféták hirdetnek jobb jövőt, és törvényszerűségek
ellen szóló menekülést, miközben a nép erőszakossá és erkölcstelenné válik.
Jeruzsálem ostrománál 70-ben a zelóták pártfogása mellett a hamispróféták állandó feszültségben
tartották a népet, és azzal biztatták őket, hogy a várva várt Szabadító hamarosan megjelenik. Ezek a
hamis próféciák okozták sok zsidó halálát, többek között úgy, hogy bemenekültek a templomba, és a
lángok között lelték halálukat. Sokan az oltáron kerestek menedéket, miközben a rómaiak ezerszám
ölték meg őket. Josephus Flavius írja, hogy sok zsidó az oltáron halt meg és körülöttük hullahegyek
tornyosultak.35 Így olvashatjuk a történésztől: „Pusztulásuk egy álprófétának a lelkén szárad, aki
ezekben a napokban a város lakosainak azt hazudta: Isten parancsolja nekik, hogy menjenek fel a
templomba, mert ott majd megmutatja a menekülés útját. Ugyanis a zsarnokok sok ilyen prófétát küldtek a nép közé, hogy hirdessék neki: várja meg Isten segítségét; úgy gondolták, hogy akkor majd a nép
nem foglalkozik a szökés gondolatával, azok pedig, akiket sem a félelem, sem a sok őrszem nem riasztott vissza, legalább ezzel a kecsegtetéssel maradásra édesgessék. Az embert a balsorsban nagyon
könnyű rábeszélni valamire, és ha valami csaló éppen azzal kecsegteti, hogy megszabadul a nyomorúságból, egyszerre édes reménykedés váltja fel szenvedéseit.”36 A Nagy Nyomorúság elkerülése minden emberből fakadó természetes vágy. Épen ezért hamar elhisszük, ha azt prófétálják, hogy elragad-
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tatunk a Nagy Nyomorúság elől. A rettenetes csapásokat senki sem szeretné megélni, és ha valaki ezt
prófétálja, az nem lesz népszerű, és nem fognak neki hinni, csak azok, akiknek a látása tiszta. A tiszta
látás záloga a szenvedés, ezt olvashatjuk a Messiásról is. „Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és
megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli.” (Ézs 53:11) Isten
gyermekei számára nem csapás a szenvedés, hanem megpróbáltatás, és a látás tisztítása.
Napjaink hamisprófétái: Ma szintén azt ígérik, hogy Isten nem fogja megengedni népének a
szenvedést, és elragadtatunk a veszedelem elől. A veszedelem közeledtét nem meri tagadni senki, mert
azt már a vak is látja. Mást kell tehát kitalálni, hogy velük együtt a nép is elvesszen. A prófétizmus, és
a hamisprófétaság intézményét egyformán a zsidó nép között kell keresni. A messiást váró zsidónép
szemében pontosan olyan szálka a keresztyén nép, mint Jézus volt a farizeusok szemében. Nem csoda,
ha a keresztyénség tönkretételén olyan buzgón munkálkodnak, hogy vállalják inkább a Sátánnal való
közösséget, mint a megtérést. Isten fejjé tette a zsidó népet és nem farokká. Minden nép fölé helyezte
őket, de ezzel a sáfársággal el kell majd számolniuk. Ma az egész világ tőkéje, pénz és arany készlete
a zsidóság kezében van, de nem arra használják, amire Istentől kapták. Céljuk ugyanis a keresztyénség
tönkretétele és az „eljövendő messiás” (Antikrisztus) útjának előkészítése. Ezért jött létre 1717 június
24-én a Szabadkőművesség, amely a humanizmus vallása, és célja a világkormányzás egy kézbe való
letétele. Ez minden újkori forradalom bölcsője, mert az Antikrisztus a népek tengeréből (forradalomból) emelkedik ki. „A szabadkőművesség alapelvei ugyanis hozzájárultak a nagy francia forradalom
eszmei előkészítéséhez, a páholytagok jelentős része a forradalom oldalán állt.”37 Írja L. Nagy Zsuzsa
a Szabadkőművesek c. könyvében. Ugyanilyen okok motiválták egy másik zsidó intézmény, a kommunizmus létrehozását is.
A Szabadkőművesség és a kommunizmus alaposabb megismeréséhez bele kell pillantanunk a
szimbólumok világába.
Szimbólumok
A vörös fenevadon ülő nagy parázna
Az apokaliptika az allegóriát veszi alaphordozó irodalmi stílusnak, és az mellett alkalmaz sok
más irodalmi műfajt, így a szimbólumokat is. A szimbólumok egyszerűek és sokat mondóak. Például a
„sarló és kalapács”. Ugye mindenki érti ma, hogy mit jelképez a szimbólum. De vajon ezer év múlva
is érteni fogják? Valószínűleg, ha lesz magyarázó, aki az értelmét megjelenti az akkori embereknek.
Ma már az egyiptomi tau [ T ] jelentése is magyarázatra szorul, de kétezer évvel ezelőtt mindenki úgy
ismerte, mint ma a sarló és kalapács szimbólumot. Az egyiptomi tau Thotnak, a tudományokat eláruló
egyiptomi istennek a jele. S mivel Thot volt az első beavatott, ezért a tau [ T ] lett a jele a földre fektetett keresztnek is, amelyre a beavatandókat rákötözték az avatási szertartáson, ahol három napot és
éjszakát kellett eltöltenie a testi halál állapotában, amíg lelke bejárja a másvilágot. Az avató szabályzat így hangzott: „Feszítsd meg őt a Nap (az isten) előtt”.38 S bár az egyiptomi papok hét pecséttel
zárták le tudományuk titkait, mégis kihozta közülük Mózes, akinek azt mondta Isten a nép moábi paráználkodása után: „... Vedd elő e népnek minden főemberét, és akasztasd (feszítsd) fel őket az Úrnak fényes nappal; hogy elforduljon az Úr haragjának gerjedezése Izráeltől.” (4 Móz 25:4) Egy
másik esetben Józsué az Úr parancsára... „Ainak királyát pedig felakasztá (felfeszítette) fára és ott
vala estvéig; de naplementekor parancsolt Józsué, és levevék annak holttestét a fáról, és veték a
város kapujának bejáratához, és nagy rakás követ hordának fölébe, mind e napig.” (Józs 8:29) Tegyük csak egymás mellé a tau-t [ T ] és a kalapácsot, [ T ] amely pontosan úgy néz ki! A lenini eszme
szimbóluma nem új kreáció, hanem az egyiptomi kereszt pontos mása, minthogy a sarló sem a munkát
akarja reklámozni, hanem a halál munkaeszközét a kaszát, amely az orosz parasztoknál egy nagy sarló, valamint az iszlám félholdat. De hogyan került Leninhez az egyiptomi szimbólum?
Lenin fiatal korában (Angolok pénzén 1902 táján Franciaországba és 1905-ben Swájcba) külföldre szökött, és mint okkultizmussal foglalkozó politikai szökevény került kapcsolatba a külföldi okkultistákkal, és a szifilisz terjesztőivel, ami végül is vesztét okozta. Oroszországba visszatérve megalkotta
az Iszlám félholdból az agresszivitás sarlóját, mint a halál munkaeszközét, és az egyiptomi tau-ból az
okkultizmus kalapácsát. Ezek kerültek föl a vörös zászlóra, amely szín többek között a betegségére is
utaló szimbólum. Lenin vérbajos lett a parázna asszonyoktól Párizsban. Ez az egyik titkos eredete a
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vörös fenevadon ülő nagy paráznának. Lenin szennyes életvitele mutatja nekünk, hogy hogyan fogja
romlásba taszítani a parázna Európa a vörös birodalmat (fenevadat). Így egyesítette a kommunizmus a
Lenin vérbaját jelképező vörös zászló felületén az egyiptomi sokistenhitet az iszlámmal, hogy szétverje a keresztyénséget kalapácsával. A vörös zászló másik gyökere Sátán papjainak palástjától ered,
amely tűzvörös színű. Várkonyi Nándor így definiálja a szimbólumot: „Ma szokásos, köznapi értelmezése szerint a jelkép valamely összetettebb, mélyebb jelentésű, nehezen jellemezhető, vagy ábrázolható jelenségeknek, jelenség-csoportnak világos, egyszerű, könnyen megjegyezhető képbe való sűrítése; a kép jelzi (ezért jel-kép), minő fogalmak, jelenség képzetét kell a láttára felidéznünk, azaz
megérzékíti őket, mintegy ábrát nyújt leírás, vagy meghatározás helyett.”39
Amikor az Úr elrendelte az Egyiptomból kivonuló népnek a páskát, Mózesnek az ajtó két felét és
a szemöldökfát kellett meghinteni vérrel. Ez az ajtószerkezet pontosan úgy néz ki mint a héber tav t
(görögül tau), amely azt jelenti, hogy kereszt. A kereszt, vagyis átokfa, Isten titka. Habár Thot elárulta
az embereknek, az egyiptomi papok őrizték a titkot hétpecsétes zár alatt. Ezékiel látomásában azt az
utasítást kapta egy angyal, hogy egy tav-ot (t) írjon azoknak az embereknek homlokára, akik a Jeruzsálem bűnei miatt siránkoztak. (Ez 9:4.) Vagyis az egyiptomi kereszt jegyét [ T ] rajzolta rájuk az
angyal. A héber tav, görögben tau. De megjelenik a kereszt a germánoknál, mint Thornak a pörölye, a
Mayáknál, mint az életfa, az Aztékoknál a tudásfa ábrázolása egy T alak, alatta két oldalt egy férfi és
egy nő áll és a gyümölcsét eszi. S hogy a szabadkőműveseket ki ne hagyjuk, szimbólumuk egyik alkotó eleme a kalapács, amelynek eredete az egyiptomi kereszt. Egyetlen jelkép, és mennyi alkalmazási
területe van. Egy kis tanulmányozás után valamennyiről lehullik a lepel és láthatjuk, hogyan használja
ugyanazt a szimbólumot Isten, ember, és Sátán.
A jelképteremtő tevékenység kiterjed életünk minden megnyilvánulására, alkotásának folyamatai
gyakran öntudatlanok. Nem is sejtjük, hogy időnként jelképet teremtünk, igazodunk hozzá mindennapjainkban, kultuszban részesítjük. Minden ősgondolkodás képekben történik. Az álom is képes beszéd, jelképes üzenet a prófétáknál. Ez így elég érthető, hiszen a teremtett világ képekben tárja elénk
életét, magyarázat és fogalmi elvonás nélkül. Éppen ezért a természet lemásolása az érzékszervek
útján: a képtársítás, vagyis asszociáció. „A képtársítás a gondolkodás alapművelete, tanú rá a nyelv, a
beszéd, melynek törzsállománya ma is a kép, a hasonlat, a metafora.”40 A nap hatalmát, életadó erejét, a test számára világosságot adó uralmát ma is egyszerűen egy napkorong [ O ] jelzi ábrázolás útján. Azonban nem lényeges föltétele a jelképrendszernek, hogy az ábrázolás alakszerű kifejezés legyen. Például a görögöknek kezdetben már harminc istenségük volt, amikor arra gondoltak, hogy képet alkossanak róla, alakba öntsék őket. A theszpiszi Hérát, Artemisz Patroát, a korinthoszi Zeusz
Milichost, egy-egy tuskó, kődarab, karó ábrázolta. A kánaáni Asera jelképe egy faragatlan dorong
volt. Róma legrégibb istenét, egy ormótlan fatuskót, a vesztaszüzek őrizték a szent tűzzel együtt.
A szimbolizmus kiterjed az élet minden területére, és többé-kevésbé minden ember jelkép gyáros.
Így lett jelkép a kabátra tűzött egyesületi jelvény, a királyi korona, mint az uralkodás jelképe, a kézfogás a barátságos szándéké, a vörös zászló a kommunistáké és az ateistáké, a vörös csillag, a sarló és
kalapács szintén a kommunizmusé és az ateizmusé, a sárgacsillag a zsidóké, a tenger a forradalomé, a
halálfej az élők számára jelképez tiltott területet, a kereszt azokat, akik Krisztus követők, és még sorolhatnám, de mindenki ismer sokat ezeken kívül is. Ma tehát a vörös csillag, és a vörös zászló jelképe
lett az ateistáknak, illetve a kommunistáknak, bárhol is éljenek a világon. Kína, Vietnám, ÉszakKorea, Marokkó zászlójukra tűzték ideológiájukat, szimbólumuk vérvörös színnel lobog ma is.*
Az apokaliptikus próféciákban a birodalmak állatokkal, fenevadakkal vannak szimbolizálva,
szemléltetve. Dániel próféta látomásában az utolsó birodalom, egy rendkívüli nagy, különös, erős
vadállat. A Nagy Októberi Forradalomtól kezdve a nép fiaiból összeverődött forradalmárok a lenini
inspiráció hatására a „vörösök” jelzőt vették fel magukra. (Leninnek vörös látása volt, de a sátánisták
papjai is vörös palástot viselnek.) Győzelmük az Orosz birodalmat a „Vörösök, proletárok” jelzővel
látta el. A vörösök és kommunisták, mint fogalmak ettől kezdve szinonim, azaz egymást helyettesítő
fogalmakká váltak. Ha tehát kommunista, akkor vörös, ha vörös, akkor kommunista. 1991-ben láttuk
*

A vörös zászlót addig csak egy zsidó család, a Rrothschildok használták Frankfurtban családi házukon, mint
családi zászlót, de minden vendégnek elmondták, hogy egykor ez a zászló fog lobogni az egész világ fölött! - Írja
Jean Drault francia író.
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bukni a kommunista birodalmat. Azt hittük, hogy meghalt egy fenevad, de sajnos úgy néz ki, hogy
feltámadt, és olyan népszerű lett, az egész világon, hogy sorra alakulnak meg a kommunista kormányok. „... és csodálván, az egész föld követé a fenevadat.” Jel 13:3b. Vannak keresztyének, akik még
a nép vezetőinek is megválasztották őket.
Amikor bukott a Szovjet birodalom, el sem akartuk hinni, hogy Mihail Gorbacsov egyedül ledöntötte a vörös fenevadat. A keresztyén világ fellélegzett, de nem sokáig örülhetett, mert Európában is
sorra alakultak a kommunista (bal oldali) kormányok. A népnek az ateizmus kellett, és a kezdeti tömött templomok pillanatok alatt ismét kiürültek. Az egyik fején halálos sebbel elterülő fenevad lábadozik és meggyógyul. Európa egyre inkább vörösödik, s közben Uniót hoz létre. „Ezeknek egy a
szándékuk; erejöket és hatalmokat is a fenevadnak adják.” (Jel 17:13) Az emberiség neki adja az
erejét és hamarosan színre lép az Antikrisztus, mint az Egyesült Európa tejhatalmú vezető politikusa.
Misztikus szimbólumok keletkeztek a bibliai próféciák nyomán, amelyeket érdeklődéssel követünk nyomon, hogy megérthessük belőle múltunkat, jelenünket és jövőnket. Dániel könyvében a világbirodalmak fenevadakkal vannak szimbolizálva. Az Antikrisztusnak és a Hamisprófétának is „fenevad” jelzőt ad a Biblia. A Jelenések könyvében a színek és számok szimbólumai gazdagítják tovább
a jelkép halmazokat. A vörös fenevadon ülő nagy parázna egy összetett jelkép, mert a fenevad egy
birodalmat, a szín pedig a hovatartozását, minőségét jelöli. Nyílván azért jelöli megkülönböztető színnel a prófécia, mert egyszerre több birodalom is uralja a népeket. Minden esetre a prófécia látja a
célfenevadat. A több birodalom közül tehát arról van szó, amelyet vörös jelzővel láttak el az emberek.
Ma még a problémát az okozza, hogy az Antikrisztus birodalmát a római birodalom területén képzeljük el, amelyről úgy tudjuk, hogy idealista. Európa népe azonban nem általánosan egy Isten hivő, mert
nagyobb része ateista, egy másik része vallásos, és egy piciny része a bizonyságtevő keresztyén. A
nagy parázna, vagyis a Hamispróféta és egyháza, a többségében ateista és kommunista Európa hátán
ül.
Az antikrisztusi birodalom és az Antikrisztus vallása egy vallási szintézis, amely az ateisták,
kommunisták, az iszlám (a sarló jelképezi a félholdat) és a keresztyének keveredéséből jön létre. Ez az
ördög ökumenizmusa. Vallás a kommunizmus is, csak éppen kifordított képe az egyháznak. A szentháromságot a Marx, Engels, Lenin arcára cseréli, amely mintája, előképe a Sátán, Antikrisztus, és
Hamisprófétának. Liturgiája nem Istentisztelet, hanem párttaggyűlés, ahol a párttitkár papol (hazudik)
a tagoknak, akik nem tizedet, hanem párttag bélyeget fizetnek. Nekik is, mint a keresztyéneknek időről - időre meg kell jelenni az úr színe (párttitkár) előtt. Ennek a ceremóniának párttaggyűlés a neve,
ahol minden egy kifordított templomi liturgiához hasonlóan történik. Hitvallásuk szerint Isten nem
létezik, viszont várják a nagy rendcsinálót, aki elhozza számukra az aranykort, ahol ők (a kommunisták) lesznek a világ urai, mindenki más a bőség kosarából majd egyaránt vehet. Hisznek tehát rendületlenül, éppen ezért hívők ők is, csupán az Antikrisztus - más néven rendcsináló - hívei. S bár nem
tudták bebizonyítani, Isten létezésének az ellenkezőjét, hitük vallásává az vált, hogy nincs Isten.
A diktatúra azonban hozzátartozik az elveikhez, mint pl. a proletárdiktatúra, amely nem az, hiszen Lenin, Sztálin, Hruscsov, Brezsnyev mind abszolút diktátorok voltak a többi csatlós ország párt
főtitkárával együtt, akik a vörös csillagot mellükre tűzve, büszkén lobogtatták legfőbb szimbólumukat,
Sátán papjainak köpönyegét, a vér, illetve tűzvörös zászlót. Ezek megfélemlítés alatt tartották a más
látásúakat, akik közül a gyengébb idegzetűek, vagy a megalkuvók, párttag könyvükkel együtt jártak a
templomokba, mondván, hogy a beosztásuk függ ettől. Az új nemzedék már ezeknek a példáin felnőve
azt tanulta meg, hogy így is lehet hinni, meg úgy is, ha el sem megy a templomba. Ma már vallásosnak
mondja magát kommunista, keresztyén, scientológus, és hitgyülekezetes, stb. Mind ezek egyvelege az
Antikrisztus igazi kincsesbányája, ahol vallásának emberalanyait megleli, és elpecsételi. Azokról a
magukat keresztyéneknek nevező szektákról már nem is beszélve, akik nyíltan szövetségre lépnek a
kommunistákkal megalkuvásból, mondván, hogy: „mi őket választjuk a nép vezetőiül, mert így nem
üldöznek bennünket.” Nem tanultak semmit az első keresztyének életéből, akik közül sokat kivégeztek, mert nem hajtottak fejet és térdet a császáristen szobra előtt. Most pedig oltalmat kerestek a
kommunisták védőszárnyai alatt, mintha Isten nem tudna oltalmazni.
Vörös ebben a birodalomban (fenevadon) minden, még a föld is, mert százmillió ember vére
áztatta a földet, mire a második világháború véget ért. Dániel próféta az egymást felváltó világbirodalmakat fenevadakként látta megjelenni. A 11. fejezetben viszont beszél több egymással viaskodó
birodalomról. János apostol a Jelenések könyvében négy egymás mellett párhuzamosan uralkodó bi27

rodalomról (fenevadról) ír. Megkülönböztetésül az egyiket vörös fenevadnak nevezi. Ez, az Antikrisztus birodalma, ennek hátán ül a nagy parázna, az, az egyház, aki szövetségre lépett a kommunistákkal, ateistákkal. Az, aki az újszövetség vérét a hatalom bérére cserélte. Szövetség, szövetség. Vagyis közösség, közösség. Más jelentése is van, azt jelenti, hogy ismerni. Azokat ismerjük, akikkel szövetségre lépünk, és azokkal lépünk szövetségre, akiket megismertünk. Lásd, mit mondott Jézus a kirekesztett ostoba szüzeknek, akik mindvégig úgy gondolták, hogy ők biztosan bemehetnek. „Ő pedig
felelvén, monda: Bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket.” Mát 25:12. Vagyis: „nincs közösségem veletek, nem vagyunk szövetségesek.” Aki az ördöggel szövetkezik, nem ismeri Jézust.
Vessünk egy pillanatot Izrael romlására, hogy megértsük mit jelent odaszegődni, társulni, azonosulni. „Mikor pedig Sittimben lakozik vala Izráel, kezde a nép paráználkodni Moáb leányaival.
Mert hívogaták a népet az ő isteneik áldozataira; és evék a nép, és imádá azoknak isteneit. És
odaszegődék Izráel Bál-Peórhoz; az Úr haragja pedig felgerjede Izráel ellen. És monda az Úr Mózesnek: Vedd elő e népnek minden főemberét, és akasztasd (feszítsd) fel őket az Úrnak fényes nappal; hogy elforduljon az Úr haragjának gerjedezése Izráeltől.” (4Móz 25:1-4) A nép odaszegődése
(árulása) nem maradt büntetetlenül.
Quo Vadis Ecclesia?
Hogy hová halad az Eklézsia? Úgy néz ki, hogy az egyház egyik ága nem több egy vadhajtásnál,
mivel legfőbb tevékenységével (a tanítással) kiszolgálja az Antikrisztust, annak Keresztelő Jánosaként
(útkészítőjeként) tevékenykedik. Azt hittük ugyanis egy ideig, hogy az Antikrisztus „jobb” oldalról
érkező politikai vezető lesz. Csakhogy a „Nagy Parázna” egy vörös fenevadon ül. A vörös szín a
kommunizmus legfőbb szimbóluma. A fenevad pedig a római birodalom. Érthetetlen a kép addig,
amíg valósággá nem válik az a tény, hogy a kommunisták teret hódítanak Európa országaiban, és az
EU, mint kommunista antikrisztusi birodalom lép színre. Mivel az antikrisztusi erőket a jobb oldali
erők visszatartják ezért: „...a ki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.” (2Thess 2:7b)
Tehát az Antikrisztus vallásának egész Európában győznie kell. A keresztyéneket legyőzik az ateisták.
„Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék és őket legyőzze; és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen.” (Jel 13:7) Az ördög ökumenistái vannak többen és a demokráciában minden ember szavazata egyet ér. Ördögi csalás van abban is, hogy tőkét kovácsolhatnak a
kommunisták is, így nincs akadálya annak, hogy tőkések is szocialisták legyenek, azaz színt valljanak.
De ki fog ehhez segítő kezet nyújtani? A keresztyének? Azok, akik a kommunistákkal megszerződtek
és velük lepaktáltak némi hatalom szeletkéért? Az újszövetség után ez volna a legújabb szövetég? Az
üldözéstől való félelmükben a minden vallást sunyi módon elismerő (ahogy Nagy Konstantin tette)
kommunisták oltalma alá masíroztak. Odaszegődtek, mint Izrael fiai a Moábita lányokhoz. A dühöngő
fiatalságból lett vak hit hősök, most vakok által vezettetnek. Ezen az úton vermet látok, ne menjetek
tovább!
Oroszországban 1867-ben alakult az első Baptista gyülekezet. 1891-ben már törvényt hoztak,
amely kimondta: „A szektáriánusok számára ne tegye lehetővé a törvény, hogy béreljenek, vásároljanak, tulajdonosok legyenek.” Ezek a baptisták nem paktáltak le a kommunista hatalommal, hanem
elszenvedték a legvadabb gaztetteket is.
„És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.” (24:12) A hamispróféták eltévelyítésének hatása: és mivel, és mivelhogy. Arra utal, hogy eredményes munkát végeznek. A következmény: az emberek reménykedése nem ér célba sohasem, mert eltévelyíttetnek. Egy
célt tévesztett nyílvessző eredménytelenül hullik le. Céltalan az útja, hiábavaló a töltete, hiába vész a
belefeszített erő. A lényeget veszítik el az emberek is, akiket eltévelyítenek a végidők hamisprófétái.
Reménytelen küzdelem, elhidegülés és meghidegülés a végeredmény. A csalódott emberek úgy érzik,
Istenben csalódtak, és pontosan ez a hamispróféta munkájának célja. A csalódásuk rideg, mindenki
felé hideg, szeretetlen, közönyös életformában jelenik meg. „Az Isten kijelentett akaratától való elszakadás mélyén magától az Istentől való elszakadás rejlik. Ez végül átcsap az Isten és Jézus Krisztus,
valamint a Gyülekezet iránti gyűlöletbe és Isten gyermekeinek megvetésébe, így növekszik az istenkáromlás és egyúttal a kötődés a Sátánhoz, egészen a sátánimádásig.”41 Ez természetes velejárója annak
a bizonyos szakadásnak, ami aposztásziaként szerepel a görög szövegben, de a jelentése hitehagyás.

28

Ez a hitehagyás előzi meg az Antikrisztus nyilvános fellépését. „Ne csaljon meg titeket senki
semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a
bűn embere, a veszedelemnek fia, A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek
vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába,
Isten gyanánt mutogatván magát.” (2Thess 2:3,4)
A gonoszság megsokasodására használt görög szó a pléthünthénai azt is jelenti, hogy valami úgy
megsokasodott, hogy betelt. Amikor az angyalok Sodomában voltak, ott is hasonló esemény történt,
amiért pusztulnia kellett a városnak. Betelt Sodoma lakosainak bűne, amelyet azonnal ítélet követett!
(1Móz 19:12-14). Ezért hivatkozik Jézus Lót napjaira is. Lót napjaiban a törvénytelenség volt az úr.
Anomikus (törvénytelen) állapotok uralkodtak, mindenki kedve szerint gyakorolhatta büntetetlenül az
összes gonoszságot. Közülük a városról elnevezett homoszexualitás, a sodomia vívta ki Isten haragját,
és Sodomának, Gomorának, valamint a szövetségükhöz tartozó városoknak pusztulniuk kellett.
Az anomia szó többjelentésű. Jelentéseinek összefoglalása lehet: a gonoszság. Az anomia azonban gyakran a törvénytelenségre értelmezett kifejezés. A törvénytelenek, anarchisták, korlátlanok az
igazságot megvetik. Az anomia belső töltést ad az apokalipszisnek, mint a gyűlölet a gyilkosnak a
tetthez, vagy mint a rakétának pusztításhoz a robbanóanyag. A nyomorúság és az üldözés idején növekedni fog a törvénytelenség, ami magával vonja, hogy a keresztyén etika agapéja meghidegül.
42

„De a ki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.” (24:13) Szinte szó szerinti ismétlése, a 10:22nek. Aki helytáll (állhatatos) mindvégig, az megmenekül. Az állhatatosság jelentősége az agapé-hoz
hasonlóan együtt nő az egyház növekedésével. A klasszikus görögben ez a szó a veszélyben való állhatatosságot és a hősies kitartást jelentette.43
Bármennyire megfogyatkozzék is sokak szeretete a bűnök terhe alatt, Krisztus mégis arra figyelmeztet, hogy le kell győznünk ezt az akadályt is, hogy a hívők a rossz példáktól megtörten vissza ne
húzódjanak. Ez a lényege ennek az üzenetnek. Csakis az üdvözülhet, aki illően s állhatatosan küzdött,
s küzdelmében mindvégig kitartott.

Hetedik jel: Világ evangelizáció, a királyság evangéliuma
„És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul
minden népnek; és akkor jő el a vég.” (24:14) Jézus Krisztus visszajövetele a keresztyénségnek
egyik legátfogóbb gondolata, amelyhez csak a teremtés és a kereszt fogható. Jézusnak erre vonatkozó
beszédeit három evangélium közli. Máté az, aki két nagy fejezetben egységesen feldolgozza az egész
anyagot, amelyet a 24:1-36 párhuzamosan közöl Márkkal (13:1-37), majd onnan kezdve csak Lukácscsal halad párhuzamosan.
A jel érdekessége, hogy a királyság evangéliuma sodomikus körülmények között fog elhangozni.
Noé és Lót idejéhez hasonló okkult torzulások lesznek az idegen istenek tiszteletét gyakorló világban,
ahol az emberi alkotószellem túlnövi az igazi Isten tiszteletét, mert magát ünnepeli, mint alkotót, aki
fészkét az égbe rakta, szemeit a csillag világ szélső határáig felemelte, hogy Isten egébe lásson. Olyan
körülmények között hangzik el, amikor az ember magát ünnepli, mint teremtő alkotót, aki génjeiből
életre hívott növényt, állatot és embert. Büszkesége határtalan, törvénytelensége korlátlan, de élete
véges.
„Ez az evangélium.” Melyik?
Jézus a tanítványok szűkebb csoportjának az eljövetelét megelőző időről beszélt, annak vajúdó
állapotáról és jeleiről. Az Ő eljövetele viszont királyságának a földön való kezdetét is jelenti, vagyis
Isten országa, királysága elkezdődik, de előtte kihirdetik. Ez lesz a bizonyság. Amikor a még nem
látható Isten országának királyságáról adnak hírt az egész világon, akkor jön el a vég, akkor tétetik
fel a pusztító utálatosság. Ez a vég azonban megint csak egy aión vége, amely aión a keresztyéneké,
amely után egy új kezdődik, de az már a megprófétált Királyok Királyának uralma alatt.
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Amikor Jeruzsálem elpusztult, előtte az egész római birodalomban hirdették az evangéliumot. 44
Ha Jeruzsálem pusztulása az apokalipszis előképe, akkor az Úr eljövetelekor az egész világon hirdetni
fogják az evangéliumot. Karner Károly kimondja a lényeget a királyság evangéliumával kapcsolatban.
„A »Királyság«, t.i. az Isten királysága evangéliumát minden üldöztetés ellenére is hirdetni fogják az
egész földkerekségen, minden népnek,...”45
Isten nem siet, és nem késik. Az esélyt megadja minden korban az emberiségnek, így a végsőben
is. A végső a legkritikusabb kor. Akkor jut teljességre az, hogy az ember olyanná lesz, mint Isten:
hasonlóvá. Amit kigondol, azt véghez is viszi, mert egy lesz a nyelve. Mégis az emberiség istentelensége ellenére is, akkor jöhet el a „vég”, amikor az evangélium diadalmaskodik. A vég eseményeit
egyesek a templom elpusztulására és a törvény istentiszteletének eltörlésére vonatkoztatják, de ez
helytelen. A tanítványok ugyanis összeelegyítették ezt a két dolgot, mintha a templom nem pusztulna
el az egész világ romlása nélkül, ezért Krisztus a tanítványok által feltett kérdésre válaszolva figyelmezteti őket, hogy a bajok hosszú és szomorú sokasága vár rájuk, s csak sok küzdelem és kellemetlenség elviselése után juthatnak majd diadalhoz.46

4. Jézus tanácsai Jeruzsálem elhagyására
Mt 24:15-22.

15. Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, a melyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (a ki
olvassa, értse meg):
16. Akkor, a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre;
17. A ház tetején levő ne szálljon alá, hogy házából valamit kivigyen;
18. És a mezőn levő ne térjen vissza, hogy az ő ruháját elvigye.
19. Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokon a napokon.
20. Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se szombatnapon:
21. Mert akkor nagy nyomorúság lesz, a milyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.
22. És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.

„Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, a melyről Dániel próféta szólott, ott
áll a szent helyen (a ki olvassa, értse meg):” (24:15) A templom megvolt ugyan, de megszentségtelenítve! Jézus pontosan ezért szállt szembe a farizeusokkal, és ezért mondta a tanítványoknak, hogy:
„Nem látjátok mind ezeket?”
A szakasz a 28. versig kiszélesedik, Jézus Krisztus második eljövetelére utalva. 47 Ezért Jeruzsálem pusztulása úgy jelenik meg, mint a világ végének az előképe. Dániel háromszor említi könyvében
a pusztító utálatosságot, ugyanakkor a templomban gyakorolt áldozatról is szól.
1. „És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és
az ételáldozatnak, és útálatosságok szárnyán pusztít, a míg az enyészet és a mi elhatároztatott, a
pusztítóra szakad.” (Dán 9:27)
2. „És seregek állanak fel az ő részéről, és megfertéztetik a szenthelyet, az erősséget, és megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felteszik a pusztító útálatosságot.” (Dán 11:31)
3. „És az időtől fogva, hogy elvétetik a mindennapi áldozat, és feltétetik a pusztító útálatosság,
ezerkétszáz és kilenczven nap lesz.” (Dán 12:11)
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1. Az első Igében olvasható „egy héten át” hét évet is jelent. Üzenet lehet tehát, hogy az Antikrisztus hét éven át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét év felén, azaz három és fél év után véget
vet a véres és az étel áldozatnak. Ez azonban csak úgy lehetséges, ha van ilyen áldozat. De nincs, mivel 1932 évvel ezelőtt a zsidó templom leégett. Ha tehát lesz templom, lesz áldozat-bemutatás, és lesz
mit megszüntetni. Ezért az egyik legnagyobb esemény, amire oda figyelhetünk, ami az antikrisztusi
hatalomra mutat, a zsidó templom megépítése lesz.
2.

A második hely arról szól Dánielnél, hogy:
 Az Antikrisztus seregeivel felvonul Jeruzsálem ellen.
 Bemegy a szentélybe.
 Elfoglalják az erődöt.
 Megszünteti a mindennapi áldozatot.
 A Szentek Szentjében felállítják a képmást, aki szólni képes. (Ez a pusztító utálatosság.)

3. A harmadik idézet pedig azt mondja el, hogy a mindennapi áldozat megszüntetésétől, és a pusztító utálatosság megjelenésétől számítva, még mennyi idő van a korszakváltásig. A létige (lesz.) a megszűnésre utal. Vagyis 1290 nap után már nem lesz lehetőség emberi kormányzásra, emberi uralkodásra, és lehetőség a föld további megrontására. Ennél az időpontnál van a VÉG. Ezt kérdezték a tanítványok Jézustól az olajfák hegyén. „...Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? és micsoda jele
lesz a te eljövetelednek, és a világ végének?” (24:3b) Így hangzik a válasz: „És az Isten országának
ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a
vég.” (24:14)
A következőkben vizsgáljuk meg próféciák alapján a napokról való kijelentéseket, idő
diagrammokban is. Ezek a diagrammok mindenképpen segítik a próféciákra való rálátást.
A napok Dániel próféciájában

1.

Az utolsó hét azaz 7 év

7év = 2520 nap

„És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget,...” (Dán 9:27a)

2.

Szerződés szegés. A hét felén az áldozást beszünteti az Antikrisztus.

1260 nap

1260 nap

„...de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és útálatosságok szárnyán pusztít,...” (Dán 9:27b)

3.

Az áldozás beszüntetése, és feltétetik a
pusztító utálatosság.
A puszt utálat. feltétetik
Tűzözön
1260 nap
3,5 év

1290 nap
30 nap + 3,5 év
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„És az időtől fogva, hogy elvétetik a mindennapi áldozat, és feltétetik a pusztító útálatosság, ezerkétszáz és kilenczven nap lesz.” (Dán 12:11) Ez harminc nappal több, mint a hét fele. A hét év végére
a csapás sorozatok Armageddonban mindent elsöprő tűzözönné torzulnak.

4.

Az 1290 nap és a 45 nap regenerálódás.
A puszt utálat. feltétetik

1260 nap

Tűzözön

1290 + 45 = 1335 nap

„Boldog, a ki várja és megéri az ezerháromszáz és harminczöt napot.” (Dán 12:12) A tűzözön után a
föld megtisztulása, és a kecskék és bárányok ítélete 45 napig tart. Ez után kezdődik a boldogság ígéretének megvalósulása az 1000 éves béke ország. „Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a
földet.” (Mát 5:5)
A próféciák beteljesedése többször is előfordulhat az üdvtörténelemben. Itt is egy többszörös
próféciáról van szó. Karner Károly megemlíti, hogy Antiochus Epiphanes Kr. e. 168-ban Zeusz szobrot állított a Jeruzsálemi templomban. E rendelkezés miatt a templom elnéptelenedett, pusztává lett. 48
Azért beszél a próféta a pusztító utálatosságról.
A pusztulás aggasztó előérzete is ott élt minden jó zsidó szívében. A császárt a rómaiak istenítették, az ő tisztelete az államhűség bizonysága; a gyanús közösségeket rögtön döntés elé lehetett állítani, amint felszólították őket a császár szobra előtt a vallásos tisztelet kifejezésére. Caligula Kr.u. 40
körül (39-40 telén) elrendelte, hogy szobrát helyezzék el a jeruzsálemi templomban. Zsidók és keresztyének akkor még együtt voltak Jeruzsálemben, és meg voltak győződve, hogy ez a vég kezdete.49
Csak Caligula halála akadályozta meg az istentelen terv keresztülvitelét. Pál arról ír a 2Thess 2:3-4ben, hogy a vég előtt a bűn embere, a veszedelem fia eljön, fölé emeli magát mindannak, ami istentiszteletnek mondatik, és maga ül be, mint isten, az Isten templomába, hogy istenként mutogassa magát. Pál apostol szavai alapján terjedt el igen korán Jézus beszédének olyan magyarázata, hogy azt a
személyes Antikrisztus megjelenésére kell vonatkoztatni.
A Mk 13:14-ből az is látható, hogy a templomot pusztává tevő utálat a pusztító utálatosság személy, hiszen az esztékota vonatkozik rá. Vagyis férfi személyről van szó, aki a templom pusztává
tevésével együtt üldözni fogja azokat a keresztyéneket, akik nem imádják őt.50 Írja D. Lencz Géza, aki
szerint a keresztyének nem ragadtatnak el a Nagy Nyomorúság elől.
„A kifejezés Dániel könyvében többször előfordul: Dán 9:27: A LXX-ból bejutott az 1Makk
1:54-be, ahol azt a bálvány oltárt jelzi, melyet a szírek 145-ben Kislev hó 15-én (aer. Sel.=Kr. e. 168
december) a templom égőáldozati oltárra helyeztek fel és amelyen ugyanazon hónap 25-én bemutatták
az első pogány áldozatot 1Makk 1:59 v.ö. 1Makk 6:7.”51
Budai Gergely arra buzdít, hogy figyeljük meg Dániel könyvének (Dán 9:27; 11:31; 12:11) szavait. „Dániel könyvének ezek a szavai ugyanis körülbelül azt mondják, hogy a pusztító utálatosság
valami hódító pogány hadsereg lesz, amelyik a szenthelyet megszentségteleníti (2Thess 2:3-4) és ezzel
elhagyottá, pusztává$ teszi.”52 „És seregek állanak fel az ő részéről, és megfertéztetik a szenthelyet,
az erősséget, és megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felteszik a pusztító útálatosságot.” (Dán
11:31) IV. Atiochus Epiphanes felállította a templomban a Zeusz oltárt és disznót áldozott rajta.
D.A. Hanger szerint ez a kifejezés (bde/lugma th=j e)rhmw/sewj) Dániel könyvéből került ide.
Ő is megemlíti a három előfordulási helyet. Egy oltárra helyezett képmásra vonatkoztatja, amely esemény kapcsolódik a város lerombolásához. Ez tehát egy olyan technikai kifejezésként funkcionál,
$

Jeruzsálem az öt hónapos ostrom alatt valóban pusztává lett. Az ostromlott város lakóit iszonyatos éhség kínozta. A kimenekülők a rómaiak fogságába kerültek, akiknek a többsége kereszten végezte. Volt olyan éjszaka, amikor 2000 menekülő zsidó hasát vágták fel a rómaiak, hogy a lenyelt aranyat kiszedjék. A városban 1 100 000
ember pusztult el Josephus Flavius írása szerint. Patakokban folyt a vér. Amikor Titus diadalmenetben bevonult
Rómába, 700 válogatott zsidó ifjú ment megláncolva előtte. A rómaiak 97 000 hadifoglyot ejtettek, akiket rabszolgáknak adtak el, és arénákban, küzdőtereken végeztek ki.
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mint a bálványimádás. Szintén Antiochus által felállított bálvány képmás (szobor) által. Ő is Josephus
Flaviusra hivatkozik.53
Jézus ebben a beszédben az antiochusi esetet veszi alapul, és bemutatja vele a pusztító utálatosságot kis méretekben. Vagyis: Egy pogány hadsereg megszentségteleníti a templomot, és ezáltal pusztává teszi. De nem csupán elhagyottá, hanem oly annyira pusztává, hogy kő, kövön nem marad. Ez
Titus seregei által be is következett. Ezek után a kettős próféciától függ a még nem létező kőtemplom
sorsa. Minden megismétlődik világméretekben akkor, ha Jeruzsálemet újból körülveszik az ostromló
hadak. A pusztulás azonban nemcsak Jeruzsálemet érinti, mivel világméretekről van szó. A Kr.u. 70es esemény a minta, illetve a típus. A klasszikus apokalipszis viszont az antitípus. Ne felejtsük el,
hogy az apokalipszis minden eleme jelen volt a 70-es eseménynél azok számára, akik Jeruzsálemen
belül voltak. A pusztító utálatosság maga az Antikrisztus, mert had élén vonul Jeruzsálembe, körbezárja, beül a templomba és Istenként mutogatja magát. „A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten
az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.” (2Thess 2:4) Ő szentségteleníti meg a
templomot és ezáltal a pusztítás is elhatároztatik, ami a pusztítóra szakad. „És akkor fog megjelenni a
törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével; A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával,
jeleivel és csodáival,” ” (2Thess 2:8-9)
Az Antikrisztus képmása
A Jelenések könyvének segítségével egy érdekes képletet tárhatok az olvasó elé pusztító utálatosságról.
„És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, a melyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt;
azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, a ki fegyverrel megsebesíttetett vala, de megelevenedett. És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad
képe szóljon is, és azt mívelje, hogy mindazok, a kik nem imádják a fenevad képét, megölessenek,”
(Jel 13:14-15)
Nézzük meg még egyszer sorban a tényeket.
1. Az Antikrisztus halálosan megsebesül, de túléli.
2. A Hamispróféta sürgeti, hogy készítsék el annak képmását.
3. Mivel ez a képmás szólni képes ezért ez egy klónmás. (A klónozott állatok is megszólaltak.)
4. Lélek adatik bele az Antikrisztustól.
5. Ezt a képmást imádni kell a föld népének.
6. Aki nem imádja, azt megölik.
A pusztítás utálatossága. (to\ bde/lugma th=j e)rhmw/sewj)
Úgy a keresztyéneknél, mint a zsidóknál a szoborkép, bárkinek a képmása utálatos a templomban.
Mivel a bdelygma a görög szövegben neutrális (semleges nemű), ezért arra is gondolhatunk, hogy az
Antikrisztus szexuálisan semleges, vagy pedig homoszexuális. Szaporodásképtelensége miatt a fennmaradása csak klónozás által lehetséges. Ugyanakkor klónmása donorként is számításba jöhet, mivelhogy halálosan megsebesítették. Ezt az intelligencia hiányos klónmás állatot minden további nélkül
oda állíthatják a templomba. Nem véletlenül, a Jelenések könyvében fenevad néven van megemlítve
az Antikrisztus.
Pál apostol próféciája az Antikrisztus eljöveteléről. Mikor lép nyílvánosság elé az Antikrisztus?
„Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik
elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, A ki ellene veti és fölébe emeli
magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül
be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.” (2Thess 2:3,4) A szakadás az
aposztásziából lett fordítva, melynek az elsődleges jelentése: Hitehagyás. Tehát elébb megjelenik a
keresztyének világában egy tömeges hitehagyás. Ezzel egy időben válik nyilvánvalóvá, hogy a római
birodalom uralkodója nem más, mint az Antikrisztus. A zsidó származású Antikrisztus nem fogja
megtűrni a Krisztust képviselő keresztyének táborát, ezért elnyomó törvényeket szándékszik alkotni,
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elpecsételni, és törvénybe iktatni a szombat megünneplését. Ez a Szent Szellem templomának taposási
időszaka.
Mivel az antikrisztusi erőket a szentekben működő erők visszatartják ezért: „...a ki azt még most
visszatartja, félre kell az útból tolatnia.” (2Thess 2:7b) Ez a félretolatási művelet egyenlő a keresztyének üldözésével, elnyomásával, ill. Nagy Nyomorúságával. Mindez a hét felén történik hirtelen.
Mint már említettem Oroszországban úgy tolták félre a baptistákat, hogy 1891-ben törvényt hoztak, amely kimondta: „A szektáriánusok számára ne tegye lehetővé a törvény, hogy béreljenek, vásároljanak, tulajdonosok legyenek.” Ezek a baptisták nem paktáltak le a kommunista hatalommal, hanem elszenvedték a legvadabb gaztetteket is.

5.

A szakadás, vagyis a hit elhagyása
(aposztászia) a hét felén.
1. A hit elhagyása (szakadás)
2. Beül a zsidó templomba
3. A keresztyének félretolása
Jó uralkodó

Gonosz uralkodó

Az Antikrisztus ideje 7 év

Az Antikrisztus a hét feléig „Jó uralkodóként” uralkodik mint a római birodalom vezetője. A szakadás
idejéig rejtve marad a benne lakozó sátáni származás, hogy sokakat elhitethessen, ha lehet a választottakat is. A hét felén azonban minden megváltozik. Nagy hirtelen megszegi a szövetségeket és utálatosságok szárnyán pusztít. Megkezdődik a Nagy Nyomorúság, s mindez az elragadtatás előtt.
„Akkor, a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre;” (24:16) Amikor látjátok „a pusztító
utálatosságot,” akkor...!
A zsidó keresztyének elmenekültek a Jordánon túli Pellába, miután Cestius vezette római sereg
vereséget szenvedett.54 Ebből következik, hogy a zsidó keresztyének már helyesen értelmezték Jézus
intő próféciáját, ezért menekültek meg. A jel tehát, a pusztító utálatosság, az előzőek alapján.
Mindezeket egyértelműen alátámasztja Josephus Flavius beszámolója Cestius érthetetlen vereségéről. Néró 12. évében Cestius kihasználva a zsidók egymás közötti ellenségeskedést, seregével teljesen a templomig hatolt, és készültek a templom felgyújtásához. Ekkor Cestius teljesen váratlanul beszüntette az ostromot és elvonult.55 Ettől az időponttól, egészen Titus seregének megérkezéséig, lehetőség nyílt a próféciákat hallgató zsidó hívők számára a menekülésre. A prófécia az oltalom helyét is
megjelölte.
Sok keresztyén e jövendölésre hallgatva, Eusebius szerint, (H.E. III5) Jeruzsálem ostroma idején
Pereae Pella nevű városában keresett menedéket. A hegyek természetes menedékül szolgáltak minden
időben.”56
Itt derül ki az, hogy „a pusztító utálatosság” Cestius által érkezett meg Jeruzsálem szent helyére.
Isteni beavatkozásra azonban (teljesen érthetetlen okokból) Cestius beszüntette az ostromot, pedig
már a templom felgyújtását tervezték. A győzelem pillanata előtt elvonult, és szabad út nyílt azok
számára, akik a próféciákat (Dániel próféciáit) komolyan vették. Azok valóban meg is menekültek.
Josephus Flavius megemlíti, hogy ekkor sok előkelő zsidó elhagyta Jeruzsálem városát. (Ezek a keresztyének voltak).
Dániel jövendöléseiben és a Makkabeusok könyvének történeti rajzában a szenthely meggyalázásához a gyülekezet üldözése járul. Jézus így jövendöl a Júdeában levő tanítványi kör számára üldözést, és ad nekik utasítást.
A hegyeken nem, de a hegyekben, a hegyek barlangjaiban el lehetett, és ma is el lehet rejtőzni az
ellenség csapásai elől, még ha az olyan méretű is, mint amire a mai haditechnika képes. Például Petra,57 a nabateusok városa alkalmas arra, hogy több tízezer ember a szikla belsejében lakhasson.
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„A ház tetején levő ne szálljon alá, hogy házából valamit kivigyen;” (24:17) A menekülőknek a
jelek felismerése után, haladéktalanul a hegyekben levő búvóhelyekre, barlangokba kell jutniuk, mégpedig olyan gyorsan, hogy akik a lapos kiépítésű háztetőn vannak, azok ne menjenek először be a
házba, hogy holmijaikat magukkal vigyék; a mezőn dolgozó ne menjen vissza a felső ruhájáért, hanem
mindenki meneküljön. A lapos háztetőkre kívülről az utcáról egy lépcső vezetett (1Sám 9:25; Ézs
15:3; 22:1).58 Az egymás mellé épült zsidó házak tetején gyalogút volt. A rabbik ezt a háztetők útjának
nevezték.
Jézus külön hangsúlyt fektet arra, hogy a veszedelem észlelésének idején csak az élet mentésére
fordítsanak figyelmet és tárgyi értékekre ne gondoljanak.
„És a mezőn levő ne térjen vissza, hogy az ő ruháját elvigye.” (24:18) A mezőn dolgozó munka
közben a felső ruháját levetette.59 Olyan sürgős a menekülés, hogy még ezért sem szabad visszamenni,
inkább alsó ruhában meneküljön. Fontosabb az élet, mint a ruházat. Poggyász nélkül könnyebb a menekülés.60
„Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokon a napokon.” (24:19) A születendő gyermek áldott állapot, vagy teher? A nyomorúság időszaka egyértelműen áldatlan, a gyermekáldás az
asszonyok esetében áldott állapot. Kivéve, ha az új életet nem kívánták, tehát nem kívánt terhességről
beszélek. Akkor teher, és terhes az asszony a szó valódi értelmében. Lásd 8. vers magyarázatát!
Az élet több, mint a tárgyi érték. Az idővesztegetés életvesztést jelenthet. Ebben az értelemben az
idő lehetőség és kegyelem is. Az áldott állapotban lévő és a szoptatós asszonyok áldatlan állapotba
kerülnek. Ők a legveszélyeztetettebbek. Legsúlyosabb szenvedéseknek a terhes és szoptató asszonyok
lesznek kitéve. Ezt drámai képekkel írja le Josephus Flavius. Lásd a 21. vers magyarázatánál. A helyzet súlyosságát jellemzi az a kép, miszerint a terhes asszonyok és fiatal anyák boldogsága szomorúsággá változik. Az okát a következő versből értjük meg.
„Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se szombatnapon:” (24:20) Az előző
versek alapján világosan láthatjuk, hogy az Antikrisztus nagy hatalommal színre lép, és a zsidóknak
kedvezni fog, hogy messiásként elfogadtassa magát velük. A római birodalom diktátoraként szándékában áll megváltoztatni a törvényeket és a naptári ünnepeket. Ezzel együtt a zsidóknak jelt mutat arra
nézve, hogy ő valóban isten. Ez a jel a szombat jele. „Te szólj az Izráel fiainak, mondván: Az én
szombatimat bizony megtartsátok; mert jel az én közöttem és ti köztetek nemzetségről nemzetségre,
hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ki titeket megszentellek.” (2Móz 31:13) „Legyen közöttem és az Izráel fiai között örök jel ez; mert hat napon teremtette az Úr a mennyet és a földet, hetednapon pedig megszünt és megnyugodott.” (2Móz 31:17) Aki ilyen hatalmas jelt képes mutatni a
zsidóknak, az előtt a zsidók fejet fognak hajtani. Csak egy birodalmi diktátor, aki az egész térséget
kontrollálja, tudja megváltoztatni a vasárnapi pihenőnapot szombati törvénnyé. „És sokat szól a Felséges ellen és a magasságos egek szenteit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt; és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig.” (Dán 7:25) Mit jelent az, hogy: véli? Talán
azt, hogy szándékában áll megváltoztatni az időket és a törvényt. Talán meg is alkotja a törvényt, és
úgy hiszi, hogy betartják az emberek, de komolyan senki sem veszi.
Kezébe adatnak, tehát Istentől van a rendelt ideje. A fenevad ítélet eszköze lesz az embereken.
Bot, amely összetör csontokat; mérleg, amely mutatja, hogy könnyű, vagy nehéz; szélvész, mely elhordja a polyvát; és tűz, amely a fát, szénát, pozdorját megégeti, de az aranyon, ezüstön, drágakövön
erőt nem vehet.
Mi lesz a szombati törvény gyakorlati jelentősége? Az, hogy minden ember számára a vasárnap
helyett a szombat lesz a pihenés és a templomba járás napja. Az, hogy a zsidó szombatnapi törvények
polgári törvényekké lesznek, és a lépések száma is meghatározott lesz. Semmiféle tevékenység szombaton nem végezhető, még a főzés sem. A közlekedés, orvosi ellátás, üzletkötés, árusítás teljesen szünetelni fog. Egyszóval a teljes nyugalom napja lesz, legalábbis látszólag. A keresztyéneknek ugyanis a
borzalmak napjai ezek, mert mindenki előtt gyűlöletesek lesznek Jézus nevéért, és elárulják őket. Az
Antikrisztusnak, a zsidóknak, és a krisztusi hitet addig is megvetőknek elsődleges célpontjai a keresztyének lesznek. Ilyen körülmények között lehetséges a menekülés, a keresztyének futása? Nem! Azt
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hiszem, fontos ezért imádkozni. Megváltoztathatjuk-e ezzel a vég eseményeit? Ha imádkozunk, akkor
valóban nem télen lesz a futás ideje és nem szombaton? Reméljük. „A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk.” (Rm 5:5) Meglehetősen súlyosbodik a helyzet, ha még a tél és a szombat is akadályozza a
menekülésüket. Még a legszükségesebb élelmiszereket sem vásárolhatják meg akkor az emberek.
Krisztus először az Ő népét akarta felébreszteni, hogy ne képzelődjenek tovább a boldog nyugalomról és a földi ország gyönyöreiről, azután a lelküket akarta felvértezni, hogy el ne pusztuljanak ők
is a közös romlásban.61 A tanítvány azért könyörögjön imádságban, hogy ne a téli esős időszakban,
vagy szombatnapon kelljen menekülnie. A téli időszakokban a megáradt folyamok a menekülést még
jobban megnehezítik. A szombat a zsidókra most is vonatkozik, de kezdetben a keresztyének is megtartották.
„Mert akkor nagy nyomorúság lesz, a milyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és
nem is lesz soha.” (24:21) Ebben a versben arról a nyomorúságról beszél Jézus, ami az ellenség által
létrehozott ostromállapotból eredő elnyomásából fakad. Melyik a legnagyobb nyomorúság? Az öt
hónapig tartó ostromállapot Jeruzsálemben, vagy a végidők antikrisztusi ostroma? A zsidó háború
idején a római hadsereg által körbezárt Jeruzsálembe több mint egymillió ember szorult be. Az élelmiszerkészlet hamar elfogyott, és a zsidó lázadó pártok egymással versengve rabolták ki saját fajtájukat.
Ahol megsejtették, hogy a lakosok élelmiszert rejtegetnek, ott szörnyű vérengzést rendeztek. Egy Mária nevű asszony szörnyű ínségében csecsemő gyermekét megölte és megsütötte. A lázadók megérezték a sült hús szagát és megfenyegették, hogy ha nem adja elő az ételt, azonnal megölik. Az asszony
levette a fedőt, és megmutatta nekik gyermeke maradványát. Irtózat és borzalom fogta el a lázadókat
és kisompolyogtak a házból. Az esetnek híre futott az egész városban és mindenki úgy érezte, mintha
ő követte volna el a szörnyűséget.62 Így teljesedett be másodízben Jeremiás próféciája. „És e várost
csudává teszem és nevetséggé, a ki csak átmegy rajta, álmélkodik és szörnyűködik az ő nagy romlásán. És megétetem velök az ő fiaik húsát és leányaik húsát és megeszi kiki az ő barátjának húsát, a
megszállás alatt és a veszedelem alatt, a melylyel megszorongatják őket ellenségeik és a kik keresik
az ő lelköket.” (Jer 19:8,9) Ez az állapot általános jelenség lesz az apokalipszis alatt. A Nagy Nyomorúságban a természeti csapások is súlytani fogják az emberiséget, ahogyan azt a harmadik jelnél írtam,
de még azt is súlyosbítani fogja az antikrisztusi elnyomás. Ezt olyan értelemben kell látni, mint amikor valakire ráhelyeznek egy hatalmas malomkövet, amellyel agyon nyomatják. Élve kikerülni nem
lehet alóla. Olyan lesz az apokalipszis Nagy Nyomorúsága. Így olvashatunk erről Dániel könyvében:
„És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, a ki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos
idő lesz, a milyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mindez ideig. És abban az időben
megszabadul a te néped; a ki csak beírva találtatik a könyvben.” (Dán 12:1) Ha valaki túl akarja azt
élni, fel kell rá készülnie.
Napjaink nyomorúságáról egy zsidó asszonytól: „Egész életemben csak a félelmet ismertem. Már
gyermekként félnem kellett, amikor az SS legények elvitték a szüleimet. Féltem, amikor hamis papírokkal kellett élnem és sohasem lehettem biztos abban, hogy nem fedezik fel valódi identitásomat, ami
végül is bekövetkezett. Rettegésben éltem a koncentrációs táborban a körülöttem hadakozó emberek
között. Majd végre eljutottam saját népemhez, ebbe az országba és félthettem fiaimat a háborúk és
katonai bevetések során. Egyikük súlyosan megsebesült a Jom Kippur háborúban, és azóta is nyomorék. Most unokáim állnak géppisztollyal és gumibotokkal felfegyverkezve a megszállt területeken. És
napjaim és éjszakáim ismét félelemmel vannak tele. Mikor szabadulunk meg végre ebből a nyomorúságból?”63
Amikor a templom pusztulásáról olvasunk Jézus próféciájában, akkor tudnunk kell, hogy az nem
csak Jeruzsálemre vonatkozott, hanem a zsidó korszak végére is. Mivel kettős prófécia hangzott el
Jézustól, ezért arra következtetek, hogy ami megtörtént Jeruzsálemben a pusztuláskor, az megtörténik
világméretekben az apokalipszis idején. Miért? Mert miután Jeruzsálem elpusztult, Jézus ismét kijelentette a pusztulás Igéit János apostolon keresztül a páthmosi látomásban. Ami kicsiben megtörtént
Jeruzsálemben, az nagyban, világméretekben fog megtörténni. Nem igaz, hogy a történelem nem ismétli magát. A méretek változnak, az emberek nem. A dolgok olyanok kicsiben, mint nagyban. A
nagyok pedig a kicsik kinagyított másai. Ez a Mandelbrot halmaz-elmélet alapja. Ezt támasztja alá
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Dániel próféta is, amikor azt mondja, hogy a végső napokban olyan nagy lesz a nyomorúság, amilyen
nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni (Dán 12:1). A következő versekből pedig megtudhatjuk,
hogy a végső időkről kapott kijelentést Dániel is. Ő is a klasszikus apokalipszisről ír és János is.
Mindketten a saját koruktól a „vég”-ig. Ebből következik, hogy Dániel a kettőjük közötti időt is megprófétálhatta. Mind a ketten azonos méretű nyomorúságról tudósítanak. Nyilván, mert ugyanarról az
eseményről prófétálnak. János apostol azt írja a végső idők nyomorúságáról, hogy boldogok a halottak, akik ezután az Úrban halnak meg (Jel 14:13), mivelhogy ami következik, az irtóztató s egyszersmind iszonyatos (Jel 14:14-20). Akiből csak lehet kitapossa a hitet az Antikrisztus.
Kinek és mikor nagy a nyomorúság? Szörnyű fájdalmában évekig betegágyában fekvő, lenyomorodott, és magára hagyott embernek nyílván az. Ahhoz képest, akit fejbe lőnek az is szerencsésebb.
Nem lehet neki azt mondani, hogy ez még nem a Nagy Nyomorúság. Mégis lesz egy globális, az egész
föld lakosságát érintő Nagy Nyomorúság. Mikor?
 Akkor: amikor sokan állítják magukról, hogy ők a Krisztus,
 amikor a háborús hírek hallása elkerülhetetlen helyzet lesz.
 Amikor nemzet nemzet ellen, királyság királyság ellen támad,
 amikor éhségek, döghalálok és földindulások lesznek helyenként.
 Amikor nyomorúságra adnak, és megölnek az Ő nevéért,
 amikor elárulják az emberek és gyűlölik egymást.
 Amikor sok hamispróféta támad,
 amikor a szeretet meghidegül.
 Amikor a királyság evangéliumát hirdetik az egész világon bizonyságul.
 Amikor látjátok a pusztító utálatosságot ott állni a szent helyen... Akkor!
„Mert akkor nagy nyomorúság lesz, a milyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is
lesz soha.” (24:21)
Jézus úgy mutatja be a végidők nyomorúságát, mint a legnagyobbat: „...a milyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.” A rendelkezésünkre álló történelmi leírások szerint számtalan döbbenetes beszámoló van arról, hogy a háborúk és természeti katasztrófák által sújtott
emberek milyen Nagy Nyomorúságokon mennek keresztül. Pl: 2Kir 6:25; a zsidó háború Kr.u. 70ben, a keresztes hadjárat, az inkvizíció, és a holokauszt. Ha a vers a Kr.u. 70-es zsidó háborúra vonatkozna, akkor a holokauszt nem nagyobb annál. Ha nagyobb, akkor a prófécia több eseményt is leír, de
az utolsó legnagyobb olyan lesz, amelytől sohasem lesz nagyobb és soha nem is volt olyan.*
„És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a
választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.” (24:22) A Kr.u. 70-ben befejeződött jeruzsálemi ostrom napjai valóban megrövidültek. Titusz cézár szerint azért sikerült Jeruzsálem bevétele,
mert Isten a zsidók ellen volt. Visszamutatok a második versre, ahol Jézus arról beszélt, hogy kő kövön nem marad. Kijelentése abból a tapasztalatból fakad, hogy a farizeusok a rablók tanyájává tették a
templomot, Isten házát. Ezért Isten (a ház Ura) kivonult belőle, tehát szabad prédájává vált az ellenségnek.
A napok megrövidülésének okai Jeruzsálem ostromakor 70-ben:
1. A császár parancsára Heródes Agrippa leállította a falak erősítését.
2. A zsidók nem hosszú ostromra rendezkedtek be.
3. A közelgő húsvéti ünnepekre rengeteg zsidó érkezett vidékről az ostrom előtt.
4. A római sereg hírtelen, váratlanul érkezett.64
Két gondolat jut kifejezésre. 1.) Isten kormányozza az eseményeket, Ő a világ Ura. 2.) Neki hatalmában áll - ha úgy látja jónak - rugalmasan kormányozni.
Kálvin szerint megegyezik ez a hely Ézsaiás (1:9) szavaival. Vagyis: „Isten büntetésének, amely
a babiloni számkivetésben nyilvánult meg, Pál tanúsága szerint (Rm 9:29) ismét teljesednie kellett
Krisztus eljövetelekor. Sőt mennél jobban elterjedt az istentelenség, annál súlyosabb büntetésnek
kellett akkor kiáradnia. Ezért mondja Krisztus, hogy ha Isten végét nem vetné a bajoknak, teljesen
*

A hüperbola itt úgy viselkedik, mintha élét venné a végsőnek. A Nagy Nyomorúság-ban viszont éppen olyan
progresszivitást látok, mint a revelációban.
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elpusztulnának a zsidók, úgyhogy egy sem maradna meg közülük. Az apokalipszis idején Isten ismét
tekintettel lesz az ingyen kegyelemből való szövetségre, hogy megkímélje az ő választottait Ézsaiásnak jövendölése szerint.”65 „Mert ha néped Izráel számszerint annyi lenne is, mint a tenger fövenye,
csak maradéka tér meg; az elvégezett pusztulás elárad igazsággal!” (Ézs 10:22)
A kiválasztottak: Nem kétséges, hogy a kiválasztottak, és az öt okos szűz, azonos. Ők azok, akik az
Atya akaratának cselekvői, azok, akik hallják az igét és megcselekszik azokat. Őket az „Igaz” jelzővel
látja el a Biblia. Azok, akik az igazság cselekvői, vagyis az irgalmasságtevők. Értük, illetve számukra
rövidíttetnek meg a Nagy Nyomorúság napjai, majd elragadtatnak. Mindenki más hódol az Antikrisztusnak, de az öt ostoba itt marad és szenved az Antikrisztustól, vagy fejet hajt előtte. Bele kerül tehát
mindenki a Nagy Nyomorúságba, de a választottak nem maradnak végig benne, mert különben egyetlen ember sem menekülne meg. A Nagy Nyomorúságból ragadtatnak el, a végső veszedelem, a totális
pusztulás elől. „Az igaz elvész és nem veszi eszébe senki, és az irgalmasságtevők elragadtatnak és
senki nem gondolja fel, hogy a veszedelem elől ragadtatik el az igaz;” (Ézs 57:1) Róluk szól tehát
Jézus beszédében amikor: „És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig.” (Mt 24:31) Róluk szól a Jelenések
könyve is, amikor azt mondja, hogy: „Ezek azok, a kik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták
az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.” (Jel 7:14b)

6.

Elragadtatás a veszedelem elől,
a Nagy Nyomorúságból.
Elragadtatás: Az egyik felvétetik, a
másik otthagyatik.
Az Eklézsia ideje

1260 nap

Tűzözön
A veszedelem 1290 napja

5. Hamis Krisztusok és hamispróféták
24:23-28. v.

23. Ha valaki ezt mondja akkor néktek: Ímé, itt a Krisztus, vagy amott; ne higyjétek.
24. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha
lehet, a választottakat is.
25. Ímé eleve megmondottam néktek.
26. Azért ha azt mondják majd néktek: Ímé a pusztában van; ne menjetek ki. Ímé a belső szobákban; ne higyjétek.
27. Mert a miképen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ember Fiának eljövetele is.
28. Mert a hol a dög, oda gyűlnek a keselyűk.

„Ha valaki ezt mondja akkor néktek: Ímé, itt a Krisztus, vagy amott; ne higyjétek.” (24:23) A
tragédia előtti pillanatokban az átélők sóvárogva várják a szabadítót, a Messiást. Bár csak eljönne, és
ne kellene átélni a szörnyű kínokat. Éppen ezért az ember hinni akarja, hogy bármelyik pillanatban
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megérkezhet a Messiás. Azért imádkozik, sóhajtozik. Feszült figyelemmel várja a hírt, hogy jön, vagy
megjött a Messiás, és rohan, hogy lássa. Éppen ettől óv meg bennünket jó előre Jézus. Ne higgyétek,
mert... A megoldás a 27. versben van, de előbb még a hamis Krisztusok és hamispróféták eljövetelének szükségességéről szól.
Jézus Krisztus arra figyelmeztet bennünket, hogy a hamispróféták és hamis Krisztusok nem jelentéktelen csalásokat visznek végbe. Akik az igazságot megvetették, pontosan azok fognak hitelt adni
a hazugságoknak. Isten ugyanis sohasem cselekszik olyan zavarosan, hogy kétség nélkül fel ne ismernék azok, akik szeretik Őt.66 Ha azon kell gondolkodnom, hogy a velem történt dolog Istentől van,
vagy az ördög játéka, akkor biztos, hogy nem Isten cselekedett. Ha Ő cselekszik, akkor az olyan világos, és nyugalmat árasztó, hogy nem gondolkodom azon, hogy kitől jött a cselekedet. Ez az az eset,
amikor azon gondolkodom, hogy tiszta-e az ablak.
„Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, anynyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.” (24:24) A hamis Krisztus és a hamispróféta a
rosta, ahol a HIT és az elhitethetőség kerül a rostára. Habár ez az egyetlen előfordulása a hamis Krisztus kifejezésnek, Máténál a hamispróféták kifejezés előfordul a 11. v.-ben, illetve már korábban, a
7:15-ben.* Nincs világos megkülönböztetés ezen szavak között ebben a fejezetben: minden esetben a
„rossz útra visz” kifejezést találhatjuk (5, 11, 24). Így aztán az 1János 4:1 részében sem történik megkülönböztetés a hamispróféták, illetve az antikrisztusok között. A Jel 13:13-ban a jeleket egy második
szörnyeteg adja, aki a föld lakóit rossz irányba viszi. Talán a hamispróféták azok, akik mást és nem a
Messiást hirdetik (mint pl. azok a szónokok, akikről a 26 v.-ben van szó). Mind a két főnevet a „fog
keletkezni” és „fog tenni” igékhez tartozó alanyként kell értelmezni (az irodalmi nyelvben „ad” szónak is lehet ilyen jelentése és lehet a „csinálni” szónak is). Ez egyik egyértelmű útja annak, ahogyan
ezek a személyek másokat félre akarnak vezetni az általuk véghezvitt nagy csodajelek által. Ezeknek a
pontos jellege nincs meghatározva, a „csodák” szó csak itt fordul elő Máténál; a „jelek” szó pedig
ritkán kap pozitív jelentést.** Ezeknek a hatalmas tetteknek a célja az, hogy félrevezesse a kiválasztottakat („azért hogy” és az infinitív itt célhatározót fejez ki), ha ez lehetséges. A „ha lehetséges” kifejezés arra utal, hogy a „kiválasztottak” az Atya oltalma alatt állnak (v.ö. 10:29-31) és ezért nem áll
hatalmukban ezeknek az ellenségeknek, hogy céljukat elérjék.67
Antikrisztusok, hamispróféták
Néhány gondolatban szólok a hamis Krisztusok és hamispróféták legnagyobb alakjairól, köztük
is a hamishármasság földi helytartóiról, hogy tiszta képünk, legyen történelmi szerepükről, vallási
hovatartozásukról.
Bonaparte Napóleon (1769-1821) A korzikai származású francia hadvezér, akit a Nagy Francia
Forradalom termelt ki. Úgy is mondhatnánk, hogy „tengerből kijövő fenevad,”. A polgári származású korzikai, katonaként szolgálta a Francia hadsereget, ahol kitűnt bátorságával és jó stratégiai készségével.
A Francia Forradalom (1789-94) hatalmas erőfeszítéseket tett arra, hogy a keresztyénséget megcsúfolva, száműzze a föld színéről Istent a Bibliával együtt. Danton, Marat, Robespierre vezette nagy
tömeg megdöntötte a monarhiát 1792 aug. 10-én, és megkezdte a Biblia elleni hadjáratot. A jakobinus
diktatúra idején 40 000 pap hagyta el Franciaországot. A tömeg Bibliát égetett, majd a szamár farkához kötve egy Bibliát, végigkergették a szamarat Párizsban. Így üdvözölték a középkor és a monarhia
végét. S azt, amiért a forradalmárok küzdöttek, tudniillik a köztársaságért, azt az eszmét a forradalom
gyermeke megalázva, császárrá koronázta magát.
A pápaság intézményét kifogásolva intézkedéseket tett annak felszámolására, vagyis a két fenevad egymás torkának esett. A történet azzal az epizóddal kezdődött, hogy 1797. december végén a
Francia forradalom nyomására, Rómában is forradalmi lázongás jött létre. A tömeg köztársaságot
*

A Márk féle párhuzam adja az egyedüli másik Út.-ban való előfordulást; v.ö. az ezzel egyenértékű Antikrisztus
kifejezéssel 1Jn 2:18, 22, 4:3; 2Jn 7.
**
Máténál, és az Út. egyéb helyein csak a „nagy” módosítja, Lukácsnál a 21:11-nél: 6:8, 8:13; Jel 12:1, 13:13;
15:1; (v.ö. Jel 19:20, ahol a hamispróféta adja a jeleket).
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akart, de a pápa a testőrséggel a tömegbe lövetett, és ezzel egy Francia tábornokot megölt. A megtorló
akciót Napóleon egyik tábornoka - aki Itáliában tartózkodott - Berthier vezette.68 1798. február 15-én
megszállta Rómát, és a pápát Firenze kolostorába záratta. A bíborosi területet feloszlatta, és ezzel
megszűnt a pápaság. A köztársaságot kikiáltották és az idős VI. Pius pápát elszállították 1799 márciusában Franciaországba, a Grenoble melletti Valence-ba, ahol augusztusban meghalt. „A száműzetésbe
hurcolt és fogságba vetett pápa halálakor úgy tűnt, maga a pápaság is megsemmisült. Rómát a Francia Köztársaság birtokolta, a bíborosok szétszéledtek vagy szintén börtönbe kerültek.”69 1800-ban
azonban VII. Pius néven új pápa ült a székbe, és ezzel a pápaság halálos sebe begyógyult. 1804-ben
VII. Pius pápa felkente Bonaparte Napóleont császárrá, aki viszont nem engedte meg a pápának, hogy
a koronát a fejére tegye, hanem saját magát koronázta meg. Ezzel Napóleon mint császár, isteni titulus
birtokosa, a királyok királya lett. Ez a méltóság azonban lefoglalt hely a Bibliában és egyedül Jézus
Krisztust illeti meg. S mind az, aki helyébe ül, az szembe fordul vele, illetve ellene áll. Napóleon mintapéldája az Antikrisztusnak, aki a nép fiaként törtet másokat megalázva az isteni hatalomra, és közben kíméletlenül leigázza a számára elérhető világot, az egyházat pedig ki akarja irtani, s mind azt, aki
nem veszi fel kezére vagy homlokára az ő bélyegét, megöli.
Charles Robert Darwin (1809-82), aki éllovasnak számít a sokakat elhitetők között. A zsidó
származású, rabbi képzőben végzett, de istengyűlölővé vált Darwin igazi hamispróféta volt, aki izmusával sokakat elhitetett. Ő teremtette meg az állatoktól való származás elméletét, olyan zseniálisan,
hogy magukat keresztyéneknek valló emberek hisznek benne. Igazán jellemző rá, hogy még a választottakat is sikerült neki elhitetni, mert ma olyan sok keresztyén vallású hisz elméleteinek helyességében, hogy szerintem nincs annyi bizonyságtevő keresztyén. Nagy hatással volt hamispróféta társaira,
Marxra, Engelsre, és Leninre, akik ideológiát építettek a darwinizmushoz, és Sztálinnal együtt kivitelezték a gyilkosságokat. Darwin hitte, tudta, hogy van Isten, de bosszút esküdött ellene, mert beteg
apját nem gyógyította meg. Saját bevallása szerint sokat gondolkodott azon, hogy Isten keze van a
dolgokban, mert fölfedezte az élővilágban a tervezést. Ezért el kellett fojtani magában azt a gondolatot, hogy van Isten. Mindezt azért, hogy a munkáját folytathassa. Sikerült neki. Hitetlenül halt meg.
Az evolúció ősi hit. Az egyetlen, teremtést hivő nép a Héber volt. Mármost, ha az emberiség
valóban az evolúció végeredménye, akkor kinek a képét hordozzuk? Akkor a romlandó ember, vagyis
az állatok képét? Az evolúció Isten képmását ellopja, és helyébe a majmokat állítja. Hol van itt az
ember önértékelése? Mert ha csak egy vagyunk a sok állat közül, akkor állat imádatot vettünk fel,
illetve azok, akik ezt hiszik állat imádók öntudatlanul is. Isten, uralkodóvá teremtett minket az állatok
fölé és nem közé. Főleg nem alá. Darwin a zsidó rabbi azok közül vált ki, akik Istent ismerték, de nem
volt közéjük való, ahogyan János apostol ír az ilyenekről. „Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók;” (1Ján 2:19a)
Marx Károly (1818-1883) a kommunizmus eszméinek megteremtője, Az Isten tagadás népszerűsítője, aki egyetemista korában úgy nyilatkozott, hogy: „Szeretnék bosszút állni azon, Aki ott fenn
uralkodik.”70 Később pedig: „A farkas csak a mohókat és az árulókat, a holló csak a búskomorokat és
becsteleneket csalja meg. De én vagyok az, akiről írva van: »Becsapja még a kiválasztottakat is...« A
szentek vérével táplálkozom, de az emberek nem tekintenek az ellenségüknek, mert irhám fehér és
meleg, fogaim nem olyanok, mint valakié, aki a húst tépi; tekintetem pedig szelíd, így nem ismernek
fel, mint a hazugság szellemének atyját...”71 Sátánista szeánszokra járt és ezekről nyíltan beszélt elvtársainak, valamint leveleiben írt róla nekik. Marx pontosan úgy alkalmazta a Biblia szövegeit írásaiban, ahogyan Sátán tette, amikor megkísértette Jézust. Engelsel közösen írt műveinek második kötete
Jézusnak tanítványaihoz intézett szavaival kezdődik, csak éppen átírva. Saját izmusát új vallásként
titulálja. A „Tőké”-t a „munkásosztály bibliájá”-nak nevezik, és ő a kommunizmus pápájának tartotta
magát. A sátánisták főpapja volt. Tudta, hogy a Biblia róla és Engelsről írja „...hogy elhitessék, ha
lehet, a választottakat is.” (Mt 24:24) Szeánszaikon mártírként ünneplik a kommunizmus szolgálatában elesetteket. Anti-szentségeik: az „Október Gyermekei” nevű kisgyermek-szervezetbe való ünnepélyes felvétel, az úttörő avatáskor letett eskük, később pedig a komszomolba és a pártba való becsatlakozás különféle avatásai. Gyónásuknak megfelel a párttagok előtt gyakorolt nyilvános önkritika. A
Marxizmus sátáni egyház. Az egyházak minden ismertető jegyeit magán viseli és Sátán az istene. Ri-
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chard Wurmbrand a Marx & Sátán c. könyvében így ír róla: „Nem csoda, hogy annyira megnyerte
Marx tetszését Darwin »Az ember származása« című munkája, amely szintén mesterfogás az emberek
isteni eredetének és isten céljának elfeledtetésére. Darwin szerint az ember az állatvilágból ered, és a
túlélésen kívül nincs más célja. Ők ketten fosztották meg trónjától az embert, a természet királyát.
Sátán nem tudta letaszítani Istent trónjáról, következésképpen az embert értéktelenítette el. Az ember
az állatok utódjává és saját ösztönei rabjává lett.”72 Ördögi módon erőlködött, hogy egy földi paradicsomot hozzon létre a kommunizmussal, s mikor a szovjetek megpróbálták megvalósítani, egy pokol
lett belőle. Marx sírja a londoni Highgate temetőben található, amin még ma is a fekete mágia misztikus szertartásait mutatják be. Ez a hely inspirálta a Highgate-i vámpírt, aki 1970-ben lányokat támadott meg. Itt tartotta meg beavatását Hua-Guofeng, Kína egykori diktátora is.73 A marxizmus a hamispróféta intézményének nagyiskolája, és Marx egy hamispróféta, aki sokakat elhitetett még a keresztyének közül is.
Engels Frigyes (1820-1892) a trágárszájú részeges, aki Marxszal együtt megalapította a tudományos szocializmust, a marxista politikai gazdaságtant, és a dialektikus materializmust. Egymással váltott leveleikből csöpögött a trágár kifejezések sokasága és a sátánista praktikákról való eszmecsere.
Munkásságával hozzájárult ő is derekasan ahhoz, hogy sokan eltévelyedjenek a keskeny útról. Igazi
hamispróféta volt, aki eladta lelkét az ördögnek. Marxszal együtt ő is tudta, hogy a Mt 24:24-ben róluk szól az Írás.
Lenin, Vladimir Iljics (1870-1924) 16 éves korában került kapcsolatba sátánista szektával.
„Trockij, Lenin közeli barátja és harcostársa volt. Ő ír arról, hogy Lenin 16 éves korában letépte nyakából a keresztet, ráköpött és megtaposta azt, ez pedig elterjedt sátáni szertartás.”74 Vörös mániája a
sátánista szektából ered, ugyanis a sátán papja tűzvörös palástot visel a szeánszon. 1918 aug. 30-án az
esszerek (Fanny Kaplan merénylete) két mérgezett golyóval halálosan megsebesítették, de meggyógyult. Illik rá a Jelenések könyvének próféciája, amely szerint: „És látám, hogy egy az ő fejei közzül
mintegy halálos sebbel megsebesíttetett; de az ő halálos sebe meggyógyíttaték; és csodálván, az
egész föld követé a fenevadat.” (Jel 13:3) Szörnyűségnek tartotta saját magát, és így nyilatkozott beismerésében: „Remélem, hogy egy büdös akasztófán végzem!”75 Nos nem ott végezte. Szifiliszt kapott
mocskos életvitele miatt, ami megfertőzte az agyát is, és 54 éves korában őrülten halt meg Gorkijban
levő dácsájában. A hírt Oszipov árulta el, a Lenint kezelő kapitalista orvos csoport orosz tagja. 76
Oszipovot ezért az információ kiadásért ölette meg Sztálin, majd kikozmetikázta a halott fenevad arcát
és halálának diagnózisát. Leninnek még utolsó érthető szavai halálos ágyán így hangzottak: „Nagy
hibát követtem el. Úgy érzem, mintha belevesztem volna számtalan áldozat vérének óceánjába. De
nincs visszaút.”77 Valóban ez a három dolog jellemezte Lenin világát: A vértenger, a vérbaj, és a vérvörös zászló, mint Sátán papjainak tűzvörös palástja, amely egyben a pokol szinét is jelképezi.
Sírja szintén a Sátán kebelén nyugszik, épp úgy mint Marxé. Jézus a pergamumi gyülekezethez
írott levelében így szól: „Tudom a te dolgaidat, és hogy hol lakol, ahol a Sátán királyiszéke van;...”
(Jel 2:13a.) Az első keresztyének a pergamumi Zeusz trónt és oltárt a Sátán királyiszékének tartották.
Német archeológusok az egészet lebontották és Berlinbe szállították. Előfordul, hogy a műkincseket
visszaadják az eredeti tulajdonosaiknak, de a Zeusz szobor a királyi székkel ma még Berlinben van. A
Pergamum Múzeumban látható. Az oltárt azonban a Szovjetek Berlin elfoglalása után Moszkvába
vitték. Ezt a gigantikus méretű oltárt egyetlen múzeumban sem állították ki. Vajon miért? Lehet, hogy
a sátánizmussal átitatott szovjet vezetés a szeánszokat ezen tartotta, és áldozataikat ezen rakták Sátán
elé? Sátán embergyilkos volt kezdettől fogva, és megköveteli szolgáitól, hogy ők is azok legyenek.
Lenin is az volt. Minden esetre Scsusev, a Lenin-mauzóleum építésze, a síremlék építéséhez ezt az
oltárt vette alapul.78 Minden kommunista ország vezetőjének, Lenin sírjánál (Sátán oltáránál) egészen
biztosan meg kellett jelenni a kegyelet virágaival, és fogadalmat tenni, hogy a megkezdett lenini utat
hűséggel tapossák tovább, az eszmét méltó képen szolgálják. Ezek a magukat hitetlennek valló
„országemberek” a halott kultuszt magas fokon ápolták. Ez volt a helyzet a Berlinben is. A Sátán királyiszéke a Pergamum múzeumban van kiállítva. Ez az egykori Kelet-Berlin területén található. Itt úgyszintén kötelező volt a kommunista vezetők megjelenése, tisztelgése, és fogadalom tétele, hogy a
Marx, Engels és Lenin által teremtett eszmét hűen szolgálják. Amikor a kommunista vezetők tisztele-
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tüket tették Sátán trónjánál, a múzeumba civil ember be nem mehetett, Ők pedig leróhatták kegyeletüket szellemi inspirátoruk előtt zavartalanul.
Tehát a trón és szobor Berlinben, az oltár Moszkvában van. Lenin a nép fia, (mint a tengerből
feljövő fenevad) a forradalmár, tovább gyarapította a hamispróféták vezéregyéniségeinek táborát.
Sokan hittek neki, még a választottak is. Sírjához keresztyének milliói zarándokoltak el, köztük papok,
akik utána szószékről prédikálták áhítattal a nagy eseményt. Izmusa nemcsak leninizmus, hanem sátánizmus is. Mivel Lenin nemcsak ideológiát csinált mint hamispróféta, hanem diktatúrát is melyben
elsőnek uralkodott, ezért mint diktátor, antikrisztusi előkép is. Lenin a véres kezű bemutatta, hogy
milyen iszonyatos lesz az Antikrisztus, a Sátán fia.
Sztálin, Joszif Viszarionovics (1897-1953) ortodox teológián végzett pap. Felesége a nagyhatalmú zsidó Lazar Kagonovics testvére volt. Még papi hallgatóként fiatalon találkozott a darwini eszmékkel, és papnövendék létére elhitte, hogy nem Isten teremtményei vagyunk, hanem az evolúció
termékei, amelyet a könyörtelen konkurenciaharc határoz meg, és csak a legkegyetlenebbek élik túl.
Sztálinra is igaz, az amit János apostol mond a hamisprófétákról: „Közülünk váltak ki, de nem voltak
közülünk valók;” (1Ján 2:19a) Darwin írásainak végeredménye az lett, hogy tömeggyilkost csinált
Sztálinból is, akinek kezéhez legalább százmillió ember vére tapad. Sztálin az írásait „ördög fia” és a
„démonok fia” álnéven követte el. Egyik szórakozása az volt, hogy a lovak szeme elé zöld üveget
rakott, hogy a szénát is fűnek lássák. Az emberek szeme elé pedig az ateizmust tette, hogy elvegye
előlük Isten csodálatos alkotásait.79 Sztálin szörnyű ember volt, hideg szívű, lelketlen, kőkemény diktátor. Környezete rettegett tőle és egyszer s mind imádta. Költők magasztalták verseikben, mint napnál
fényesebb isteni személyt. Ő valóban ördög fia volt, keményorcájú antikrisztusi alkat, aki saját kezűleg lőtte áldozatai fejébe az ezüst golyót. Korának Antikrisztusa, előképe a végsőnek.
Adolf Hitler: (1889-1945) 14 évesen lett félárva, és ekkor ízlelte meg az önálló léha életet, és az
okkultizmus rejtelmeit. Szeretett Wagner operákba járni, Richard Wagner viszont gyűlölte a zsidókat.
Ott találkozott az okkult irodalommal, hiszen Wagner maga is okkult zenész volt. A Germán elődöktől
a katharoszoktól (tiszták) merítette az ihletet a tisztaság, fajtisztaság iránt. Kedvenc rajzfilmje a Hófehérke és a hét törpe volt. Hófehérke volt a tisztaság szimbóluma, a hét törpe pedig az isteni hetes szám
miatt tetszett neki. 18 évesen már birodalmi tudattal rendelkezett. Városokat rajzolt és tervezett újra,
így Berlint is lerombolta rajzain és újra építette. Villogó szúrós szemének olyan átható volt a pillantása, hogy felsóhajtottak az emberek a találkozás után. Saját magán is felfedezte, hogy pillantása a feneketlen kút mélységéhez hasonló, és azzal szórakozott, hogy az embereket zavarba hozta a tekintetével.
Jézushoz hasonlította magát, mert Jézus is 30 évesen kezdte meg a messiási küldetését.
1918-ban gázmérgezéssel a harctérről a kórházba került,80 ahol ideiglenesen megvakult, és ebben
az állapotában túlvilági hangokat hallott, amely azt mondta neki, hogy Isten őt választotta ki Németország messiásának. Houston Stuart Chamberlain okkult tanító, a halála előtt fel is kente Hitlert Németország messiásának.81 A nácizmusból vallást csinált, ahol mindennek megvolt a keresztyén megfelelője. Első embere Heinrich Himler az SS-t mint vallást, a Jezsuiták rendje szerint alakította és működtette. Beosztottai ezért „fekete Jezsuitának” nevezték.
Zsidógyűlöletének egyik oka, hogy nem vették fel a művészeti főiskolára, amelynek zsidó igazgatója volt. A másik, a zsidó származású Dr. Block, aki édesanyját mellrák miatt operálta, de később
belehalt. A harmadik ok, a feltételezett zsidó származású édesapja, aki brutális volt vele.
A frontvonalon parancsnoki futárként rohangált állandó életveszélyben, de soha sem sérült meg.
Hatalomra jutása után több mint 40 alkalommal kíséreltek meg ellene merényletet. 82 Egyértelműen
szellemi védelem alatt állt, egészen addig, amíg fel nem perzselte Európát, és Ő maga is meg nem
halt. Nagyon félt a sötétben, ezért általában hajnalban aludt el, és gyakran ébredt hisztérikus állapotban rettegve remegve és érthetetlen szavakat, mondatokat beszélt, mint a spiritiszták. A jövőt illetően
démonikus látással rendelkezett, de Sátán őt is becsapta, mint fenevad társait. Az 1941-42-es tél csúffá tette látnoki képességét. 1941-ben ugyanis a vörös fenevad megfogta a náci fenevadat. A vörösök
segítsége, a soha nem tapasztalt erősségű és korai tél volt. Hitler katonáit rövid ujjú ingben érte az
orosz tél, és megfagytak. Mivel az orosz és német birodalom egy időben pusztított, ezért az egyiket a
Jelenések könyve a tulajdonságai miatt vörös fenevadnak nevezi. Amikor meghallotta SS hadosztá-
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lyának teljes pusztulását, diadalmasan kiáltott fel: „Nagyszerű, a veszteségek nem lehetnek soha elég
nagyok!” Úgy érezte, hogy áldozatott hozott ezzel Sátánnak. Sátáni szektákban nem ritka az emberáldozat bemutatása. Hitler ezt a kijelentést ezért tette. Tisztelte a hollót és a farkast. Amikor vezér lett,
magát gyakran nevezte farkasnak.
Féltékenységből az összes okkult társaságot kiirtotta, de tettének másik magyarázata az, hogy
azok le ne leplezzék Sátánhoz való kötődését. A szabadkőművesek likvidálásának pedig az volt az
egyszerű oka, hogy zsidók működtették.
Mivel ugyanaz a szellem fűtötte, és ugyanazok az erők mozgatták mint Lenint, ezért Ő is Sátánnak papi palástját lobogtatva tűzvörös zászlajára a svasztika (horogkereszt) jelét fordítva rakta fel, ami
számára a jóság gonoszra való fordítását jelentette. Vonzódott a tűz iránt. Amikor vereséget szenvedve visszavonult, a felperzselés taktikáját alkalmazta. Mindent felégetett maga után, ugyanis a vesztesnek semmi sem drága.
Műkincs gyűjtő mániája abból ered, hogy a sátánisták hisznek a tárgyakban rejtett démonikus
erőkben, abban, hogy aki megszerzi azokat a misztikus tárgyakat, az a világ ura lehet. Ezért kutatta a
Szent Grált, a Longinus dárdáját és ezért vitette a pergamumi Sátán királyiszéket a Zeusz szoborral és
az oltárral együtt Berlinbe. Hitler még fiatal korában megszemlélte Bécsben a Holfburg Múzeumban a
Longinus Dárdáját. (A longinus egy római katona volt, aki a kereszten függő Jézus testébe döfte a
dárdáját.) 1938-ban amikor vezérként Bécsbe érkezett, utasította Himlert, hogy az SS biztosítsa neki a
múzeumba való bejutást. Hitler magához vette a Szent dárdát több más Habsburg-műkincsekkel
együtt, és Nürnbergbe szállították. Következő évben megkezdte világhódító tervének megvalósítását.
1945. április 30-án 14 óra 10-kor az amerikai csapatok rátaláltak a műkincsekre, és magukkal vitték.
Hitler a fenevad, az antikrisztusi előkép, alig pár órával előtte halt meg. Sztálinnal együtt beárnyékolják előttünk a jövőt, és bemutatják, hogy milyen rettenetes lesz az a fenevad, akiben az előtte levő
fenevadak ereje együttesen lesz meg.
1940 júniusában Reynaud francia miniszterelnök így szólalt meg a rádióban: „Ha Hitler megnyeri ezt a háborút, akkor az ismét középkor lesz, de a krisztusi kegyelem fénye nélkül.”83 Néhány nap
múlva Churchill még pontosabban utalt rádióbeszédében Hitler sátánizmusára. „Ha Hitler győz, és mi
elbukunk, akkor az egész világ, vele az Egyesült államok, vele mindaz, ami az életünk, és ami drága
nekünk, egy új sötét kor szakadékába zuhan, s ez a kor pedig sötétebb és talán hosszabb is lesz, mint
valaha, mert szolgálatába áll az elfajult tudomány”84 S végül idézem Trevor Ravenscroft írását „A
Végzet Lándzsája” c. könyvéből. „Ragyogó germán hérosz helyett a keresztyénség legrettegettebb
alakjának fizikai újramegtestesüléseként látta viszont önmagát. Az Antikrisztus lelkének edénye volt
ő.” 104. o.
Piere Teilhard de Chardin (1881-1955). „Kiváló Francia geológus, őslénytantudós, a Francia
Akadémia tagja, a Francia geológiai társaság elnöke; jezsuita. A kínai majomember, a Sinanthropus
felfedezőinek egyike. Tudományos munkásságában meggyőződéses evolucionista. Átfogó filozófiai
rendszerében kísérletet tett arra, hogy szintézist hozzon létre a tudományos világkép és a vallás
finalista tételei között.”85 Teilhard elsősorban filozófus. Bár jezsuita papként kezdte pályafutását,
mégsem mondható el róla, hogy a klasszikus teológiát gyakorolta volna. Egy éves volt, amikor Darwin
meghalt. A darwinizmus erős viharai nem kerülték el az egyház tudósait sem. Teilhard beleásta magát
az evolúció tanulmányozásába olyan mértékben, hogy élete végéig nem keveredett ki belőle. Ő
szünkretizálta az egyház tanaival az evolúció gondolatát. „Meglássátok, hogy senki ne legyen, aki
bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ
elemi tanításai szerint, és nem Krisztus szerint való.” (Kol 2:8) Sok embert tart fogságban az evolúciós filozófiának szelleme. Krisztus törvénye harcol az evolúció törvénye ellen. A természetes kiválasztódás törvénye ugyanis egy irgalmatlan törvény, ahol a gyengébbnek pusztulni kell, mert a farkastörvény azt diktálja, míg Jézus a gyengébbek felé gyakorol irgalmasságot. Sajnos sok keresztyén ember alkudott meg az evolúciós tanokkal mondván, hogy Isten az evolúciót használta fel a teremtésben.
Ezáltal elvetik a Mózes első könyvében megírt dolgokat. Mózes első könyve nélkül azonban nincs
értelme a Biblia további részének sem. Ha ugyanis nincs bűneset, nincs szükség megváltásra. Nincs
hat napos teremtés, beszélhetnek millió évekről. Ezáltal megtapostatik Isten beszéde és az ördög elérte
a célját. Teilhard is elérte a célját, mert az evolúció gondolatát bemosta az egyház tanaiba, belopva
ezzel az állatoktól való származás gondolatát. Ma komoly teológusok hisznek abban, hogy Isten az
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evolúciót használta fel a teremtésben. Teilhardisták lettek. Íme egy jezsuita pap, aki a prófétaság helyett a hamisprófétaságot választotta. Rá is érvényes az 1Ján 2:19a: „Közülünk váltak ki, de nem
voltak közülünk valók;”
Nagy Töhötöm magyar származású jezsuita pap, Csille vatikáni nagyköveteként zseniálisan népszerűsítette a szabadkőművességet, bemutatva saját életén keresztül, hogy az nem több, mint játékos
kedvű felnőttek gyermekded szórakozása. Persze ez a gyermekded szórakozás úgy történt, hogy a
szabadkőművessé avató szeánszon az éles kardot elhúzták az avatandó torka előtt, mondván: ha a
páholyon kívül is beszél, így fogják üdvözölni. Maradék nélkül betöltötte az 1Ján 2:19a Igeversben
megírtakat.
Csupán felsorolásban szólok a húszadik század diktátorairól, akik üldözték, és kivégezték a keresztyéneket, függetlenül, hogy melyik felekezet tagja volt. Kínában Mao Ce-tung, Romániában
Csausescu vigyázott a nyomor fölött, Albániában Enver Hodzsa csinált országából börtönt saját népének. Ho Si Minh-t Vietnamban istenítették, miközben nyomorba sodorta az országot. ÉszakKoreában Kim Ir Szen bűvészkedett ugyanolyan eredménnyel. Kubában Fidel Casztró még ma is diktál a nyomor felett. Ezek a fenevadak a vörös zászló égisze alatt nyomorba döntötték saját népüket,
megölték az emberek lelkét, száműzték a keresztyéneket, és ördögöket megcsúfoló gonosz módon
vigyáztak arra, hogy valaki el ne hagyja az általuk pokollá tett országot. Mind a mai napig megfigyelhető, hogy ahol kommunista kormányok és diktatúrák alakultak, ott két dolog jellemzi az országot. A
terror és a nyomor. Jaj, jaj, jaj annak a népnek, amelynek királya istentelen!
Joanne K. Rowling: napjaink Angol származású szegény sorsú tanítónője, aki ki akart szabadulni nyomorából és eladta lelkét az ördögnek. Megalkotta Harry Pottert, akin keresztül gyermekek
millióit varázsolja el. A csodajelek eredete az okkultizmus. Terjedése már most a kritikus méreteket
döntögeti, a Harry Potter könyvekkel bekerült az iskolába is. Azoknak a gyermekeknek, akik ezen
nőnek fel, nem lesz könnyű az evangéliumot hirdetni. Varázslók akarnak majd lenni, gazdagok, szerencsések, és nem kereszthordozók, akik üldözéseket szenvednek el Krisztus nevéért.
Üdvtanok, sikerevangélisták: Most és ide kívánkozna felsorolni azokat az üdvtanokat hirdető
szektákat és okkultizmussal foglalkozó spiritiszta irányzatokat, amelyek szintén sokakat elhitetnek.
Ezerszám sorolhatnánk a Ron Habbard alapítású szektához hasonló tévtanokat hirdető, egészen az
efézusi Diána templomban gyakorolt istentiszteletéhez hasonló nyerítő, ugató röfögő, röhögő, nyüszítő, hanyatt lökős egyházig, ahol a lényeg a hisztiző sokaságon, és a tizeden, nem pedig az irgalmasságon van. Ezek a keleti okkultizmussal átitatott, meditáción nyugvó, szellemidéző csoportosulások nem
jelentéktelen számú keresztyént csavartak el tanításaikkal, hirdetve a hit szerinti gyors meggazdagodást inkább, mint a Krisztus nevéért való üldöztetés és gyűlöletesség viselésének lehetőségét.
VICARIVS FILII DEI
Végül, de nem utolsó sorban had szóljak néhány szót a pápaság intézményéről, mint az egyetlen
és végidőbeli nagybetűs Hamisprófétáról. 1986 október 27-én Aszisziben Wojtyla pápa meghívta a
világ összes vallásának képviselőjét a békéért való együtt imádkozásra. Ott volt a dalai láma, Teréz
anya, a Vallások Világtanácsának elnöke Emilio Cástro, Dr. Runcie az anglikánusok főnöke,
Metodios érsek a konstantinápolyi ökumenikus patriarhatusból, a baptisták és a metodisták képviselője. Jöttek Krethi és Pethi-k, mulák és fakírok, hottentották, hinduk, és mohamedánok. Béke-béke,
mondogatták. De mi közünk nekünk Béliál fiaihoz? A pápa akkor ott, mint az egyedüli Isten képviselője, Aszisziben egy helyre emelte Istent a világ szemében, a világ bálvány isteneivel. Mi pedig
tudjuk, a pápa nem Istent képviseli, hanem mint szabadkőműves, a szabadkőművesek istenét, Lucifert.
Wojtyla pápa tagja egy zsidó szabadkőműves páholynak, a „B nai B ritusnak” Anyja zsidó asszony
volt. A neve: Kaczarovska.
1986 április 13-án vasárnap magához ölelte a zsidó főrabbit, Emilió Toaff-t. Az ünnepségen a
zsinagógában egymás mellett foglaltak helyet. Prédikációjában kihangsúlyozta: „Ímé, mily jó és mily
gyönyörűséges, a mikor együtt lakoznak az atyafiak!” Zsolt 133:1. A szabadkőműves atyafiak?
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Ezeknek az ökumenikus imatalálkozóknak semmi pozitív hatása nem volt, de nem is lehetett. Nem
béke, hanem Szaddam Husszein Kuvaitba történő bevonulása következett 1991-ben. Tíz évvel később
2001 szeptember 11-én pedig Bin Láden állítólagos terrorizmusa a keresztyén Amerika, illetve a zsidó
világ ellen.
A pápa indiai látogatása során egy pogány papnő által magát megjelölni hagyta a homlokán egy
piros ponttal, a pusztító Síva isten Tilac jelével. A Tilac szimbólum, egy indiai bálvány-papról Bal
Gendhedar Tilac-ról kapta nevét. Ez a Síva isten jele, aki a pusztítás és a bosszú istene és az indiai hit
szerint a világ istene lesz. A Szentírás szerint Lucifer a neve.
Afrikában hagyta magát feldíszíteni a bálványimádó pogány varázslók által. Aszisziben az imatalálkozó alkalmából, pogány és keresztyén vallásokkal együtt, a pápa megengedte, hogy egy Budha
szobrot az oltáron levő szentségtartóra helyezzenek.
A legutálatosabb Új Gineában tetőzött be, amikor az Ő misei szolgálata alatt egy pápua nőnek
megengedte, hogy a szent leckét olvassa, méghozzá felső testével meztelenül.
Amikor a pápa 1987-ben az Amerikai Egyesült Államokat látogatta meg, ekkor ott New
Orleanszban egy értesítő szolgálatot hoztak létre. Itt érdeklődhetett mindenki a pápa látogatásával
kapcsolatban. Ennek a telefonnak a száma az újságokban is olvasható volt. 666-PÁPA. 2001 szeptember 11-i terrortámadás következményeként 2002. január 24-én Assisiben ismételték meg az ökumenikus béke imanapot. Béke, béke, mondogatták. De nincsen békesség.
Egy alkalommal találkoztak Baál és az Asera papok Isten prófétájával Illéssel a Kármel-hegyen.
Illés nem imádkozott együtt amazokkal, hanem leölte őket. Ma nem ezt a megoldást javasolja Isten
Igéje, hanem: „Fussatok ki Babilonból, és kiki mentse meg az ő lelkét, ne veszszetek el az ő gonoszságáért, mert az Úr bosszúállásának ideje ez, megfizet néki érdem szerint.” (Jer 51:6) „És hallék
más szózatot a mennyből, a mely ezt mondja vala: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek
részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból:” (Jel 18:4)
A humanizmus vörös köntöse
Minél inkább közeledik a vég, annál inkább hasonlítani akar Sátán a világosság angyalához. Ne
gondolja senki, hogy a megtévesztők, mint valami csúnyaságok lépnek föl trágár beszédükkel meghódítani a keresztyéneket. A megtévesztőnek pontosan hasonlítani kell a barátságos, szeretetre méltó,
elnéző modorú, lenyűgöző egyéniségű személyekhez. Pontosan úgy, ahogyan ezt a kommunistákból
lett szocialisták teszik. Egy névleges keresztyén számára nincs is más, ami elegendő megtévesztési
erővel rendelkezne, mert az egész keresztyénség erre a két tulajdonságra, a szeretetre és az alázatosságra épít.
Ma sokan óvnak a mohamedán hittől, és a kommunizmustól. Ez jól van, mert mint láttuk képesek
báránybőrbe bújni, de az igazi megtévesztés számunkra nem innen jön. Ezek veszélyt jelentenek
ugyan az egyházi intézményekre, az ő gazdagságuk kerül veszélybe, izgulnak is miatta nagyon. A
végső megtévesztés azonban nem ebből az irányból érkezik. Az, az igazi veszély a keresztyénségre,
amely a saját soraiból támad. Erre mondja János: „Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók;” (1Ján 2:19a) A megtévesztés a Szent Szellem gyümölcseinek tökéletes utánzásaival történik.
Ennek az utánzásnak álcaruháját kell lerántani, és meglátszik mi van alatta. Ez az álcaruha, a HUMANIZMUS. Magyarul, „emberiesség”, ami a szabadkőművesek vallása. A humanizmussal szinte az
egész keresztyénség meg van fertőzve. Éppen ezért, az egyházak üzenete ma nem Jézus, hanem az
emberiesség, az emberi méltóság, a jó cselekedetek, és a siker evangéliuma. Ilyen értelemben vannak
a Biblia versek is értelmezve, ami szerint az ember lett minden dolognak a mércéje. Az ember és az ő
igényei kerültek az ökumenikus prédikációk középpontjába.
Ma sokkal inkább lehet büntetlenül káromolni Istent, - ami ellen nem emelik fel szavukat az egyházak, - minthogy a gonoszságokban élő bűnöző embert, csak egyszer is meg lehetne inteni a nélkül,
hogy azok ne emelnék fel szavukat és fejüket magasba az emberi méltóságra és jogaikra hivatkozva.
„Ímé eleve megmondottam néktek.” (24:25) Ezek a szavak nyomatékosan felhívják a figyelmet
az intésre. A „nagy jelek” arra vannak szánva, hogy megcsaljanak tanítványt és egyházat egyaránt.
Ebben a bekezdésben levő figyelmeztetések a hamisprófétákkal kapcsolatosan ótestamentumi háttérrel
rendelkeznek a 5Móz 13:2-4-ben. A tanítványok számára ezek a fejlemények nem meglepőek, mivel
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Jézus már előre megprófétálta őket (v.ö. Jn 13:19, ahol azonban egy krisztológiai érvelés van ebből az
ismeretből adódóan).86
Jézus prófétált, mindezeket előre megmondta. Az elveszés oka tehát a hanyagság, vagy a hanyagságból eredő tudatlanság. Az események előre megprófétáltattak, tehát nem lehet kifogás, mert a 14.
versben Jézus arról biztosítja a világ lakóit, hogy: „És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon,…” Annak a jelzése az „előre megmondtam”, hogy megtörténik a
hitetés. Lesznek tehát áldozatok az egyház tagjai között is sokan, a tíz szűz példázat szerint a vőlegényt várók fele. Aktuális tehát a jelenések könyvében olvasható boldogság ígéret, amely szerint:
„Boldog, a ki olvassa, és a kik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, a melyek
megírattak abban; mert az idő közel van.” (Jel 1:3)
„Azért ha azt mondják majd néktek: Ímé a pusztában van; ne menjetek ki. Ímé a belső szobákban; ne higyjétek.” (24:26) Jézus típusokat közöl a tanítványokkal. A hamis Krisztusok a lehető legnagyobb tömegeket vonták össze a pusztaság menhelyeire, a barlangokba, vagy pusztákba, hogy erőszakkal és fegyveres kézzel a római igát lerázzák magukról. Kálvin szerint, aki a nép szabadságának
fegyverrel való visszaszerzése céljából titkos helyen gyűjti össze erejét, az hazug módon hirdeti magát
Krisztusnak, mert Krisztus megváltóul küldetett, hogy hirtelen és váratlanul terjessze szét kegyelmét a
világ minden tájára.87
A 23-as vers figyelmeztetése most megismétlésre kerül egy kettős tiltás formájában. Az első állítás, miszerint a Messiás a pusztában van, a tiltási formula megváltozását okozza, így az átváltozik ne
higgyetek-ről, ne kövessétek-re. Az a felfogás, hogy a Messiás üzenete a pusztából érkezik nagyon
széles körben osztott nézet volt, ami minden bizonnyal megmagyarázza azt, hogy miért kezdte el Keresztelő Szent János a tevékenységét a vadonban. A második állítás, amely nagyon lerövidített formában van, az, hogy a Messiás a belső szobában van, vagyis a titkos vagy rejtett szobákban. Ez a kissé
szokatlan állítás abból a félreértésből eredhet, ami az ide vonatkozó arámi szövegből szűrődik át Black elképzelése szerint - és ez eredetileg a be' idrayya szó lehetett, vagyis a gyülekezőhely, illetve
Szanhedrin. Ennél valószínűbb megoldás azonban az, hogy ez a megállapítás csak kontrasztot akar
kifejezni a sivatagban történő teljesen nyilvános megjelenéssel. Elképzelhető, hogy ennek a figyelmeztetésnek az az elképzelés van a hátterében, hogy a Messiás először csak titokban jelenik meg (v.ö.
Jn 7:27). A tanítványoknak nem szabad hinniük (v.ö. 23 v) ilyen állításoknak, akármilyen megpróbáltatásokon is mennek keresztül, vagy akármilyen csodás jelet is látnak. Amint az evangélista a továbbiakban jelzi, az ember Fia visszatéréséhez nem kellenek emberi hősök, és ez nem függ semmilyen kétes
emberi állítástól.88
„Mert a miképen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az
ember Fiának eljövetele is.” (24:27) Ez a vers egy hasonlatot indít el, amely az azonosságot tagadja.
Nem azonos a villámlással, hanem a természete lesz ahhoz hasonló az ember Fia megjelenésének. A
befejező szakasz indoklással záródik: „...mert a miképen a villámlás napkeletről támad és ellátszik
egész napnyugtáig...”
A villámlás elhibázhatatlan tisztaságához és hirtelenségéhez hasonlóan, - ami az eget az egyik
végétől a másikig áthasítja - az ember Fia jelenléte el fog érkezni. Itt végül válaszra talál a tanítványok egyik kérdése, amely a 3. versben van megfogalmazva, vagyis az, hogy: „Mi lesz a te visszajöveteled jele?” Ezen a két eseten kívül a parúszia vagyis az eljövetel vagy jelenlét szó még kétszer fordul
elő ebben a fejezetben, pontosan ugyanabban a passzusban. (37, és 39. versek). Ilyen módon ez szinte
refrénként, vagy válaszként hangzik az eredeti kérdésre. Mivel nincs kétség a villámcsapás értelmezésével kapcsolatosan, nem lesz kétely a Messiás megjelenésével kapcsolatban sem. Nem kell tehát
senkinek sem bejelenteni, hogy megjött Jézus. Mindenki ugyanabban a pillanatban fogja meglátni Őt,
az Ő dicsőségében, angyalai között.
A villámlás ugyanabban a pillanatban látható az égbolt minden részén. Mindenen átható, gyors és
vakító fényű. Olyan lesz Jézus visszajövetele.89 A villám egyik pillanatban még nincs, a másikban már
nincs. Érzékeink mégis felfogják és belerendülünk.
A 23. vers folytatása. „Ímé, itt a Krisztus, vagy amott; ne higyjétek.” Azért ne higgyétek, mert
Jézus eljövetele a világ minden emberének egyformán láthatóan és érthetően jön el, mint a napkelte.
Nincs szükség informátorokra. A villámlás esetén sincs, mert a fény mindenki felett befedi az eget.
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Jézus arra a kérdésre felel, hogy a Messiás hol jelenik meg: megjelenése nincs helyhez kötve (vö.
Lk 17:23). Ilyen jelekre csak a hamis messiások és prófétáik hivatkoznak. Ezek az érzéki bizonyosságot akarják felkelteni még a választottakban is, de Jézus óv a tetszetős és csábító jelektől. Először a
villámlás képével tanítja azokat, akik beszédének megtartói is lesznek. Az igazi Messiás megjelenése
nincs emberi értelemben vett helyi korlátokhoz kötve.90
„Mert a hol a dög, oda gyűlnek a keselyűk.” (24:28) Ennek a héber közmondásnak több alkalmazási lehetősége van: Pl. amilyen biztos, hogy a sasok megtalálják a dögöt, olyan biztos, hogy minden szem meglátja a visszatérő Krisztust minden emberi segítség nélkül.91 Másik értelmezés a bomlásnak induló testet veszi alapul, s eszerint a parúszia abban az elrendelt időben lesz, amikor a gonosz
elérte végzete tetőpontját. Mint ahogy az élet eltávozik a testből és az hullává lesz, a keselyűk azonnal
rászállnak arra, éppúgy, amikor a világ már megromlott a gonosz miatt, az ember Fia és az Ő angyalai
eljönnek végrehajtani az ítéletet.92
A ragadozó, húsevő madarak jelképe máshol található az Ót.-ban (Jób 39:27-30; Hab 1:8) és Út.
(Jel 19:17-21). A jelkép legkézenfekvőbben az ítéletre alkalmazható, ami a jövendölés lényege lehet
ebben az esetben. Amikor az ember Fia eljön, akkor a világ ítélete bekövetkezik (v.ö. 30, 39, 51;
25:30, 46). A jövendölés elsődlegesen a visszajövetel kétségtelen jellegére utal. Ezért aztán bizonyos,
hogy ha keselyűket látsz húst marcangolni, akkor biztos lehetsz benne, hogy az ember Fiának eljövetele bekövetkezik.
A dögevő madarak az ítélet mindenkori szereplői. Lásd: József megfejti a sütőmester álmát, akinek madarak ették a süteményeket a fejéről. Az armageddoni ítélet szereplői a dögevő madaraknak
szolgál vacsorául. A vijjogó madár megjelenése a természetben az ítélet előre hirdetése az állatok
számára is. Jézus megérkezése az ítélet megkezdését jelenti. Az ítélet az Ő háza népén kezdődik. Ez
abban nyilvánul meg, hogy lesz, aki felvétetik, lesz, aki ott hagyatik. Lesz, aki bemehet a mennyei
menyegzőbe, lesz, aki kizáratik. Mivelhogy tűzben jelenik meg, (dicsőségében) mindenki azonnal
megpróbáltatik, és lesz, aki megmarad, és lesz, aki a tűzözönben megég.

6. Az ember Fiának visszatérése
24:29-36. v.

29. Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről
lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek.
30. És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát
eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.
31. És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a
másik végéig.
32. A fügefáról vegyétek pedig a példát: mikor az ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár:
33. Azonképen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt.
34. Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, mígnem mindezek meglesznek.
35. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképen el nem múlnak.
36. Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül.

„Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a
csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek.” (24:29) Ezek az események
egymásutániságára utalnak, és nem az időpontra. Az esemény kozmikus méretű lesz, és a Nagy Nyomorúság után azonnal bekövetkezik.
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A héber próféták gyakran alkalmazták az ilyen képes beszédet. Ezek tartalmazták a hirtelen fordulatokat, a nagy változások zavarosságát, többek között, hogy a világosság forrása sötétséggé változik.93 (Jób 17:11; Ézs 5:20, 13:10; Ez 32:7; Jóel 2:31; Ám. 4:13; ApCsel 2.20; Jel 6:12) Milyen eseménnyel számolhatunk, ami a napot elsötétíti, a hold nem fénylik és a csillagok az égről lehullanak?
Nem olvasunk megszemélyesítésről (perszonifikáció), a csillagok tehát égi objektumok. Az egész
eseményt mennydörgés kíséri.
Kozmikus katasztrófa Kr.u. 70-ben nem volt, de a templom pusztulása előtt különös jelenségeket
észleltek az emberek.* Josephus Flavius feljegyezte őket.94 Lásd lábjegyzetet!
Jézus apokaliptikus beszédének ebben a szakaszában semmi utalást nem találok arra nézve, hogy
ezt az allegória szabályai szerint kellene magyarázni. A szövegben direkt figyelmeztetést látok, ami
alatt azt értem, hogy szó szerint így történnek az események. Ezen a véleményen van D. Lencz Géza
is, aki szerint nem az emberiségen történő változások szimbolikus kifejezéseivel találkozunk itt, hanem az utolsó idők valóságos természeti tüneményeivel.95 A csillagok a naiv régi világkép szerint az
égen meg vannak erősítve és így aláeshetnek. A megfelelő héber kifejezés vagy az angyalokat (1Kir
22:19), vagy a csillagokat (Jer 33:22) érti alatta, v.ö. különösen Ézs 34:4.
Mint már említettem, a nap, a hold és a csillagok változásait leíró sorok a héber prófétáktól (LXX
nyelvéből) származnak. D.A. Hanger az elsötétülő napra és a fényt nem adó holdra való utalást Ézs
13:10. apokalipszis anyagából veszi (az egyetlen jelentős eltérés Máté szinonimája, v.ö. Jóel 2:10, és
4:15) a „fény”-re vonatkozóan. Habár Ézsaiás 13:10 is említi azt, hogy a csillagok nem adnak fényt,
Máté az Ézs 34:4 LXX- re utalva a következőket mondja „minden csillag lehull az égről, akár a levelek a szőlőtőről és a fügefáról” (ezzel az utolsó ponttal vessük össze a fügefa parabolát a 32-33 versekben). Jóel 2:10-ben tett kijelentés szerint az „ég meg fog remegni;” v.ö. Ézs 34:4; (v.ö. Ézs 13:13;
Agg 2-6; 2:21). Máté utalása az „égi hatalmakra” valószínűleg nem valamilyen szellemi lényekre
értendő (mint ahogyan a Rm 8:38; Ef 1:21; Pt 3:22 esetében ez így van), hanem az első három sornak
megfelelően további utalást jelent az égen található objektumokra. Ézs 34:4 (B L) LXX szöveg egyes
állításai szerint ugyanazt a héber kifejezést a kol cábá-t időnként vagy minden hatalomnak, vagy minden csillagnak fordították. 96 Eme teológiai diszkurzust a következőképpen foglalom össze. Jézus
Krisztus eljövetele mindenféle szokatlan égi jelenségek közepette fog bekövetkezni. Az ilyen jellegű
apokaliptikus szimbólumok általánosan használatosak az elkövetkezendő végítélet eljövetelének lefestésében.
„És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és
meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.” (24:30) A
birtokos (gen. subj.) esetből** arra következtetek, hogy Jézus maga a jel. Vagyis: Jézust fogjuk meg*

„Egyszer kard alakú csillag állt meg a város fölött, és egy üstökös égész éven át fennmaradt az égen; továbbá
közvetlenül a lázadás és az első háborús mozgolódás előtt, mikor a nép xanthikos hónap 8-án összesereglett a
kovásztalan kenyerek ünnepére, hajnali három órakor oly káprázatos fény ragyogott fel a templom és az oltár
körül, hogy az ember azt hitte volna, fényes nappal van; és ez a tünemény majdnem fél óra hosszat tartott.... Továbbá látták, amint éjfélkor egyszerre csak magától kinyílik a belső udvar keleti kapuja, amely pedig ércből volt,
és olyan súlyos, hogy este 20 ember is csak nagy erőfeszítéssel tudta bezárni, ezen felül megvasalt keresztgerendák zárták el, és retesze is volt, mely mélyen beereszkedett az egyetlen kőtömbből faragott küszöbbe.”
**
ςὸ ρημεῖξν ςξῦ σἱξῦ ςξῦ ἀνοπώπξσ
Gen subj., gen. obj., vagy gen. poss.?
- Ha possessivus akkor Jézus birtokosa a jelnek, amely egyúttal Jézusra mutató jel.
- Ha objectivus, akkor egy tárgyszerű jelet kell felfedezni, ami független Jézus közreműködésétől, de Őrá mutat,
mint például a kereszt.
- Ha subjectivus, akkor Jézus maga a jel. A genitivus subjectivus mellet szól Dán 7:13; Zak 12:10-14; Jel 1:7; Ján
19:37. Erre mutat a: καὶ ςόςε κόψξνςαι πᾶραι és a καὶ ὄψξνςαι ςὸν σἱὸν ςξῦ ἀνοπώπξσ is.
Mivel Máté először is a τότε szóval utal a ςὸ ρημεῖξν ςξῦ σἱξῦ ςξῦ ἀνοπώπξσ ἐν οὐρανῷ megérkezésére, és a következő utalásnál, amit az ember Fia tényleges eljövetelére tesz, szintén a τότε szót használja, ezzel
lehetetlenné teszi a jel égi jelenségként való értelmezését, ami a 29-es versben van. Ugyanakkor lehetetlenné teszi
az önmagában való értelmezést is (értelmező genitivusz), vagyis az ember Fiának eljövetelét, amire a jelen vers
utolsó felében tesz utalást. Máté tehát nyilvánvalóan az ember Fiának eljövetelét jelző jelet úgy tekinti, mint
valami mindkettőtől független dolgot, de ha ez így van, akkor elég nehéz eldönteni, hogy valójában mire gondolt
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látni az ég felhőiben. Ezt támasztja alá az is, hogy meglátják az emberfiát eljönni nagy-hatalommal és
dicsősséggel. Ezt a jelt várták a zsidók a Messiástól a Dán 7:13 alapján: „Látám éjszakai látásokban,
és ímé az égnek felhőiben mint valami emberfia jőve;...” Ez kiderül a Mt 12:38, 16:1, Jn 2:8-ból,
mivel nem ismerték fel, hogy az az ígéret a Messiás második visszajövetelére vonatkozik. Mellette
szól Dán 7:13; Zak 12:10-14; Jel 1:7; Ján 19:37.
Jézus eljövetele sok tekintetben hasonlít a mennybemeneteléhez (ApCsel 1:9-11). Amint láttátok
elmenni, úgy fog visszajönni. Ehhez a Dániel 7:13. már hasonló. A jelnek olyannak kell lenni, amit az
emberek, ha meglátnak, azonnal felismernek. Lásd még a további magyarázatot a 3. versben.
„És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek
felől, az ég egyik végétől a másik végéig.” (24:31) A zsidó hallgatóknak és olvasóknak ez sokat mondott, mert őket ezüsttrombita szóval hívták össze a pusztai vándorlás idején97 (4Móz 10:2). A Jelenések könyvében található hasonlító szerkezet jelzi, hogy trombita erősségű hangról *** van szó, és nem
trombitahangról. A trombitahang, az valami dallamszerű. „Lélekben valék ott az Úrnak napján, és
hallék hátam megett nagy szót, mint egy trombitáét, A mely ezt mondja vala:” (Jel 1:10-11a) Ebben
a versben az „ezt mondja” jelzi, hogy a hang erejéről van szó, amit a trombitához hasonlít. Erős volt a
hang, mint a trombitáé, de érthető szövegű, mert János le tudta írni. Ebben a versben viszont az van
írva, hogy Jézus küldi el az Ő angyalait nagy trombitaszóval. A szituáció hasonlít a Jelenések könyvében megírthoz. Vagyis Jézus hangjáról van szó, amely trombita erősségű, vagy ahhoz hasonlítható.
A szerkezetben rejtett hasonlat (metafóra) van.
A zsidó teológiában az idők végezetének várása részeként szerepelt Isten szétszóródott népének
összegyűjtésére. Pl. 5Móz 30:4; Ézs 60:4; Jer 32:37; Ez 34:13; 36:24.
Az utolsó trombitaszó meghatározása
1 „Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből:...”
(1Thess 4:16a)
2 „És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait...” (Mt 24:31a)
3 „Lélekben valék ott az Úrnak napján, és hallék hátam megett nagy szót, mint egy trombitáét.” (Jel
1:10)
4 „Ezek után látám, és ímé egy megnyílt ajtó vala a mennyben, és az első szó, a melyet mint egy
velem beszélő trombitának szavát hallék,...” (Jel 4:1)
5 „Mert nemcsak Maczedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéde,...” (1Thess 1:8)
6 „Mert ha a trombita bizonytalan zengést tészen, kicsoda készül a harczra?” (1Kor 14:8)
7 „Mert nem járultatok megtapintható hegyhez, és lángoló tűzhöz, és sűrű homályhoz, és sötétséghez, és szélvészhez, És trombita harsogásához, és a mondásoknak szavához, melyet a kik hallottak, kérték, hogy ne intéztessék hozzájok szó;” (Zsid 12:18-19)
8 „Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra;...”(1Kor 15:52a)
Ha az idézeteket újból sorba vesszük, akkor azt a következtetést vonhatjuk le, hogy:
1. Az arkangyal jelentése: főangyal. Az angyalok fejedelme Jézus.
2. Ő küldi el angyalait nagy trombitaszóval, azaz Jézus szava lesz olyan, mint egy hangos trombitaszó.
3. A harmadik idézet is azt támasztja alá, hogy Jézus hangja olyan az emberi fül számára, mint egy
trombitaszó.
4. A negyedik úgyszintén.
pontosan. Nyilvánvaló, hogy egy további látványos esemény lesz az, amely a szembeötlősége miatt figyelmezteti
a világot arra, ami bekövetkezik, vagyis magára az eljövetelre (v.ö. a 3. vers kérdése). Donald A. Hanger: Word
Biblical Commentary Matthew 14-28 (Word Books, Publisher · Dallas, Texas 1995) 113. old.
***
Dr Pongrácz József φτνὴν μεγάλην -ről beszél, de az a Jelenések könyvében φτνὴν μεγάλην ὡς
ράλπιγγξς szólal meg János apostol háta mögött. A szöveg összefüggésből látjuk, hogy Jézus volt aki megszólalt. καὶ ἤκξσρα ὀπίρτ μξσ φτνὴν μεγάλην ὡς ράλπιγγξς: Nincs értelmező jelző. A μεγάλην ὡς
ράλπιγγξς tartozik össze = trombita erejű hangról van szó.
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5. Az ötödik idézetből kiderül, hogy az igehirdető igehirdetése olyan, mint egy zengő szó, amely a
trombitálásra hasonlít.
6. Ha az igehirdető bizonytalan az elhívatásában, szolgálatában, szava is bizonytalanná válik és nem
térnek meg az emberek.
7. A 7-es pont is azt támasztja alá, hogy Isten Igéjének hirdetése olyan hatású az ember számára, mint
a trombita harsogása.
8. Az utolsó trombitaszó Jézus szava, amelyre megtörténik az elragadtatás.
„A fügefáról vegyétek pedig a példát: mikor az ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy
közel van a nyár:” (24:32) A lényeget egy mondatban közli Jézus. A tanítását komolyan vevő tanítvány ezen a példán megfelelő távlatból érzékeli a végső eseményeket. A történeti események éppolyan
biztosan következnek egymásra, mint ahogyan a természeti események.98 A fügefa zsendülése (zöldülése) belátható távolságra van a nyárhoz. Tavasz végén zöldell, amikor az árpa érik. A fügefa Izrael
államának jelképe. Ha tehát Izrael helyre állíttatik, (1948-ban megtörtént) akkor az a nemzetség,
amely születik, már nem múlik el Jézus visszajöveteléig. Egy emberöltő hetven, vagy ha feljebb
nyolcvan esztendő.
„Azonképen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt.”
(24:33) Jézus ezzel a tanítványok második kérdésére válaszolt. („...és micsoda jele lesz a te visszajövetelednek,...”) Hasonlóan a fügefához az események bekövetkezése után Jézus az ajtó előtt áll.
Bár a fügefa parabolája által kifejezett gondolat egyszerű, ennek ellenére az analógia egyes eseményei nehezen érthetőek. Máté kifejezése, vagyis, hogy: „mind ezeket”, összevetve Márk egyszerű
„ezeket” kifejezésével, valószínűleg úgy értelmezendő, mint mindazok a dolgok, amiket a 4-28 versek
megemlítenek, vagyis minden olyan jel, ami megelőzi az eljövetelt, beleértve Jeruzsálem falainak
lehullását is. A kifejezés értelmét nem lehet elválasztani a 33. vers végső szakaszának értelmezésétől:
„közel van, az ajtó előtt.” Amit viszont a 34-es vers szerint kell értelmezni. A közvetlenül előtte levő
parabola kontextusából is erre lehet következtetni, ami egyértelműen az ember Fiának eljövetelére
utal.99
„Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, mígnem mindezek meglesznek.”
(24:34) Két történelmi eseményben is igaz az egy nemzetségen belüli beteljesedés, mert kettős prófécia áll előttünk.
1. Kr.u. 70-ben Jeruzsálemet lerombolták, és az a nemzetség megélte a zsidóság identitásának (templom) végét.
2. Amikor a vég eseményei bekövetkeznek a logikai „és” kapcsolat szerint - és - a fügefa kizöldül, a
nemzedék nem múlik el.
Ha tehát látjátok Izrael helyreállítását, attól kezdve az a nemzetség nem múlik el. Izrael helyreállítása
1948-ban elkezdődött, jelenleg a fügefa növekszik, erősödik, és ágakat hajt.
A fügefa kizöldülése Izrael helyreállítása
Izraelre jellemző növényfajta a fügefa. Szimbólumává vált. Amikor Jézus Bethániából ismét Jeruzsálembe ment, útközben megéhezett és meglátott egy fügefát. Amint azonban odaért, látta, hogy az
terméketlen. Gyümölcstelenségéért megátkozta a fügefát. Az esemény Izrael sorsát mutatja meg. Jelképpé vált és bibliai példázat van róla a Lukács 13:6-9-ben. A Máté 24:32-ben példaként állítja tanítványai elé: „A fügefáról vegyétek pedig a példát: mikor az ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár:” Izrael végleges helyreállítását Jeremiás is megprófétálta: „Mert ímé,
eljőnek a napok, azt mondja az Úr, és visszahozom az én népemet, az Izraelt és Júdát, azt mondja
az Úr, és viszszahozom őket arra a földre, a melyet az ő atyáiknak adtam, és bírni fogják azt.” (Jer
30:3) Ezékiel próféta, hasonlóképpen hirdeti Izrael népének összegyűjtését: „Ennekokáért mondjad:
Így szól az Úr Isten: Egybegyűjtelek titeket a népek közül és együvé hozlak titeket a tartományokból, a melyekben szétszórattatok, és adom néktek Izrael földjét.” (Ez 11:17) Jézus arról beszélt a
fügefa példázatában, hogy az ő visszajövetele, vagyis a nyár akkor közeledik, amikor a zsidó nép megindul őshazája felé az egész világból, minden népek közül. Az Isten szelleme munkálja bennük a haza-
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térés vágyát. Ha csak egy pillantást vetünk a világsajtóra, láthatjuk, hogy megindultak a zsidók Izrael
felé. Nagyon sok akadályt gördítenek eléjük egyes államok, népek, terroristák, de ez nem befolyásolja
azt az érzést, amit a Szent Szellem ébresztett fel bennük. A nyár közeledik. Jézus visszajövetele olyan
közel van napjainkhoz, mint a fügefa zöldüléséhez és ágba szökkenéséhez a nyár. A fügefa a tavasz
legvégén zöldell, ágba szökkenése a nyár megérkezését jelenti. Izraelt nem vetette el az Úr örökre. Ezt
az újszövetségi igékből is megtudhatjuk. Amikor az Eklézsia elragadtatik, a kegyelem újból a zsidókhoz tér vissza. „Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne
higyjétek, hogy a megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, a meddig a pogányok teljessége bemegyen. És így az egész Izráel megtartatik, a mint meg van írva: Eljő Sionból a Szabadító,
és elfordítja Jákóbtól a gonoszságokat: És ez nékik az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket.” (Rm 11:25-27)
Jézus a nációról, (nemzet) vagy generációról (nemzetség) beszélt?
1. Jézus Jeruzsálem pusztulásáról beszélt, és kijelenti, hogy az Ő kortársai megérik az eseményt.
2. A második eljövetelre gondolt, ekkor meg abba a dilemába ütközünk, hogy azt meg a kortársai
nem érték meg. Tehát nációt kell érteni a geneá alatt.
- Ha generáció, akkor az 1-es verzió érvényes és fennáll, hogy Jézus tévedett, (ami lehetetlen). De a
szövegkörnyezet a második eljövetelről szól.
- Ha náció, akkor a 2-es verzió érvényes, de azt meg Jézus kortársai nem élték meg.100
A helyes fordítás:
„Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzet, mígnem mindezek meglesznek.” (24:34)
Vagyis: Izrael, mint nemzet megéri Jézus második eljövetelét. Bár sok-sok megpróbáltatáson kell
átmenni a választott nemzetnek, de a maradék megtartatik. Ezt támasztja alá a „Bizony, mondom néktek…” – üdvtörténetileg fontos – bevezető formula.
Az a tény, hogy a kifejezés világosan egy bűnös generációra utal, mely megérett a végítéletre,
összeillik Jeruzsálem bukásával, és nem csak a korszak végével.101
A „mind ezeket” kifejezés nem csak az átmeneti időszak általános jeleire utal, mint pl. a megpróbáltatás, nyomorúság, hamis messiások, próféták, hanem specifikus módon és drámaian kiemelve a
templom megszentségtelenítésére és Jeruzsálem lerombolására (v.ö. 15-22 versek).102
„Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképen el nem múlnak.” (24:35) Az ég és a
föld, amelyek látszólagosan állandóak, ideiglenessé válnak és sorsuk az, hogy a jelen formájukban
megszűnjenek az ítélet érkezésekor. Ezzel ellentétben áll a „...az én beszédeim semmiképpen el nem
múlnak.” Vagyis: Isten beszéde örökkévaló, az ég és a föld múlandó.
Jézus szavai nincsenek alárendelve a múlandóságnak, mint a teremtett világ (ég és föld). Itt Jézus
kijelenti, hogy: „az ég és a föld elmúlik.” Ez a világvége? Ennek a világnak valóban vége. A jövő
időben közölt kijelentő mondat egy információ a jelenlegi univerzum sorsáról. Jézus kijelentései
azonban továbbmennek egyéb bibliai helyeken, ahol megtudhatjuk, hogy:
- Elmúlik ez a világ. (1Ján 2:17a)
- Az ég és föld elmúlik. (Jel 20:11)
- Új ég és új föld teremtése. (Ézs 65:17; Jel 21:1)
- Tehát abszolút értelemben nincs a világnak vége. Folytatódik a megváltottak élete egy másik világban.
„Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám
egyedül.” (24:36) Jézus nem tud az Ő eljövetelének időpontjáról? Ez azt a feltételezést vonhatja maga
után, hogy Jézus nem mindentudó. Ezért néhány kéziratból kimaradt a „még a Fiú sem.” Nem oldja
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meg a problémát, mert ugyanez a következtetés levonható a másik mondatrészből: „csak az én Atyám
egyedül.”103
Megoldásnak tűnik az az egyszerű magyarázat, hogy Jézus az önként vállalt emberré lételében
megüresítette magát, hogy hozzánk hasonló legyen. Ezt a helyzetet nem titkolta, vagyis az Ő eljövetele napjának ismeretéről önként mondott le. Mindezek dacára Jézus beszél az Ő parúsziájáról úgy is,
mint amelyet kortársai közül némelyek megélnek.104 Mt 10:23; 16:28; Jn 21:22; Mk 9:1; Lk 9:27.
Ebben a szakaszban arra inti Jézus az olvasót, hogy a világítélet ideje Isten titka, 105 ezért szüntelenül készek legyünk, mert senki sem tudja, mikor vonja az Úr számadásra.
Nagyon erős ellentétben a 33-as vers hangsúlyával azt illetően, hogy mit lehet megismerni, vagyis az ember Fiának eljöveteléig tartó, átmeneti időszak alatt tapasztalt jeleket - ez a vers világosan
jelzi azt, hogy lehetetlen megtudni az ember Fia eljövetelének és az idő végezetének idejét, - amikor
ezek ténylegesen bekövetkeznek (v.ö. a 3. vers kérdését arra vonatkozóan, hogy mikor történnek ezek
az események). Ez az eljövetel idejére vonatkozó tudásunk hiányát hangsúlyozó attitűd folytatódik a
következő részekben is (v.ö. 39, 42, 50 versek, illetve 25:13). Az „arról a napról és óráról” kifejezés
itt magára az eseményre utal. Az ember Fiának a földre való visszatérésére vonatkozik, ami a jelen
meghatározás szerint („nap és óra” értelemben ld. az 50, 25:13; a „nap és óra” a 42. és 44. versben fel
vannak bontva), és ez az időpont teljes egészében túlmutat az emberileg meghatározható dolgokon, és
nem csak részlegesen, hogy a hónap vagy év tudható lenne.106
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II. HATFÉLE ÍTÉLET

Jézus jelenléte egyenlő az ítélettel. Tűzlánghoz hasonló szemei mindenen áthatoló pillantással
fedezik fel az ember által rejtegetett bűnöket. De ugyanúgy felszínre hozza az alázatból elhallgatott jó
cselekedeteket is. „És monda Jézus: Ítélet végett jöttem én e világra, hogy a kik nem látnak, lássanak; és a kik látnak, vakok legyenek.” (Jn 9:39) Amikor Jézus eljön ítélni fog nemcsak élőket, de
holtakat is. „Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, a ki ítélni fog élőket és holtakat az ő
eljövetelekor és az ő országában.” (2Tim 4:1) Jézus ítélő bíró. „És hatalmat ada néki az ítélettételre
is, mivelhogy embernek fia. Ne csodálkozzatok ezen: mert eljő az óra, a melyben mindazok, a kik a
koporsókban vannak, meghallják az ő szavát.” (Jn 5:27-28) Jézus az ítélő hatalmát az Atyától kapta.
„Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta;” (Jn 5:22) Érkezését az elemek apokaliptikus ereje kíséri. „Eljön a mi Istenünk és nem hallgat; emésztő tűz van előtte, s körülte erős forgószél.” (Zsolt 50:3) Az egyházon kezdi ítéletét. Először azokat ítéli meg, akikre sokat
bízott. Népének pásztorait és vezetőit. „Jajgassatok pásztorok, és kiáltsatok, és heverjetek a porban,
ti vezérei a nyájnak, mert eljön a ti megöletéseteknek és szétszóratástoknak ideje, és elhullotok,
noha drága edények vagytok.” (Jer 25:34) Utánna az Eklézsiát: „Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék
az ítélet az Istennek házán: ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végök, a kik
nem engedelmeskednek az Isten evangyéliomának?” (1Pét 4:17) Ezután az egyéneket ítéli meg a
felkészültségük szerint, és, hogy a kiosztott talentumokat hogyan szolgáltatják be. Végül a pogány
népeket. „Mert eljön az Úr, és harczol azok ellen a népek ellen, a mint harczolt vala ama napon, a
harcznak napján.” (Zak 14:3)
Az ítéletről szóló tanításra a Biblia igen nagy hangsúlyt fektet. Olvasóinak, Ige hallgatóinak még
életükben megtanítja az ítélet körülményeit, kritériumait. Igen fontosnak tartja, hogy beszéljen az
ítéletről. Miért? A válasz a kereszten van. A bűn ítéletén, Isten ítéletén, a golgotai kereszten.
Jézus az ítéletről szóló tanítást Noé napjaira való hivatkozással kezdi, majd az elragadtatással
folytatja, amely esemény azonnal megmutatja ki méltó és ki nem. Ezután négy egymást követő példázat következik, amelyek egymásra épülő tanítások. Ezekben tanítja Jézus az ítélet követelményeit,
miközben a példázatok megadják a másik példázat értelmét is.
Miután elmondta Jézus az utolsó időkről szóló tanítását, ismertette annak jeleit, azt tette témává,
hogy a tanítványokat figyelmeztesse az ítélet kritériumaira. Arra, hogy amikor visszajön, milyennek
akarja látni szolgáit, az egyházat, az egyéneket, és mit vár el a népektől, nemzetektől; tanítást ad arról,
hogy dönteni, ítélni fog hű és hűtlen, bölcs és ostoba, jó és gonosz, bárány és kecske között.
Isten ítéletei meghaladják az emberi értelmet, éppen ezért imádatra indítanak. Haragja nem emberi szenvedély, hanem szentségének megnyilvánulási formája, amely következetességre tanítja az istenfélő embert. Ítéletei a teremtési renddel is kapcsolatosak, mert Ő rendet teremtett a világba, amelyet
senki büntetetlenül nem háborgathat, azt meg nem ronthatja. Isten követelményei az élet rendjét szolgálják, benne a teremtés koronáját, Istennek képét és hasonlatosságát. Aki tehát a teremtési rend elrontója, az élet törvényeinek és a morális törvények megszegője, az az élet rendjét szolgáló teremtői
akarat ellen lázad, amelynek következménye a halál, az ember száműzése Isten közelségéből. A halál
kizárja, hogy az ember megtérjen, megváltozzon, hibáin javítson, és embertársait, családjának tagjait a
veszélyre figyelmeztesse. Aki ilyen ítéletben részesül, örökre elveszítette az életre való jogot, az Isten
közelségéből fakadó áldásözönt, és a kimondhatatlan mennyei létforma megtapasztalását. Az ítélet
azonban nem csak a kárhozattal kapcsolatos fogalmakról szól. Az is Isten ítéletével találkozik, aki azt
halja, hogy „Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te
uradnak örömébe.” (25:23) Az ítélet már az ember életében megkezdődik, és a túlvilágon válik véglegessé. Az is ítélet, ha az ember vakká válik a lelki dolgokra, eltorzul a látása, gondolkodása vagy
végérvényesen lezüllik.
Isten ítélő természete különbözik az emberétől. „...nem szemeinek látása szerint ítél, és nem
füleinek hallása szerint bíráskodik:” (És 11:3) Ezentúl misztikus és apokaliptikus. „Mert az Úr tűz-
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zel ítél és kardjával minden testet,...” (És 66:16) Nem tesz különbséget a tekintélyes és lenézett, a
gazdag és szegény között. „...a ki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységtek idejét:” (1Pét 1:17) Egyetlen szempont létezik számára. A mezítelen igazság.

1. Ítélet Noé napjaiban: Özönvíz
24:37-39.

37. A miképen pedig a Noé napjaiban vala, akképen lesz az ember Fiának eljövetele is.
38. Mert a miképen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama
napig, a melyen Noé a bárkába méne.
39. És nem vesznek vala észre semmit, mígnem eljöve az özönvíz és mindnyájukat elragadá: akképen lesz az ember Fiának
eljövetele is.
40. Akkor ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.
41. Két asszony őröl a malomban; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.
42. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti Uratok.
43. Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj: vigyázna, és nem
engedné, hogy házába törjön.
44. Azért legyetek készen ti is; mert a mely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia.

„A miképen pedig a Noé napjaiban vala, akképen lesz az ember Fiának eljövetele is. Mert a
miképen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala,
mind ama napig, a melyen Noé a bárkába méne.” (24:37, 38) Csak akkor lesz rálátásunk Jézus viszszajövetelének idejére, ha tanulmányozzuk Noé napjait, mivel Jézus ahhoz hasonlítja az utolsó időkben az emberek napjait. Máté a Noé napjairól beszél, Lukács evangélista viszont kiegészíti Lót napjaival is. (Összevetés a Lk 17:26-30-al).

a) Noé napjaiban
A régi világ titokzatosan ködbe burkolva takargatja bűneit, erényeit, építészetének titkait, alkotásait, hatalmas lényeit, valamint az azok által létrehozott kultúrát. Legendák, mesék, mondák, igaz és
fél igaz történetek bukkannak fel a világirodalomban ezekről, de magunk sem tudjuk, hogy mit higygyünk el belőle. Mi ugyanis csak a Bibliának hiszünk minden kétséget kizáróan. Vagy még annak
sem? Nem kevesen vannak ugyanis azok a keresztyének, akik nem hiszik el az óriásokról szóló beszámolókat, mintha Dávid és Góliát története is csak mese volna. Nézzük tehát Noé és Lót napjait,
mik történtek abban az időben.
 Isten fiainak keveredése az emberek leányaival szexuális módon: „És láták az Istennek fiai az
emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak feleségeket mind azok közűl, kiket
megkedvelnek vala.” (1Móz 6:2) Tisztázni kell, kiket nevez a Biblia Isten fiainak. Jób könyvében
a következő verseket olvashatjuk ezzel kapcsolatban: „Lőn pedig egy napon, hogy eljövének az
Istennek fiai, hogy udvaroljanak az Úr előtt; és eljöve a Sátán is közöttök.” (Jób 1:6) „Lőn pedig, hogy egy napon eljövének az Istennek fiai, hogy udvaroljanak az Úr előtt. Eljöve a Sátán is
közöttök, hogy udvaroljon az Úr előtt.” (Jób 2:1) Az Ószövetségben embereket nem nevez Isten a
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fiainak, a szellemvilág lényeit viszont igen. Vagyis Noé napjaiban a fejedelemségüket elhagyó angyalok az emberek leányaival létesítettek szexuális kapcsolatot. Ezzel folytatódik Noé története is.
 A természetellenes szexuális perverzió: „Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még
azután is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szűlének
nékik.” (1Móz 6:4a) Az emberek leányainak és a szellemvilág lakóinak kapcsolatából óriások
(hibrid lények) születtek. Ez a bűn a kánaáni népek életében is megismétlődött Dávid király idejében. Többek között ez oka volt annak, hogy a kánaáni népet Isten pusztulásra ítélte.
 A gondolkodásmód megváltozása: Híres neves óriások voltak a földön. Ezek az emberek gondolkodásmódját gyökeresen megváltoztatták. „Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves
emberek voltak.” (1Móz 6:4b)
 A föld betelt erőszakkal: A gonoszság megsokasodott, és az emberek szívének minden alkotása
szüntelenül csak gonosz volt. „És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és
hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz.” (1Móz 6:5)

b) Lót napjaiban
 Vad és féktelen homoszexualitás. Lót saját lányait ajánlotta fel háza vendégeinek védelmében, de
a város lakói dühösek lettek. „Lefekvésök előtt a város férfiai, Sodoma férfiai körűlvevék a házat,
ifja, örege, mind az egész község egytől egyig. És szólíták Lótot, mondván néki: Hol vannak a
férfiak, a kik te hozzád jövének az éjjel? Hozd ki azokat mi hozzánk, hadd ismerjük őket. És
kiméne Lót ő hozzájok az ajtó eleibe, és bezárá maga után az ajtót. És monda: Kérlek atyámfiai,
ne cselekedjetek gonoszságot. Ímé van énnékem két leányom, a kik még nem ismertek férfiat,
kihozom azokat ti hozzátok, és cselekedjetek velök a mint néktek tetszik, csakhogy ezekkel az
emberekkel ne csináljatok semmit, mivelhogy az én hajlékom árnyéka alá jöttenek. Azok pedig
mondának: Eredj el innen. Ismét mondának: Ez egy maga nálunk a jövevény s ő szabja a törvényt? Majd gonoszbul cselekszünk veled, hogy nem azokkal. És reá rohanának a férfiúra,
Lótra, felette igen, és azon valának, hogy betörik az ajtót.” (1Móz 19:4-9) A történetből kiviláglik
a Lót napjaiban élő emberek jelleme. Vadak és gonoszságukban féktelenek voltak. Gondolkodásuk
és gerjedelmeik egy alantas bűnben csúcsosodott ki, a gátlástalan szexuális perverzióban, a
homoszexualitásban. A testies gondolkodás és a test cselekedeteinek gyakorlása töltötte ki életük
napjait. Mindezek sommás megfogalmazását olvashatjuk a Galatabeliekhez írott levélben is „A
testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság,
bujálkodás. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag,
patvarkodások, viszszavonások, pártütések, Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és
ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a
kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.” (Gal 5:19-21) Fontos feladatunk tehát, hogy saját érdekünkben nézzünk szét a jelenkor eseményei között. Egyetlen példát említek. A kommunista rendszerváltás után az első törvények között volt a homoszexualitás szabadságáról szóló törvény, amit Magyarországon meghoztak (1991-ben)! A probléma az, hogy ezzel a
bűnt törvényesítették. Ha figyelmesen elolvassuk a Sodomáról szóló történetet, akkor nem kerülheti el figyelmünket a törvénnyel kapcsolatos kijelentés: „...Ismét mondának: Ez egy maga nálunk
a jövevény s ő szabja a törvényt?” (1Móz 19:9c) A törvényre apellált Sodoma őslakossága. Nekik
már volt törvényük a bűn érvényesítésére. Az angyalok válasza azonnal elhangzik: „Mert mi elvesztjük e helyet, mivelhogy ezek kiáltása nagyra nőtt az Úr előtt; és az Úr küldött minket, hogy
elveszítsük ezt.” (1Móz 19:13) A bűn törvényesítése a pusztulás érkezésének beharangozásával
volt egyenlő akkor is és ma is. Ezért figyelmeztet Jézus ennek a két kornak a felidézésével.

c) Az ember Fiának napjaiban.
 A gyakorlati materializmus „És miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember Fiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhezmentek mindama napig, a melyen Noé a bárkába
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beméne, és eljöve az özönvíz, és mindeneket elveszte. Hasonlóképen mint a Lót napjaiban is lett;
ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek; De a mely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett:” (Lk 17:26-29)
és
„A miképen pedig a Noé napjaiban vala, akképen lesz az ember Fiának eljövetele is. Mert a
miképen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek
vala, mind ama napig, a melyen Noé a bárkába méne. És nem vesznek vala észre semmit, mígnem eljöve az özönvíz és mindnyájukat elragadá: akképen lesz az ember Fiának eljövetele is.”
(Mt 24:37-39)

d) Noé jelleme
1. Noé Isten kegyelme volt. „De Noé kegyelmet talála az Úr előtt.” (1Móz 6:8)
2. Családjával egységben volt. „Monda az Úr Noénak: Menj be te, és egész házadnépe a bárkába:”
(1Móz 7:1) „Beméne azért Noé és az ő fiai, az ő felesége, és fiainak feleségei ő vele a bárkába,
az özönvíz elől.” (1Móz 7:7)
3. Istennel járt. „...Istennel jár vala Noé.” (1Móz 6:9b)
4. Igaz volt. „Noé igaz, tökéletes férfiú vala...” (1Móz 6:9b)
5. Tisztelte Istent. „Hit által tisztelte Istent Noé,...” (Zsid 11:7a)
6. A hit embere volt, ami azt jelenti, hogy megcselekedte, amit Isten mondott. „Hit által tisztelte Istent Noé, mikor megintetvén a még nem látott dolgok felől, házanépe megtartására bárkát készített,” (Zsid 11:7)
7. A hit vonalához tartozott, amely végén a Messiás megjelent. „Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek
tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt
keresik.” (Zsid 11:6)
„Mert ha nem kedvezett az Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem mélységbe taszítván, a
sötétség lánczaira adta oda őket, hogy fenntartassanak az ítéletre; És ha a régi világnak sem kedvezett, de Nóét az igazság hirdetőjét, nyolczad magával megőrizte, özönvízzel borítván el az istentelenek világát; És ha Sodoma és Gomora városait elhamvasztotta, végromlásra kárhoztatta, például
tévén azokra nézve, a kik istentelenkedni fognak; És ha megszabadította az igaz Lótot, a ki az istenteleneknek fajtalanságban való forgolódása miatt elfáradt; (Mert amaz igaz, azok között lakván, a
gonosz cselekedeteket látva és hallva, napról-napra gyötri vala az ő igaz lelkét): Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből, a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetésre fenntartani.” (2 Pét 2:4-9)

e) Noé, és Lót napjainak összehasonlítása.
Mt 24:37-39. - Ahogy Noé napjaiban: ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek. = Materializmus
Lk 17:29.
- És Lót napjaiban: ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek. = Materializmus
Ezeknek a tevékenységeknek a summája az, hogy az ember materialista és nem gondol Istennel. Nézzük csak újra és újra Jézus felsorolását. Az emberek cselekedetéből hiányzik az Isten tiszteletének
gyakorlása, a lélek és a szellem ápolása. Az emberek ettek, ittak, ültettek, építettek, csináltak mindent,
ami a test kényeztetésére való, de az Istennel nem gondoltak, nem áldoztak neki, nem hirdették dicsősségét. Jézus visszajövetele felismerhető lesz tehát abból, hogy az ember megfeledkezik a Teremtő
Istenéről és csak magára, saját szórakoztatására gondol, ahogyan Noé és Lót napjaiban is tették.
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Noé napjaiban:
Mt 24:37-39,
és Lk 17:26.
ettek
ittak

házasodtak
férjhez mentek

Lót napjaiban:
Lk 17:29

A ember Fiának
napjaiban

ettek
ittak
vettek
adtak
ültettek
építettek

esznek
isznak
vesznek
adnak
ültetnek
építenek
házasodnak
férjhez mennek

A különbség szembeötlő, és nagyon siralmas. Lót napjaiban nem említi a házassággal való foglalatosságot. Lót neve a Bibliában Sodomával és Gomorával van kapcsolatban, ahol ez a tevékenység a
bűn szintjére süllyedt. Ugyanakkor a másik lényeges különbség, hogy Noé napjaiban nem említi a
kétkezi munka szükségességét, Lót napjaiban viszont igen. Mennyire bőséges volt a régi világ, ha a
föld megteremte a javakat, mindenki hozzáfért a terméshez, és oltalmazó hajlék építésre sem kellett
gondot viselni. Mindezek ellenére hiányzik az ember szívéből a hála, a bőséget adó Isten felé.
„És nem vesznek vala észre semmit, mígnem eljöve az özönvíz és mindnyájukat elragadá:
akképen lesz az ember Fiának eljövetele is.” (24:39) Itt van vége a Noé napjaira való figyelmeztetésnek, amely szerint Jézus visszajövetelekor az emberiség éppen úgy belemerül a test kényeztetésébe,
mint az özönvíz előtt, és nem veszi észre a veszedelem érkezését. Az emberiség annyira le lesz foglalva saját gondjaival, hogy nem látja korának fájdalmas vajúdásait, amely a katasztrófákat szüli. Vajúdó
fájdalom lüktet végig a föld derekán, de a világ, amely Antikrisztusát szüli, olyan intenzív programokat zúdít az ember fejére, amelytől nem látnak, és nem hallják a kiáltást, hogy közel az ítélet. „Mert
igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel. Mert a mikor ezt
mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a
terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek. De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben,
hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal
fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!” (1Thess 5:2-5) A föld és lakóinak ítélete, amely
egykor vízözönbe, most tűzözönbe fog borulni. A tüzet már évek óta szakképzett emberek tudományos
módszerekkel csiholják, miközben békéről beszélnek. Figyeljük meg az arab világ legnagyobb terroristáját, Arafatot, aki tevékenységéért már Béke Nobel-díjat is kapott.

2. Ítélet az egyház napjainak végén
Elragadtatás
24:40-44.

40. Akkor ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.
41. Két asszony őröl a malomban; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.
42. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti Uratok.
43. Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj: vigyázna, és nem
engedné, hogy házába törjön.
44. Azért legyetek készen ti is; mert a mely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia.
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„Akkor ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.” (24:40) Ismét a határozatlan időhatározóval kezdődik az igevers. De mit akar ezzel a mondattal közölni Jézus? „Felvétetik,” „otthagyatik”. Az előző vers arról szól, hogy az özönvíz elragadta (a vízáradatban megfulladtak)
a régi világ lakóit, de Noé felvétetett arra a bárkára, amelyet házanépe megtartására készített. Ebben
az Ige versben arról van szó, hogy némelyek felvétetnek, némelyek nem vétetnek föl, otthagyatnak.
Ugyanarról szól a két vers, csupán a két esemény között több ezer év van. Akkor Noé felvétetett a
bárkába, amit Isten intésére készített, mindenki mást elragadott az özönvíz. Az Ember Fiának napjaiban is így lesz, aki felvétetik, lesz, aki ott hagyatik. Ha Noé napjaival és megmenekülésével állítjuk
párhuzamba ezt a verset, akkor az a kézenfekvő magyarázat, hogy az elragadtatásról szól itt Jézus. A
világon azonban minden munka tovább folytatódik, mintha a Noé és Lót példájával illusztrált életforma természetes lenne.
Amikor Jézus egy történelmi eseményre hivatkozik, azt nem véletlenül teszi. Főleg, ha az egy
olyan katasztrófa-esemény, amelyben a régi világ elpusztult. Most azt mondja, hogy az Ő visszajövetele előtt újból olyan lesz az emberiség „erkölcsi élete”, mint ahogyan Noé napjaiban volt. Mindezeken túl, az élet ugyanúgy munkával tölti ki az emberek életét. A férfiak a mezőn végzik munkájukat,
az asszonyok pedig:
„Két asszony őröl a malomban; az egyik felvétetik, másik otthagyatik.” (24:41) A két példa
(mezei munkások és őrlő asszonyok) azt szemlélteti, hogy a legszűkebb közösségekben, a családban
és a munkatársak között sem áll fenn a kollektív ítélet (értékelés) lehetősége.
A két vers által Jézus külön gondolatokban fejezi ki, hogy Isten számára az emberiség mindkét
neme fontos, egyformán gondol rájuk. A korabeli Izraelben a kézi malmokkal való őrléshez rendszerint két asszonyra volt szükség.107 A Noé és Lót napjaira való hivatkozással Jézus határozottan arra
figyelmeztet, hogy ezek a versek az elragadtatás eseményét jelentik. Figyelemre méltó, hogy a visszajövetele előtt munkálkodni fognak férfiak és asszonyok ezeken a területeken. Másik megemlítendő
tény, hogy Jézus idejében nem csak ez a kétféle tevékenység adta a megélhetés lehetőségét. Mégis
csak e kettőt hozta fel példaként. Véletlen? Nem! Egy antikrisztusi totálisan kontrollált világban, elpecsételt emberek között nem fog megállni az, aki nem veszi fel a fenevad bélyegét. Mit fog az ember
csinálni? Minden valószínűség szerint ezt: mezőn keresi kenyerét, és kézzel őrli meg a gabonáját.
Mert olyan nagy lesz a nyomorúság, amilyen nem volt, amióta nép kezdett lenni a földön. Jönnek az
antikrisztusok, háborúk, döghalálok, földindulások, keresztyénüldözések, árulások, hamispróféták, és
végül a menekülések. A zsidó keresztyének számára futás Júdeából, a mi esetünkben Babilonból. De
hol fogjuk keresni kenyerünket? Akkor ketten lesznek a mezőn...két asszony őröl a malomban.
„Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti Uratok.” (24:42) Ez a vers intést,
figyelmeztetést takar. A legfontosabb ebben a diszkurzusban a jelen idő alkalmazása.108 Ezzel egyszer,
s mindenkorra kizárja Jézus parúsziájának (visszajövetelének) számítgatását. Ez egy éberségre buzdító
kép, itt éri el a tanítás a célját. Azt, hogy folyamatosan készen kell lenni, és az Eklézsiába (bárkába)
be kell menni.
„Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő
el a tolvaj: vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön.” (24:43) Az egy igen bosszantó dolog,
amikor a tolvaj eljön és elviszi értékeinket. Ugyanis a tolvaj ideje nem egyezik meg a mi számításainkkal. Pontosan így lesz Jézus parúsziája is.
A tolvaj érkezéséről a Biblia tanítást ad, aminek az a lényege, hogy felkészítsen bennünket egy
váratlan, rendkívüli helyzetre, amelyben a föld értékes termését titokban, nagy hírtelen, egy szempillantásban learatják és elviszik. Az eseményt az Úr napjának nevezi a Biblia. Az Úr napja az elragadtatással kezdődik, amikor egy szempillantás alatt elragadja Jézus azokat, akiket megismert, akikkel közössége volt. Ekkorra már színt változtat a római birodalom vezetője és uralkodik, mint Antikrisztus.
Akik hódolnak neki azoknak javait megsokasítja, akik krisztusi hitre térnek azokat pedig kivégezteti.
Barátságot színlel Izrael felé, akik felismerni vélik benne (saját vérükben) a Messiást, de az Antikrisztus megcsalja őket és haddal támad rájuk, és meg nem menekedhetnek, mert elhatároztatott a pusztu58

lás, amely végül a pusztítóra szakad. A hadakozó népek felsorakoznak majd Izrael ellen és mellette,
aszerint, hogy irgalmas, vagy irgalmatlan indulatok lakoznak szíveikben. Jézus kezében egy kis nép,
Izrael lesz az, amivel szétválasztja a kecskéket a bárányoktól és megítéli őket az irgalmassági törvény
szerint Armageddonnál. Ezzel a szakasszal belépnek a szelídek az ezer éves békeországlásba, amelynek a végén véget ér az Úr napja is rettenetes pusztulásban. „Ez az egy azonban ne legyen elrejtve
előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő mint egy
nap.” (2Pét 3:8) „Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj
éjjel.” (1Thess 5:2) „Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, a mikor az egek ropogva
elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek.”
(2Pét 3:10)

7.

Az Úr napja
Elragadtatás
A tolvaj érkezése
Az Úr napja
1260 nap
A Nagy Nyomorúság, és csapások ideje.

Igen érdekes az, amit Pál apostol ír a Thessalonikabeli gyülekezetnek a második levelében az Úr
napjáról, amely szerint: „...Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és
megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,” (2Thess 2:3b) Ez Ige szerint az Úr rettenetes napja
egy aposztászia után fog eljönni, amely után az Antikrisztus nyilvánosan fellép. A aposztászia magyar
jelentése: szakadás, elválás, elpártolás, hittől való elszakadást jelent. Ez nem más, mint az öt okos
szűz elzárkózása az öt bolond elől, vagyis az alvó egyháztól elszakad, hogy bemehessen a vőlegényes
házba. Ha ezt elfogadjuk, úgy érthetővé válik az, hogy Jézus gyülekezete a föld sója, amely a gonoszság, a megromlás terjedését akadályozza. „Ti vagytok a földnek savai;...” (Mt 5:13)
Az elragadtatás után a világból eltűnik a só, és ízetlen, megromlásra hajlamos lesz az emberiség.
A só közismert ízesítő és tartósítószer, amely megakadályozza a megromlást. Az Antikrisztus nyilvános fellépését a szentek tartják vissza. Pontosabban Isten Szelleme, akinek a temploma a szentek gyülekezete. „Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, a ki azt még most
visszatartja, félre kell az útból tolatnia.” (2Thess 2:7) Dániel próféta szerint ez az esemény a hetvenedik hét közepén fog bekövetkezni. (Vö. 12. rész) A félretolatás nem azonos az elragadtatással. Tolatni fölfelé nem lehet, csak vízszintesen. Tehát az Antikrisztus útjából félretolják, háttérbe szorítják
azokat, akik Jézus Krisztus bizonyságtevői.
Az Úr napja, és az elragadtatás
Minden próféta úgy beszél róla, mint egy nagy és rettenetes napról. A Bibliában gyakran felbukkan előttünk az Úr napjának képe, amely váratlanul és hirtelen jön el, mint a villámlás. „Mert a
miképen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember Fiának
eljövetele is.” (Mt 24:27) Isten haragját hozza el az Úr, és természeti jelenségek fogják jelezni érkezését. Jézus így beszél róla tanítványainak: „... a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok
az égről lehullnak, és az egeknek erősségei megrendülnek.” (Mt 24:29b) Ebben az igében az Úr
napjának teljességéről beszél Jézus. A Jelenések könyve viszont végigkíséri az Úr napját, egészen a
hajnaltól a késő éjszakai állapotig. Az Úr napja azzal az eseménnyel kezdődik, amikor Jézus visszajön
menyasszonyáért, és magával ragadja (felvétetik, otthagyatik). Úgy fog jönni, mint a tolvaj éjjel, mert
értékeket visz magával, ragadozni jön. A nagy és rettenetes nap nyomorúságából elviszi menyasszonyát, viszont akik nem fogadták el őt, azokra elárasztja e napon a legszörnyűbb csapásokat, a hetedik
pecsét feltörésével lezúduló tűzözönt. A Jelenések könyvében a hatodik pecsét feltörésekor olvashatjuk az elragadtatás eseményét.
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„Azután látám, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta, és ímé nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér; És az ég csillagai a földre hullának, miképen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. És az ég eltakarodék,
mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik; és minden hegy és sziget helyéből elmozdíttaték.” (Jel
6:12-14) Ez az Igeszakasz ugyanarról az eseményről beszél, mint a Mt 24:29 vers. Az elragadtatás a
hatodik pecsét feltöretésekor történik a nagy nyomorúságból. „Akkor felele egy a Vének közül, és
monda nékem: Ezek, a kik a fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek? És mondék néki:
Uram, te tudod. És monda nékem: Ezek azok, a kik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az
ő ruháikat, és megfehéritették ruháikat a Bárány vérében. (Jel 7:13,14)
Napok a Jelenések könyvében

8.

Elragadtatás
1

2

3

4

5

6

7

Pecsétek
Jézus 2. visszajövetele
Trombiták, ill.
harag poharak

Filadelfia
Az Eklézsia utolsó ideje

Nyomorúság: 1260 nap

Laodíczea
A népek ítélete.
A két próféta és az
Asszony 1260 napja

45 nap

A Nagy Nyomorúság: 1290 nap

1000 éves béke ország

Az Antikrisztus ideje = 7 év

„Mert a miképen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ember
Fiának eljövetele is. Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold
nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. És akkor
feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az
embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait
nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. Két asszony őröl a malomban; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Vigyázzatok
azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti Uratok.” (Mt 24:27-42.)
Nagyon jól nyomon követhető párhuzamot fedezhetünk fel az ószövetségi Izrael népének Egyiptomból való kivonulása és az Eklézsia világból való kiragadása között. Amikor Mózes kihozta Egyiptomból Izrael népét, akkor a nép már készült arra a napra, és várva várta az alkalmat. Krisztus népe is
várva várja azt a napot, és figyelmesen hallgatja, hogy mikor hangzik fel az utolsó trombita szava.
Mózes népe már összepakolt, és egyiptomi szomszédaiktól arany edényeket, ékszereket kért. Várt az
indulásra. Krisztus népe is készíti már a menyegzői ruháját, és lelki kincseket gyűjt, hogy az öltözete
ékes legyen a Krisztus nagy napjára. Amikor Mózes népe a pusztában vándorolt, ezüstből vert kürt
jelezte az indulást. Krisztus népéhez pedig „...az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből:...” (1Thess 4:16) „És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig.” (Mt 24:31) Az
átélők számára csodálatos nap lesz az, és az Isten gondoskodik igéjén keresztül arról, hogy ne csak
vaktában készüljünk, hanem értsük is meg, hogy mire készüljünk. „Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban,
az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban,
és mi elváltozunk.” (1Kor 15:51-52)
Az Eklézsia jelentése: gyülekezet. Nem egyház, nem vallások, hanem olyan irgalmasságtevő
keresztyének közössége, akik annyiban különböznek a többi keresztyéntől, mint az öt bölcs az öt ostoba szűztől. Olyan megszentelt életű emberek, akik Noéhoz hasonlóan építenek de nem bárkát, hanem
közösséget, és céltudatosan felkészülnek a késlekedő vőlegény érkezésére, aki a Nagy Nyomorúságból
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kiragadja a felkészülteket. Amikor tehát Eklézsiáról írok, akkor sohasem a templomba járó emberekről van szó, hanem olyan templomba járó emberekről, akik ha hallják az Igét, megcselekszik azokat.
A pogányok idejének letelése után Jézus, mint vőlegény ragadja magával menyasszonyát, az Eklézsiát a mennyei menyegzőre. Jézus már nem úgy jön, mint Bárány, hanem mint ragadozó oroszlán.
Júda oroszlánja. Akik bent vannak a gyülekezetben és hallják a kiáltást, „Ímhol jő a vőlegény”,
azoknak igen nagy szükségük lesz a világosságra, mert az emberiséget olyan nagy szellemi sötétség
fogja borítani, hogy Istentől nyert világosság nélkül nem lesz képes megítélni, melyik a helyes és
helytelen út. Azonban akiknek teste a Szent Szellem temploma, azok világosságban járnak, és látni
fogják a vőlegény idejét. „De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajmódra
lephetne meg titeket.” (1Thess 5:4) Akiknek viszont nem lesz elég olaj, lámpásukban, azok továbbra
is a vallásosság sötétbe burkolt világában fognak tapogatózni. Az elragadást olyan megfogalmazásban
érti a Szentírás, mint amikor bizonyos erőszakossággal a jogos tulajdont más bitorlása alól visszaragadja Jézus.
Sátán által bitorolt földről Jézus úgy ragadja ki az övéit, mint ahogyan a sas madár a bárányt a
nyájból, vagy mint a tolvaj zsákmányát a házból. A tolvaj olyankor érkezik, amikor senki sem számít
rá. A sötétséget használja fel arra, hogy tervét véghezvigye. De mi nem vagyunk a sötétség fiai, hogy
az a nap tolvajmódra lephetne meg minket. Mi a világosság fiai vagyunk, és tudjuk, hogy akkor jön el,
amikor legsötétebb az éjjel.
Az Eklézsia elragadása után Sátán még több teret kap, és az Antikrisztusban megtestesíti önmagát. Ez a fenevad az ő mesterműve, igazi nagy csapás lesz az emberiségen. Az Úr az ő napján mindvégig mozgásban tartja az elemeket. Így a víz, a tűz, a levegő és a föld az ő angyalai által folyamatosan csapás alatt tartják az embereket.
Az Úr napja azzal kezdődik, hogy: „... az ő gabonáját csűrbe takarítja,...” (Mt 3:12c) akkor áll
delelőre, amikor: „... a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.” (Mt 3:12d) Az Úr napjának alkonya az aratás után éri el a földet akkor, amikor elérkezik a szüret ideje. A gabonaaratást sorrendben a
szőlőszüret kíséri, amelyről így ír János: „Bocsátá azért az angyal az ő éles sarlóját a földre, és a
földnek szőleit megszedé, és veté az Isten haragjának nagy borsajtójába. És megtaposták a borsajtót a városon kívül, és vér jöve ki a borsajtóból a lovak zablájáig, ezer hatszáz futamatnyira.” (Jel
14:19-20) Az Úr napja így ér véget Armageddonnál, ahol Sátán fiát és a hamis prófétát elfogják és a
tűznek tavába vetik.
Dániel idő próféciája Mt 24-el kiegészítve.

9.

A Nagy Nyomorúság akkor kezdődik, amikor a pusztító utálatosság feltétetik. Vagyis a hét felén.
A pusztító utálatosság
1260 nap

1290
nap
A Nagy Nyomorúság, és csapások ideje.

„Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, a melyről Dániel próféta szólott, ott
áll a szent helyen (a ki olvassa, értse meg): Akkor, a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre;...
Mert akkor nagy nyomorúság lesz, a milyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is
lesz soha. És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de
a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.” (Mt 24:15-22) A két aláhúzott kifejezés szerint a Nagy Nyomorúság a választottakért megrövidíttetnek. A Nagy Nyomorúságot itt a földön éli
meg az Eklézsia. Az egy természetes óhaj, hogy már nem szeretnénk itt lenni. Minden normális ember
így gondolkodik, így szeretné. Azonban senki sem kérdezte meg tőlünk, hogy hogyan szeretnénk a
megpróbáltatásokat és az elragadtatásunkat megszervezni. Ez Isten terve. A szórólapát Jézus kezében
van, és a pelyvát a nagy megpróbáltatásban választja ki a mag közül. A mag a nagy szélben is súlyosabb, mint a pelyva.
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Néhány fontos megállapítás:
1. A hét felén feltétetik a pusztító utálatosság, és megkezdődik a pusztítás.
2. A Nagy Nyomorúság akkor kezdődik, amikor a pusztító utálatosság feltétetik.
3. Megtörténik a hitehagyás (aposztászia), és megjelenik a bűn embere, a veszedelem Fia. (2Thess
2:3)
4. A hét második fele az Antikrisztus nyilvános fellépésével kezdődik és 1290 napig tart.
5. A választottak Nagy Nyomorúságban eltöltött ideje az 1260 és az 1290 nap különbsége, azaz 30
nap.
6. A választottakért rövidíttetnek meg a Nagy Nyomorúság napjai. Titusz cézár ostromakor 70-ben a
Nagy Nyomorúság 5 hónapig tartott Jeruzsálemben.
7. A Nagy Nyomorúság napjai az elragadtatással érnek véget a választottak számára.
8. A választottak nem a Nagy Nyomorúság elől, hanem belőle ragadtatnak el. Lásd: Jel 7:14.

10.

Meddig tart a Nagy Nyomorúság?
Elragadtatás
30 + 1260 = 1290 nap
1260 nap
A Nagy Nyomorúság, és csapások ideje.

Mivelhogy a választottakért megrövidíttetnek azok a napok, jogos a kérdés, hogy meddig tart a
Nagy Nyomorúság. Mt 24-et tovább olvasva ezt találjuk: „Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai
után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek
erősségei megrendülnek. És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig.” (Mt 24:29-31) Ez tehát az elragadtatás ideje, és eseménye, amely véget vet a választottak szenvedésének. Így viszont az 1290 nap úgy adódik össze, hogy:
30 + 1260 = 1290 nap.
„Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, a kik élünk, a kik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, a kik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban;
Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a
levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk.” (1Thess 4:15-17)
„Azért legyetek készen ti is; mert a mely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek
Fia.” (24:44) A készenlétre való biztatás okkal történik. Jézus megjelenése egészen biztosan olyan
váratlanul éri az embereket, egyházakat, mint a tolvaj érkezése, de azért arra is fel lehet készülni. A
zsidó farizeusok is felkészületleneknek bizonyultak a Messiás érkezésére, amikor Jézus köztük járt.
De mi fog történni akkor rögtön, amikor Jézus visszajön? „Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus
színe előtt, a ki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában.” (2Tim 4:1) A
bibliai kijelentés két dolgot említ. Az egyik, hogy a megjelenésekor közvetlenül ítélni fog, majd azt
követően az Ő országában is. Az egyik ítélet tehát a földön történik, a másik pedig a mennyek országában. „Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki
megjutalmaztassék a szerint, a miket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.” (2Kor 5:10) Ez
nyilván az egyházat jelenti, az egyház szolgáit és egyen-egyenként minden keresztyént, aki csak
Krisztus követőnek vallja magát. Tehát az Ő házanépén kezdi az ítéletet. Azután a házon kívüliekkel
folytatja. De ha rajtunk kezdi, és bennünk is ott izzik a félelem, mi lesz azoknak a végük, akik nem
félik az Istent? A következő négyféle példabeszédben válaszol Jézus ezekre a kérdésekre.
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3. A hű sáfár, avagy
Krisztus szolgáinak ítélete
24:45-51.
45. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, a kit az ő ura gondviselővé tőn az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak
eledelt?
46. Boldog az a szolga, a kit az ő ura, mikor haza jő, ily munkában talál.
47. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt.
48. Ha pedig ama gonosz szolga így szólna az ő szívében: Halogatja még az én uram a hazajövetelt;
49. És az ő szolgatársait verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene:
50. Megjő annak a szolgának az ura, a mely napon nem várja és a mely órában nem gondolja,
51. És ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.

Kétségtelen, hogy a következő négy példázat a legismertebb bibliai példázatok közé tartozik. A
példázatok gyöngyszemei között; Négyféle ítélet. Mind a négy leleplező stílusban mutatja be a valóságot, Isten szolgáit, az egyházat, az egyént, a népeket és a nemzeteket, ahol az ember mondja ki magára, hogy hogyan kellett volna cselekednie, miközben meg sem gondolja, hogy ezt Ő nem tette. Aki
viszont megütötte a mércét, nem tudatosan tette, azért mert életformája volt a jóság, az igazságosság, a
szeretet, a krisztusi élet. Nézzük meg most, hogy mit vár el Jézus az egyház szolgáitól.
„Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, a kit az ő ura gondviselővé tőn az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt?” (24:45) A 24. fejezetet befejező allegorikus szakaszban Jézus
egy kérdést vet fel a szomorú jövőkép ábrázolása után. A tanítványok meghallgatták és szótlanok maradtak, pedig belül ott izzott a kimondhatatlan kérdés. Jézus ezért kérdezett: „Kicsoda hát a hű és
bölcs szolga?” A példázat azok számára különösen sokatmondó, akik vezetői tisztséget viselnek a
gyülekezetekben.109
A szónoki kérdés, amivel a bekezdés indul, „a hű és bölcs szolga” meghatározásával kapcsolatos. Ehhez közel esik a „jó és hűséges szolga”, akiről a 25:21, 23 versekben a talentumok példázatában esik szó. A fronimosz (bölcs) kifejezést máshol is használja az Ige (7:24; 10:16 versekben), és a
legkézzelfoghatóbb módon a bölcs szüzek parabolájában utal rá (25:2, 4, 8, 9).
Az átadott hatalom gondolata nem szokatlan a Bibliában,* és Máté is alkalmazza a talentumok
példázatánál egy olyan érvelés alátámasztására, amely hasonló a jelen bekezdéshez. Az étel kiadása a
megfelelő időben gyakori bibliai szimbólum a szükségletek kielégítésére. „Mindazok te reád néznek,
hogy megadjad eledelüket alkalmas időben.” (Zsolt 104:27)
Akinek sok adatik, attól sok is kívántatik. A közösség tanítói, lelkipásztorai különös felelősséggel
tartoznak a többiek felé való szolgálatért, valamint az egyes normák betartásáért. ** Ez a példázat a
tanítókra, a Máté körüli közösség vezetőire vonatkozik, és azt mutatja, hogy a képmutató izraeli vezetők elleni támadás, amelyről a Máté 23-ban van szó, alkalmazható a templomban levőkre is a második
eljövetelekor. Ezek ugyanis hasonlóképpen felkészületleneknek bizonyulnának.110
A gazda azt a szolgát bízta meg, hogy vigyázzon házára és értékeire, aki értelmes, és megbízható
volt, és az lett házának gondviselője.111 A „háza népe” a rabszolgák összessége. A kép a nagybirtokot
vázolja fel, ahol a bölcs sáfár kötelességei közé tartozott a többiek járandóságát kiadni. Ez a példázat
az eredete az egyházban, sőt a világi irodalomban is használatos sáfárság szónak. V.ö. 1Kor 4:1, 2;
Tit 1:7; 1Pt 4:10.112
„Boldog az a szolga, a kit az ő ura, mikor haza jő, ily munkában talál.” (24:46) Jézus válasza
arra tereli a hangsúlyt, hogy a szolgának munkálkodnia kell, amikor megjön az Ura, de az már nem
mindegy, hogy mit csinál. A következő gondolatokból derül ki, mégpedig a negatív cselekedeteket
gyakorló szolga ítéletéből, hogy miről is van szó.

*

(v.ö. 1Móz 39:4)
(Lk 12: 41-42; v.ö. Hós 4:6-9; Pét 5:1-4).

**
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Jézus útmutatásának a lényege, hogy a várakozás nem lehet passzív, tétlen, öncélú állapot. Munkával kell eltöltenie minden szolgának az idejét, miközben az Ura távol van. Az elvégzett munka pedig tükrözni fogja a szolga lelkületét. Amikor Józsefet testvérei eladták Egyiptomba, a Fáraó testőrparancsnoka házának gondviselője lett. Hűségének bére a folyamatos felemelkedés volt. Még Potifár
feleségének ármánykodása sem tudta őt örökké fogságban tartani, mert Isten kimentette hűségéért és
magasabbra emelte. Potifár felesége ugyan nagy veszedelembe sodorta a hűséges Józsefet, de erőt
nem vett rajta. Dánielt Babilonban hűsége emelte a helytartók fejévé, és még a cselszövésnek ereje
sem tudta őt ledönteni, mert hűséges volt a királyhoz és Istenéhez is. Megadta a királynak, ami a királyé, és Istennek is, ami az Istené. Hűsége zár volt az oroszlánok száján. Megérkezett Dánielhez az ő
Ura, amikor senki sem gondolta, és ott volt vele az oroszlánok vermében.
„Bizony mondom nektek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt.” (24:47) A „bizony
mondom néktek” formula nyomatékosító kifejezés, amely tovább emeli a megígért jutalom súlyát.113
Az urának tetszését elnyerő szolga a legmagasabb elismerésben részesül. Az Úr, Jézus, az elismerés pedig az üdvösség. Az a szolga, aki a gazdája által adott feladatot hűségesen teljesíti, olyan jutalmat kap, hogy még nagyobb felelősséggel ruházzák fel, vagyis „az Úr valamennyi jószága feletti”
hatalommal (v.ö. 25:21, 23, ahol a jó és hűséges szolga hatalmat kap).
„Ha pedig ama gonosz szolga így szólna az ő szívében: Halogatja még az én uram a hazajövetelt;” (24:48) A spekulatív szolgaélet leleplezése, bemutatása itt kezdődik. A Máté által az „ama
szolga” közé beszúrt „gonosz” kifejezés az olvasó gondolatait egy másik, kontrasztként megjelenő
szolga felé irányítja és nem - mint Lukácsnál- ugyanazon szolgára gondolunk, aki egy teljesen más
gondolatmenetben van, és nagyon eltérően viselkedik (Lk 12:45). A gonosz szolga elkezd szégyenteljesen viselkedni.114 Urának késlekedését saját javára, hajlamainak kiélésére akarja felhasználni, meg
sem gondolva azt, hogy pontosan azért késik az ő ura, hogy ezzel felszínre hozza a szívekbe rejtett
érzelmeket, indulatokat.
A végidőkre címzett beszédében itt mondja ki Jézus először, hogy késlekedni fog a visszajövetele. Ezért mondja a szolga, hogy: „halogatja még az én uram a hazajövetelt.” Jézus késlekedése azért
történik, hogy az Eklézsia minden hiányossága felszínre törjön, egy elkeseredett várakozásban. Egy
olyan élethelyzetben, amelyben már a remények elillannak, elfogy a kegyes, és elalszanak a legkitartóbbak is. Az Eklézsia még nem sejti mi vár rá, mert nem jutott el az apokaliptikus próféciákig. Még
mindig a tejnek italával él és hallani sem akar keményebb eledelről. Sőt úgy érzi, hogy neki kell keményen bánni szolgatársaival, és egymásnak esnek marják egymást. Nem Krisztusért, hanem Krisztus
miatt egymás ellen küzdenek.
„És az ő szolgatársait verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene:” (24:49) A
feltételes módban megfogalmazott („verni kezdené”, „enni és inni kezdene”) mondat megdöbbentő.
Mi az, hogy az egyház szolgái, azaz vezetői, részegesek vagy részegeskednének? Hogy lehet az, hogy
verekedne, verekednének? Miféle kocsmai magatartást céloz meg itt Jézus? Sajnos most már látjuk.
Az egyház tanítói abbahagyták a Krisztus visszajöveteléről szóló tanítást, és isznak, vagy a hatalomért
veszekednek. Van rá eset, amikor tettlegességig is elmennek, pofozkodnak, ökölharcot folytatnak még
egyházon belül is.
Törvény: Abban az egyházban, ahol abbahagyják a Krisztus visszajöveteléről szóló tanítást és a külmissziót, ott belül verekedni fognak.
A negatív példa ismertetése
A szolga, társai igényeinek kiszolgálása helyett elkezdi őket verni (ld. Mt 18:28-33) és elkezd
inni a részegesekkel. V.ö. 1Thess 5:7, ahol a részeg kontrasztban áll a józannal és figyelmessel (egy
olyan kontextusban, ahol az Úr közeli eljöveteléről van szó). Az ilyen szégyenteljes viselkedés oka
nagy fontosságot kap a szövegben. Ez a szolga azt mondja szívében: „Késlekedik az én Uram.” Mivel
a Mester késlekedik, a gonosz szolga kihasználja a távollétét és megszegi ura utasításait, így felelőtlenül viselkedik. Amit a jelen bekezdés mond egy parabolán keresztül, - amely Lukács eszkatológiai
diszkurzusát lezárja - az egyenes és feddő dorgálás formájában hangzik el.115
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Itt a hatalomra jutott szolga az étel és ital iránti mohóságában elhasználja mindazokat a forrásokat, amelyek a többieket illetnék. Az ilyen dorbézolás, ami időnként a bőség negatív képeként jelenik
meg, rendszerint éjszaka történt, valószínűleg aláhúzva a kontextusbeli ellentétet az „éber figyelemmel”. A Jézus ellen felhozott hamis vád (11:19) igaz ezen szolga vonatkozásában, akit jobban érdekel
a saját maga táplálkozása (Ez 34:2-3), mint a gazdája vagyonának őrzése (v.ö. 24:38). A Biblia tradicionálisan elítéli a pazarlást és a részegséget, és átvitt értelemben vonatkozik az ítélet a metaforák
jelentéstartalmára is.*** A kép emlékeztet egyes kizsákmányoló vezetők bibliai megbélyegzésére:
„erőszakkal és keményen bántatok” a nyájammal. „A gyöngéket nem erősítettétek, és a beteget nem
gyógyítottátok, s a megtöröttet nem kötözgettétek, s az elűzöttet vissza nem hoztátok és az elveszettet
meg nem kerestétek, hanem keményen és kegyetlenül uralkodtatok rajtok;” (Ez 34:4)116 „Ti pedig,
én juhaim, így szól az Úr Isten, ímé én ítéletet teszek juh és juh között, a kosok és bakok közt.” (Ez
34:17)
A vörös fenevaddal szövetkező egyházak dúsgazdagok. Vagyonuk onnan ered, hogy kizsákmányolták az egyház szolgái az egyház tagjait. Igazán jól látja Jézus a hűtlen részeges szolgát ebben az
ítéletes példabeszédben.
„Megjő annak a szolgának az ura, a mely napon nem várja és a mely órában nem gondolja, És
ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.” (24:50,51)
Jézus nem hallgatja el a büntetés kemény jellegét, végzetes erejét és mértékét. Bibliai példák sokasága
áll előttünk, ahol ismerteti Isten Igéje velünk, hogy milyen sors vár azokra, akik hűtlen szolgák. A
hűségesről pedig azt mondja: „boldog az a szolga.”
Amiért nem szabad az ilyen szégyenteljes viselkedésbe süllyedni az az, hogy bár az Úr (vagyis az
ember Fia) jelenleg nyilvánvalóan késlekedik, de vissza fog jönni. Máté itt visszatér a vita ezen fejezetének központi témájához: az ember Fia eljövetelének ismeretlen az ideje (v.ö. 36, 39, 42, 44,
25:13). Az, hogy az idő ismeretlen marad, motivációs erőként kell, hogy fellépjen, a jelenben való
erkölcsös magatartás érdekében.117
Krisztus egyes szolgái a második eljövetelkor olyan felkészületlennek fognak bizonyulni, mint
amilyen a zsidó vallási szervezet volt az első alkalommal. A pokolban való közös szenvedés a „képmutatókkal” (24:51) kifejezetten visszaidézi a 23:13-29-ben említett igaztalan szolgát. Mint a 21:3537-ben említett lakók, vagy a juhaikat etetni elmulasztó pásztorok. Ezékiel 34:15-ben (v.ö. Mt 24:45)
ezek a vezetők is megfeledkeztek a valódi szerepükről, hogy szolgáljanak (23:12) és úgy viselkedtek,
mint akik bármit megtehetnének azzal, amit Isten a gondjaikra bízott (25:14). Ismeretesek voltak történetek szolgákról, akik ilyen módon cselekedtek, és a példa arra ösztönözte Jézus meghallgatóit,
hogy az ilyen szolgák súlyos büntetését várják el. A leginkább elterjedt történet Ahiqar-ról szól, aki
gonosz szolgaként rosszul bánt más szolgákkal, sőt egyes verziók szerint meg is ölt némelyeket közülük (3:2; 4:15. Syr). Jézus után egy évszázaddal R. Simeon ben Xohai összehasonlította Izraelt a roszszul viselkedő szolgákkal, akiket azután Isten kizárt a javak tárából. S valóban, ha behelyettesítjük
Izraelt a példázatba, láthatjuk, hogy a kettévágatás nem maradt el. Szokásos példázatként szerepelt
valamely király, férj vagy más gazda, aki távoli földön van, és ezzel a hátrahagyottak kísértésnek vannak kitéve. Valójában mivel a visszaérkezésre korábban is sor kerülhet, a római férfiak - akármilyen
okból is- előzetesen figyelmeztették feleségeiket arra, hogy visszaérkezésük közeleg, bár egyesek
közülük váratlanul, éjszaka érkeztek, hogy ellenőrizzék feleségük hűségét. Így a hűséges szolga képe a
felkészült szolgáé is egyben (25:14, 21; v.ö. 6:24).118
Gyermekkoromban édesapám korán kiment a mezőre dolgozni. Az állatok etetését rám bízta
ilyenkor, amit mindig pontos időben kellett elvégezni, mert különben azok bőgtek, visítottak. Előfordult azonban, hogy az utcabeli gyermekekkel leálltam focizni, és megfeledkeztem a feladatomról.
Nem adtam ki időben a rám bízottaknak az eledelt, elfociztam az időt. A játszótéren nem hallhattuk az
állatok bőgését, mert mi üvöltöztünk. Természetesen édesapám mindig akkor jött meg, amikor én nem
gondoltam. Rajta kapott a játszáson, és megtanított kesztyűbe dudálni. Ez volt az ítélet.
Törvény: A helyes szolgálatot elhagyó szolgák ellenőrzése mindig akkor történik, amikor nem gondolják.
***

(Ézs 29:9; 51:21-23; 63:6; Jer 13:13; Náh 1:10).
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A lefejezés egyszerűbb és „kevésbé látványos” kivégzési mód volt, ezért az ókorban a kettévágást, kettéhasítást alkalmazták a hűtlenség bérének demonstrálására (1Krón 20:3). „A gonosz szolga
rettenetes büntetésben részesül: feldarabolják és a későbbi helye a képmutatók között lesz végítéletkor. A kettévágatja kifejezés, az itteni előforduláson kívül az Út.-ban található, valamint a Lukácsféle párhuzamban (Zsid 11:37).”119 „A készenlétre vonatkozó figyelmeztetések egyre fontosabbá váltak, amikor a vég nem vált valósággá olyan gyorsan, ahogyan sokan várták volna, így a folytatódó
megpróbáltatások, és nem a csalódottság okozhatott elégedetlenséget. Végül pedig Jézus felszólítja a
pásztorokat, hogy szolgálják pásztor társaikat; azok pedig, akik a saját érdekeik céljára használják ki a
nyájat, elátkozottak lesznek.**** Azoknak, akik a gazdájuk vagyonával visszaéltek annak távolléte
alatt, volt okuk a rettegésre a váratlan visszaérkezéskor. Az itt leírt feldarabolás a legszörnyűbb válfaja a sorsuknak. Arrian például elmondja, hogy a hőse, Alexander úgy büntette meg Bessust, hogy
levágatta az orrát és a fülét, a genitáliáit, kezét és lábát, mint Homérosz leírja, de Arrian helyteleníti
az ilyen csonkítási túlkapásokat, mint barbár gyakorlatot. Ennél is szörnyűbb és megalázóbb volt a
test feldarabolása és a részek kidobása. Annak észben tartása, hogy a vezetők nem urak, hanem társrabszolgák (18:2; 23:8-11) segít abban, hogy a szolgák a feladatukról ne feledkezzenek meg.”120
Lukácsnál a hitetlenek szó szerepel, amely valószínűleg célzás a pogányoknak szánt evangéliumban. A képmutatók pedig a zsidók voltak.
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11.

A hű sáfár Urának érkezése.
Elragadtatás
„Megjön annak a szolgának az ura, ...”
1260 nap
A Nagy Nyomorúság, és csapások ideje.

****

(v.ö. Pt 2:3; Mik 3:11-12; 1Tim 6:5).
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4. A tíz szűz példázata, avagy
az Eklézsia ítélete
25:1-13.

1. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama tíz szűzhöz, a kik elővevén az ő lámpásaikat, kimenének a vőlegény elé.
2. Öt pedig közülök eszes vala, és öt bolond.
3. A kik bolondok valának, mikor lámpásaikat elővevék, nem vivének magukkal olajat;
4. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vivének az ő edényeikben.
5. Késvén pedig a vőlegény, mindannyian elszunnyadának és aluvának.
6. Éjfélkor pedig kiáltás lőn: Ímhol jő a vőlegény! Jőjjetek elébe!
7. Akkor felkelének mind azok a szűzek, és elkészíték az ő lámpásaikat.
8. A bolondok pedig mondának az eszeseknek: Adjatok nékünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak.
9. Az eszesek pedig felelének, mondván: Netalán nem lenne elegendő nékünk és néktek; menjetek inkább az árúsokhoz, és
vegyetek magatoknak.
10. Mikor pedig venni járnak vala, megérkezék a vőlegény; és a kik készen valának, bemenének ő vele a menyegzőbe, és
bezáraték az ajtó.
11. Később pedig a többi szűzek is megjövének, mondván: Uram! Uram! nyisd meg mi nékünk.
12. Ő pedig felelvén, monda: Bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket.
13. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, a melyen az embernek Fia eljő.

A beszéd folytatása a 24. résznek, azon belül is a 42. vers kiegészítése, bővebb kifejtése. A téma
továbbra is az utolsó idők. Az egymást követő apokaliptikus példabeszédekre (parabolákra) utal a
mondat kezdőszava (akkor) is.* Arra az időre mutat, amikor az emberek úgy fognak élni, ahogyan Noé
napjaiban éltek. V.ö. a 24:42 és a 25:13
Noé napjaival igen sok vonatkozásban párhuzamot alkot ez a példázat. Például Noénak és
családjának aktívan részt kellett vennie egy építkezésben, mégpedig a bárka építésében. Ezáltal készültek fel az ítélet várására, amely által Isten megítélte a régi világot. Számukra a bárka jelentette az
oltalom helyét. Aki abba bement, megmenekült a veszedelem elől. Az Eklézsia is olyan, mint a bárka,
építeni kell. Igen fáradtságos munkával alakul ki, amely oltalom azok számára, akik azt aktívan építik.
A veszedelem fia, az Antikrisztus elől, csak azok menekülnek meg, akik benne lesznek az Eklézsiában. Az Eklézsia bemegy a vőlegénnyel a mennyei menyegzőbe. De ki az, aki az egyházból az Eklézsiába tartozik. Mivel konkoly keveredett a búzába, szét kell azt az aratáskor választani. Az egyik
szétválasztási elv a fajsúlykülönbségen alapszik. Amikor nagy szelek fújnak, szórólapátra teszik a
termést és feldobják a magasba. A szél a könnyű magvakat és a polyvát kifújja, a nehéz, értékes magok pedig visszahullanak a gazda által kiválasztott helyre. Vagyis megméretünk, és aki könnyűnek
találtatik, azt elfújja a szél. „Kinek szórólapátja kezében van, és megtisztítja szérűjét; és a gabonát
az ő csűrébe takarja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.” (Lk (3:17) A másik elv az éghetőségi vizsgálat. Az arany, ezüst, drágakő nem, de a fa, széna, pozdorja megég. „Kinek-kinek munkája
nyilván lészen: mert ama nap megmutatja, mivelhogy tűzben jelenik meg; és hogy kinek-kinek
munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg.” (1Kor 3:13) A harmadik elv a felkészültségi vizsgálat. Az élet versenyén indulókat megversenyeztetik, és a felkészületlen versenyzők saját mulasztásuk miatt kiszóródnak, a felkészültek pedig célba érnek. Ezt az elvet szemlélteti a tíz szűz példázata,
miközben mindvégig azt helyezi előtérbe a példázatot adó Jézus Krisztus, hogy: „Vigyázzatok azért,
mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti Uratok.” (24:42)
.
Most egy hasonlattal mutatja be Jézus az ember Fia eljövetelének állapotát. Példázatunkban a tíz
szűz nem azonos a menyasszonnyal, a vőlegény azonban azonos az eljövendő Jézus Krisztussal. A
példázat arról beszél, hogy Krisztust felkészületlenül várni ostobaság, felkészülten pedig bölcs dolog.
*

Máté nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az Ember Fia eljövetelét részletesen és nagy hatással hangoztassa. Ez a
végső perikópa, amely nyomatékot helyez az állandó felkészültségre, mivel az Ember Fia visszajövetelének ideje
ismeretlen, és minden elképzelést felülmúlóan késik. Mindezek ellenére a vőlegény nem késik el, időben és pontosan érkezik, csupán nem a mi elvárásainkhoz igazítja jövetelét.
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Az olajról való gondoskodás egyenlő az igazságos jó cselekedetekkel megélt gondoskodó hitélettel,
vagyis az Úr eljövetelére való felkészüléssel. Ennek hiánya ostobaság.
Látni és világítani
„Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama tíz szűzhöz, a kik elővevén az ő lámpásaikat, kimenének a vőlegény elé.” (25:1) Mikor lesz az a „akkor”? Mikor lesz hasonlatos a mennyeknek országa a tíz szűzhöz? Továbbra is az eseményóra mutatja az időt, amelyről a 24:9-ben írtam először. Tekintsünk rá újból.











Akkor: amikor sokan állítják magukról, hogy ők a Krisztus,
amikor a háborús hírek hallása elkerülhetetlen helyzet lesz.
Amikor nemzet, nemzet ellen, királyság, királyság ellen támad,
amikor éhségek, döghalálok és földindulások lesznek helyenként.
Amikor nyomorúságra adnak, és megölnek az Ő nevéért,
amikor elárulják az emberek és gyűlölik egymást.
Amikor sok hamispróféta támad,
amikor a szeretet meghidegül.
Amikor a királyság evangéliumát hirdetik az egész világon bizonyságul.
Amikor a pusztító utálatosság megszentségteleníti a templomot: Akkor!

Ez az az idő:
 Amikor a Júdeában levőknek ajánlatos lesz a hegyekbe menekülni.
 Amikor olyan Nagy Nyomorúság lesz, amilyen nem volt, mióta nép kezdett a földön lenni.
 Amikor a fügefa ága zsendül és levelet hajt. (Akkor már az a nemzetség nem múlik el.)
 Akkor megláttatik az ember Fiának jele az égen.
 Akkor a kettő közül az egyik felvétetik, a másik otthagyatik.
 „Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama tíz szűzhöz,...”
Korabeli szokás szerint az esküvőt a menyasszony, vagy a vőlegény szüleinek házánál tartották.
A szüzek a menyasszony barátai, játszótársai voltak, és az esküvő napján ők mentek a vőlegény elé,
hogy fogadják, és a menyasszonyhoz elkísérjék. Tehát a tíz szűz nem azonos a menyasszonnyal. A
példázatnak nem az a feladata, hogy a héber menyegzőt, hanem a végső időben élő, vőlegényt váró
tanítványság állapotát szemléltesse, és annak ítéletét bemutassa. Ezt teszi a Héber menyegző ismertetésével. Ezért úgy formálta Jézus a példázatot, hogy a tanulság szembeötlő legyen. Itt a menyasszonynak vajon miért nincs szerepe? Mert a menyasszony az Eklézsiának az allegorikus képe, és az Eklézsiát csak az öt okos szűz szemlélteti. Mert a bölcsek a méltók, ezért választottak. Az Eklézsia ugyanis
bemegy teljes létszámmal a menyegzői lakomára, de, hogy ki tartozik bele, azt ebből a példázatból
tudjuk meg. Ezért ezt a példázatot a keresztyének (templomba járók) ítéletének is nevezhetjük. Nem
minden templomba járó lesz tehát az Eklézsiának tagja. Az Eklézsia az a láthatatlan egyház, amelybe
csak bölcsek tartozhatnak. Az aratáskor is még együtt van a pelyva és a mag, a pelyva mégsem megy
be a csűrbe, mert a szórólapát a nagy megpróbáltatásban kiválasztja.
„Öt pedig közülök eszes vala, és öt bolond.” (25:2) A példázatban elmondja Jézus, hogy a vőlegényt várók között lényeges különbség van. Számtanilag a fele bölcs, a másik fele ostoba. Ez két tábor. Már a példabeszéd elején bemutatja Jézus, hogy Ő előtte az egyházon belül két tábor létezik. Jók
- gonoszok, igazak - hazugok, megigazultak - önigazultak, megváltottak - bűnösök, bölcsek - ostobák.
Ez a példázat az egyház ítélete, és nem a kívülállókról szól! A templomba járókról példázott Jézus.
Azokról, akik várják a vőlegényt, és készülnek, valamint azokról, akik várják, és nem készülnek. Hogy
lehet az, hogy várják, és nem készülnek? Hogy lehet az, hogy elmegy a templomba, és amit tanítanak,
annak csak hallgatója, de nem megtartója? Micsoda képmutatás él azok szívében, akik csak színlelik a
Krisztust? Báránybőrbe bújnak, de sohasem válnak azzá. Mi motiválja őket, hogy Krisztust várják, de
mezítelenül? Mert ugyanis a szentek öltözéke, nem más, mint az ő igazságos cselekedeteik. Hogyan
lehet Nábáb és Abihu idegen tüzével az oltár felé közeledni? Hogyan lehet Kóré és Dátán lázadó szí-
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vével a vezetés átvételével próbálkozni? Miféle fény vakította el szemüket, hogy a jót összetévesztették a hitvánnyal, ahogyan Kain is tette! Miféle idegen tűz gerjesztette harag vakította meg őket? Nem
látnak, és nem világítanak. Pedig ez egy fontos keresztyén alapelv. Látni és világítani!
Krisztus ebben a példázatban az egyház végidőbeli állapotára mutat rá. Gyönyörű a példázat,
siralmas a vége. Mintha ott ülne Jézus az egyház Gecsemánéjában, és sírna felette.
Krisztus, szolgáinak ítéletében a bölcs és hű szolgát kereste. Ebben öt szüzet bölcsnek nevez.
Nyilvánvaló, hogy összefüggés van a példázatok között. Elkeserítő ítélet hangzik el jó előre a várakozók felére, bár még azt sem tudjuk, miért. Csak a következő mondatban tárul fel az ok.
A fronimosz: itt azonos a 24:45 hű és bölcs szolgájával, aki újból előjön majd a talentumok példázatánál. A gonosz szolga egyik példázatban egy talentumos, a másikban pedig az, aki a társai fölött uralkodik. Az örökség útján való uralkodás nem talentum kérdése, de a megbízott uralkodás a talentumok
szerint történik.
A bölcs szolgák legfőbb jellemvonása abban rejlik, hogy kezdettől fogva istenfélők. „A
bölcseségnek kezdete az Úrnak félelme; és a Szentnek ismerete az eszesség.” (Pb 9:10) A bolondok
egyik ismertető jele pedig így olvasható: „Bizony bolond az én népem: engem nem ismernek, balgatag fiak ők, és nem értelmesek! Bölcsek ők a gonoszra, jót cselekedni pedig tudatlanok!” (Jer 4:22)
Az Isten ismerete tehát a bölcsek jellemvonása. De mit jelent Istent ismerni? A bibliában a megismerni szó annyit jelent, hogy közösséget alkotni vele, méltóvá válni hozzá egy bizonyos idő alatt. Csak a
megpróbáltatásokban helyt állókra mondja az Úr, hogy „ismerlek”.
„A kik bolondok valának, mikor lámpásaikat elővevék, nem vivének magukkal olajat;” (25:3)
Képzeljük el az autóversenyzőket. Amelyik nem ügyel arra, hogy legyen elegendő hajtóanyag a tartályban, az nem ér célba. Vagy a versenyfutókat. Aki szorgalmasan készül, céltudatos, tehát látja a
célt, és tudja is, hogy hogyan kell azt elérni, az készül a versenyre, így felkészülten áll a rajtvonalhoz.
Feszült figyelemmel várja az indítási jelt. A mi jelünk az égben van. Krisztus nékünk jelül adatott:
„Mert miképen Jónás jelül volt a Ninivebelieknek, azonképen lesz az embernek Fia is e nemzetségnek.” (Lk 11:30) Az élet versenyére fel kell készülni, ami egy nagy küzdelem, amelyben elvesznek az
ostobák.
Valóban bolond az, aki este elindul lámpával a kezében, és nem visz hozzá elegendő olajat. S
mivel a korabeli mécsesek kevés olajat tároltak, ezért tartalékról kellett gondoskodni. Ők nem tették.
Ez végzetes hiba. Senki sem engedheti meg magának, hogy olyan hibát kövessen el, amellyel magát,
vagy másokat életveszélybe sodor. „A te ruháid mindenkor legyenek fejérek, és az olaj a te fejedről
el ne fogyatkozzék.” (Préd 9:10)
Az ostobák nem igazán értették meg, hogy mi a feladatuk. A menyegzői vacsorára való belépő: a
felkészültség és a jelenlét együtt. A vőlegény érkezésekor az ostobák nincsenek jelen, pontosan a felkészületlenségük miatt. Akkor mennek el felkészülni, amikor jelen kellene lenniük. Amíg viszont
várakoztak, addig felkészületlenek voltak. Jézus nagy hangsúlyt fektet továbbá arra, hogy a menyegzőn a vendégek alkalomhoz illően legyenek felöltözve. A királyi menyegzőről szóló tanításában erről
beszél. „Hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, a ki az ő fiának menyegzőt szerze. És
elkűldé szolgáit, hogy meghívják azokat, a kik a menyegzőre hivatalosak valának; de nem akarnak
vala eljőni. Ismét külde más szolgákat, mondván: Mondjátok meg a hivatalosoknak: Ímé, ebédemet
elkészítettem, tulkaim és hizlalt állataim levágva vannak, és kész minden; jertek el a menyegzőre.
De azok nem törődvén vele, elmenének, az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe; A többiek pedig megfogván az ő szolgáit, bántalmazzák és megölék őket. Meghallván pedig
ezt a király, megharaguvék, és elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszté, és azoknak városait
fölégeté. Akkor monda az ő szolgáinak: A menyegző ugyan készen van, de a hívatalosok nem
valának méltók. Menjetek azért a keresztutakra, és a kiket csak találtok, hívjátok be a menyegzőbe.
És kimenvén azok a szolgák az utakra, begyűjték mind a kiket csak találtak vala, jókat és gonoszokat egyaránt. És megtelék a menyegző vendégekkel. Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a
vendégeket, láta ott egy embert, a kinek nem vala menyegzői ruhája. És monda néki: Barátom, mi
módon jöttél ide, holott nincsen menyegzői ruhád? Az pedig hallgata. Akkor monda a király a szolgáknak: Kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre; ott lészen
sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak.” (Máté 22:214)
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A keresztyén élet lényege, hogy só és világosság legyen. A világosság forrása volna az olaj. A
Bibliában az olaj gyakran a kenettel van kapcsolatban. A kenet által váltak felhatalmazottá a királyok
és papok, próféták, hogy Istent képviseljék az emberek között. Az olaj tehát a felhatalmazottságot
szimbolizálja. Így viszont a felhatalmazottságunkért nekünk kell majd valamit megtenni. Az ostobák
saját felhatalmazottságukért semmit sem tettek. Veszni hagyták, amikor nem készültek. Bolondság
volna tehát, ha úgy akarnánk betölteni elhivatásunkat, hogy az olaj hiányozzék életünkből. Ilyen hibát
senki sem követhet el büntetetlenül. Igen ám, de jó volna tudni, hogy mi által leszünk kenetteljesek,
ill. mi által tudunk só és világosság lenni. Végül is a kérdés az, hogy mivel ízesíthetjük meg a környezetünk életét, és mivel világíthatunk rá az élet veszélyeire. Nyílván Isten Igéjével. Erre viszont csak
azok képesek, akik ismerik, mert olvassák, tanulmányozzák és megcselekszik azt. A vég és minden
idők vőlegényt várók tagjai csakis akkor bölcsek, ha ismerik és megcselekszik Isten Igéjét. Ekkor válnak felhatalmazottakká általa. Ezt jelenti a pisztisz, a hit görög szava is. Mindenkinek a hitét a cselekedetei alapján és nem a szája által mondottakból állapították meg. Lényeges, hogy ismerjék az Igét,
mert úgy érdemlik ki azt, hogy az Ige is ismerje őket.
Nézzük meg, kik kapták a boldogság ígéretét! „Boldog, a ki olvassa, és a kik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, a melyek megírattak abban; mert az idő közel van.” (Jel
1:3)
A vőlegény késésére is fel kell készülni. A felkészülés kétirányú. Az egyik a várakozásra való
felkészülés, a másik: felkészülni arra az esetre, hogy késik a vőlegény. Főleg, ha ezt jó előre meg is
mondta (Mt 24:48; 25:5; 25:19).
„Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vivének az ő edényeikben.” (25:4) Az angejon egy
edény, amiben az olajat tartották. Arról van itt szó, hogy a váratlan helyzetekre felkészülve, egy tartalék olajtartályban plusz olajat vittek a bölcsek. Nem elég tehát a lámpásban levő olaj, szükséges még
tartalékokkal is rendelkezni. A tartalék nem fér el az olajlámpásban, tehát bővölködésről van szó. A
kenetben való bővölködő élet lényege pedig abban mutatkozik meg, hogy mások felé továbbítjuk azt a
szeretetet, amit nem tudunk magunkba zárni. Így raktározzuk el a tartalékot. A szeretetet csak cselekedeteken keresztül tudjuk másokkal közölni. Amit vettünk a Krisztustól, azt a mások életében, a gyülekezetben raktározzuk. Elengedhetetlen tehát a bizonyságtevő élet. Szavainkkal és tetteinkkel arról
kell bizonyságot tenni, hogy kicsoda nékem a Krisztus (a vőlegényről beszél a menyasszony mindenkinek, mert szereti). Aki szégyelli megvallani vőlegényét, számíthat rá, hogy a vőlegény is megtagadja
őt. „Mert valaki szégyel engem és az én beszédemet, az embernek Fia is szégyelni fogja azt, mikor
eljő az ő dicsőségével, és az Atyáéval és a szent angyalokéval.” (Lk 9:26) Abban különbözik tehát a
két csoport, hogy az egyik a hite szerint cselekedett, a másik viszont csak színlelte a hitet, mivelhogy
nem voltak igazságos cselekedetei. (Az apostoloknak voltak cselekedeteik. Különben most nem volna
ilyen könyv a Bibliában) Minden keresztyén addig él, amíg Jézusról szájával és tettekkel beszél. A
lusta és néma keresztyén halott, és a holtak világa mezítelen Isten előtt. Egy mezítelen keresztyén nem
lehet Krisztus menyasszonya, és egy ruhátlan ember nem mehet be a király menyegzőjére.
„Késvén pedig a vőlegény, mindannyian elszunnyadának és aluvának.” (25:5) A vőlegény késése itt megegyezik az előző szakaszban a ház urának késésével. „... Halogatja még az én uram a
hazajövetelt;” (24:48b) Ebben a példázatban másodízben helyez hangsúlyt Jézus a késésre. Tudtára
adja minden tanítványnak, hogy késni fog a visszajövetelkor. A példázat ezáltal információ-hordozó
is. Biblia tudósít, hogy az ítélet napja és természetesen az ítélő, mint a tolvaj, az emberiség éjszakáján
késve, de nem elkésve érkezik. „Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el,
mint a tolvaj éjjel.” (1Thess 5:2) „Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, ...” (2Pt
3:10a) „De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket.” (1Thess 5:4) Mindezek ellenére Isten népe közül a bölcsek számára nem lesz meglepetés, mert
várják a megérkezés pillanatát, ugyanakkor a világosságban való járásuk miatt (ismerik az írást) nem
sötét számukra az éjjel; és ha éjjel jön is, mint a tolvaj, világosan látni fogják Őt is, az idejét is. Sőt!
Isten kijelenti számukra az akaratát. „Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem
jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak.” (Ám 3:7) Ahogyan a vész, vagy a késés felől informál,
úgy a megoldást is közli Isten Igéje. Lehetetlen tehát, hogy a Bibliát olvasó, igehirdetést hallgató és
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megtartó ember sötétségben maradjon. Sőt, ellenkezőleg, Isten dicsősége fog rajta meglátszani. „Kelj
fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert ímé, sötétség
borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik.”
(Ézs 60:1-2) Vagyis az idők végén a sötétség naggyá lesz a földön és az éjszaka a népeken, de az Úr
dicsősége a tanítványokon feltámad és meglátszik.
Két információ is található ebben az 5-ös versben. Az egyik az, hogy Jézus később fog visszajönni, mint azt bárki is hiszi, a másik pedig az, hogy mindenki elalszik. Nyílván abból adódik a bóbiskolás, (nüsztádzó) hogy a legkitartóbbak erőltetik az ébrenlétet. Ezért aztán várnak, és közben bóbiskolnak az álmosságtól. Végül ők is elalszanak. Ez az egyház elfáradása, de nem a bukása.
A vőlegény késése lényeges eleme az ítéletnek. Ugyanis ez a nehezen elviselhető momentum
derít fényt arra, hogy kik méltók a menyegzői vacsorán való részvételre. Eddig teljesen egyformák
voltak a várakozó szüzek, de a kiáltás után kiderült a bolondok hiányossága. A templom padokban
nincs semmi különbség a Krisztust várók között. Csak amikor az élethelyzet megkívánja a szolgálatot,
tudniillik a világítást, akkor válik el élesen a két tábor. A késés lényege abban van, hogy kifogyjon
minden vőlegényt várónak az olaja. Különös helyzet, de a sötétség miatt lesz nyilvánvaló, hogy kik a
bölcsek. Ha nincs sötétség, nincs szükség világításra. Ha nem késik a vőlegény, nincs szükség tartalék
olajra. Ezek nehezen elviselhető megpróbáltatások, de szükségesek, hogy meglátszódjék, ki a felkészült, hű, állhatatos, és ki a hanyag. Ezért szükséges a Nagy Nyomorúság is. A nyomorúságban levetik
a báránybőrt a farkasok, és üldözik a bárányt. Éhesek és enni akarnak. A nyomorúság felszínre hozza
a szívek rejtett indulatait. Ezért van tehát megpróbáltatás. Csak azok lesznek képesek a sötétben világítani, akik bölcsek, vagyis előrelátóak, gondoskodóak. Olyanok, mint József, aki gondoskodott a
Fáraó birodalmáról, mert kijelentette Isten a nyomorúság hét évét. József előre felhalmozta az áldást,
és tartalékról is bőven gondoskodott. A fronimosz tudja, hogy az éjszaka sok meglepetést rejteget.
Látni akar, ezért előre gondoskodik.
Régi keresztyén bölcsesség szerint, ha nem volna kísértő, nem tudnánk, hogy ki az állhatatos és
ki a megalkuvó. Kell tehát a Nagy Nyomorúság, a szórólapát, amely szétválasztja a magot a pelyvától.
Itt a késés egyenlő volna a megkísértéssel, de nem az, mert Jézus jó előre megmondta, hogy késni
fog, tehát ez inkább egy nagy akadály, amit nem izomerővel kell legyőzni, hanem hittel, állhatatossággal, és bölcs felkészüléssel. Éppen ezért igazságos is, mert ezekkel bárki rendelkezhet. Nem talentum, hanem minden ember számára olyan rendelkezésre álló lehetőségek, amelyekből bárki bármenynyit vehet szabadon.
„Éjfélkor pedig kiáltás lőn: Ímhol jő a vőlegény! Jőjjetek elébe!” (25:6) Éjfélkor van a fordulópont a sötétség és a világosság között. Ez a sötétség legmélyebb pontja. Jézus előre megmondta,
hogy éjfélkor érkezik, de mikor van az emberiség éjszakája? Talán tekintsünk vissza az előző fejezet
magyarázatára. Akkor, amikor az emberek napjai olyanok lesznek, mint a Noé idejében volt. Amikor
az erőszak általános tünet, a homoszexualitás elfogadott, a bűn törvényesítve, a törvény védelme alatt
lesz. Az éjféli kiáltást minden tanítvány hallani fogja. Sőt, még a kívülállók közül is némelyek. Nem
mindenkit tölt el azonban örömmel. Tudni kell tehát a szüzeknek az érkezés idejét, de a várakozás és a
sötétedés növekvő ereje legyőzi őket és elszunnyadnak, bóbiskolnak, (erőltetik az ébrenlétet) majd
elalszanak. Az „...Ímhol jő a vőlegény!...” felkiáltás egyértelmű közlés arról is, hogy már látható a
vőlegény. Az előző fejezetből láthattuk, hogy Jézus maga mondta eljöveteléről: „Mert a miképen a
villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ember Fiának eljövetele is.”
(24:27) Mire marad ilyen hirtelen érkezésnél idő? Még arra sem, hogy szemükből kidörzsöljék az
álom nyomait.
„Akkor felkelének mind azok a szűzek, és elkészíték* az ő lámpásaikat.” (25:7) A
bekormolódott kanócot meg kellett tisztítani, hogy ne akadályozza az égést, ezen kívül olajjal is újra
kellett tölteni. Nyílván abból az edényből, amelyben ki-ki a tartalékot vitte. A világításhoz a kevés
κξρμέτ  főnévi alak: κξρμξς = rend, illedelem, elrendezés, szerkezet, fenyíték, ékszer, dísz,
tisztaság, világrend, világegyetem. Kozmetika szavunk is ebből származik. έςξιμξς = kész, meglévő,
felkészült, elkészített, elhatározott (10. versben már ez szerepel)
*
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olajat tárolni képes lámpákat el kellett készíteni. A tartalékot tároló edényből viszont több alkalommal
is meg lehetett azokat tölteni. Akik tehát vitték a tartalékot is, azok mindenre számítottak, ami közbe
jöhet és azon voltak, hogy semmi se akadályozhassa célba érésüket - ugyanis céltudatosak - ezért előrelátók és gondoskodóak, tehát bölcsek voltak.
Krisztus a gyülekezetet hatalmazta fel. A gyülekezet a felelős. A pásztorok, tanítók, és hangadók
együtt. Ott az olaj, az áldás és az erő. A gyülekezet olyan ma nekünk, mint Noénak a bárka volt. Nem
véletlen, hogy Jézus Noé napjait állította elénk példának a 24. fejezet végén. Akkor a bárka volt az
oltalom, ma pedig a gyülekezet. De ahogy a régi világban sem minden ember ment be a bárkába, úgy
ma sem a gyülekezetbe. Ahogy Noé építője volt a bárkának, úgy nekünk is gyülekezetünk építő tagjává kell válnunk. Nem passzív szemlélőként kell járnunk a gyülekezetben, mert az pontosan az ostobák
természetét tükrözi, akik lustaságból nem tettek semmit, csak ott voltak. A passzív keresztyén megüresedik, inkább hasonlít az üres mécseshez, a világhoz, mint Krisztushoz.
A felkészülést egy történeten keresztül szemléltetem. 1912 áprilisában kifutott a Titanic. Tervezői, építői elsüllyeszthetetlennek tartották. A hajón tartózkodott egy Éva Hard nevű lány is. Amikor
felszállt, édesanyja a Titanic elsüllyeszthetetlenségére reagálva azt mondta neki: „Ezt egyetlen ember
sem állíthatja valamiről, amit saját maga alkotott. Ez Isten megkísértése.”122 A lányt annyira megérintették édesanyjának szavai, hogy éjjel-nappal magán hagyta kabátját. Nappal aludt, éjjel virrasztott. Amikor az ütközésnél a hajó megrázkódott, elsőként volt a fedélzeten. Megmenekült, mert vigyázott és készen volt. Felkészült volt!!!
Nem így az öt ostoba szűz, akik felkapták, ami a kezük ügyébe került, és máris rohantak céltudat
nélkül. Ezek úgy viselkedtek, mint Káin az áldozat bemutatásakor, aki azt vitt áldozatul, ami a keze
ügyébe akadt. Az érkező vendég elé sem azt adjuk, ami éppen a kezünk ügyébe akad, hanem gondosan
előkészülve a legjobbat. Ahogyan Ábel is tette, juhaiból a legjobbat áldozván Istennek.
Miért kizáró ok az ostobák viselkedése? Azért, mert Jézus nem azt mondta, hogy hamar, hanem
azt, hogy hirtelen jön. Márpedig, amikor Ő jön, akkor nincs idő arra, hogy az árusokhoz rohangáljunk
felkészülni. A „hirtelen” azt jelenti, hogy az egyik pillanatban még nincs itt, a másikban pedig már
nincs itt. Érkezése tehát nem egy folyamatában történő esemény lesz. Éppen ezért a felkészülést akkor kell kezdenünk, amikor megértettük és elfogadtuk Krisztust. Ha nem azonnal kezdjük, és nem
állandóan készülünk, akkor máris lekéstünk. Aki tehát ott volt, és hallotta, amikor arról volt szó, hogy
Jézus késni fog, de hirtelen jön, és mégsem erre készül, az ostoba. A felkészülés legyen folyamatos,
mert az Ő érkezése nem az.
„A bolondok pedig mondának az eszeseknek: Adjatok nékünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak.” (25:8) A példázat már az elején közli, hogy akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal tartalék olajat. Most pedig azt, hogy a bolondok lámpái még
égnek ugyan, de már a kialvás veszélye fenyeget. Nyílván elfogyott az olaj. Ezért mondják, hogy:
„adjatok nékünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak.” Bár jobb adni, mint kapni, és
kérni sem szégyen, de csak akkor, ha ezt is idejében tesszük. Az ostobák nem igazán értették meg mi a
feladatuk akkor, amikor a vőlegény elé kellett menniük. Az utolsó pillanatban akarnak a gyülekezet
áldásaiból meríteni. Előbb nem akartak. Képzeljük el Józsefet és a Fáraót. Ha a Fáraó nem veszi komolyan az álom jelentését, és nem bízza meg Józsefet országa gondviselésével. Vagy József nem kezdi el azonnal a felkészülést, és nem halmozza fel a bőség esztendeinek áldásait, akkor az éhség idején
Egyiptom népe, és közöttük József családja is éhen halnak. A Fáraó és József azonban bölcsek voltak,
mert felkészültek. Ezért egyúttal József az áldás árusa is lehetett. Messze földről hozzá jöttek élelmet
vásárolni.
A tíz szűz példázata és József története közösen tanít meg minden istenfélő embert arra, hogy
akik Isten kijelentéseit komolyan veszik, a Nagy Nyomorúságban nem vesznek el. A 24:21-ben a
Nagy Nyomorúságról ad kijelentést Jézus Krisztus. A tíz szűz példázatában pedig arra teszi a hangsúlyt, hogy akik felkészültek (bölcsek), azok kegyelmet nyernek, akik felkészületlenek (ostobák), azok
nem. Fő pontokba szedve ismétlésként nézzük meg, hogy a 24. részben milyen eseményeket említett
Jézus az utolsó idők jeleivel kapcsolatban, egészen a Nagy Nyomorúságig.
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Első jel: Hamis Krisztusok, Antikrisztus (24:5)
Második jel: Háborús hírek. (24:6)
Harmadik jel: Etnikai háborúk, gazdasági háborúk, éhségek, katasztrófák. (24:7)
Figyelmeztetés: Mindez pedig a vajúdás kezdete. (24:8)
Negyedik jel: Keresztyén üldözések Jézus nevéért. (24:9)
Ötödik jel: Árulók az egyházban, akik kiszolgáltatják testvéreiket a gyilkos üldözőknek. (24:10)
Hatodik jel: Hamispróféták megjelenése, a szeretet meghidegülése. (24:11-12)
Hetedik jel: Az utolsó világméretű evangelizáció Jézus Krisztus királyságáról. Akkor jön el a vég.
(24:14)
Jézus Tanácsa: Amikor az Antikrisztus a szent helyre áll, menekülni kell Júdeából a hegyekbe.
(24:15-16)
„Az eszesek pedig felelének, mondván: Netalán nem lenne elegendő nékünk és néktek; menjetek inkább az árúsokhoz, és vegyetek magatoknak.” (25:9) Az eszesek nem minősíthetőek ezért a
válaszért gonosznak. Ugyanis a felkészültségünkből képtelenek vagyunk adni másoknak. Egy versenyző az erejéből és rugalmasságából nem adhat, és nem is tud adni másoknak. Mindenkinek saját
magának kell készülnie, és célba érnie. A restségből elmulasztott felkészültség a gonoszsággal azonos. A restség gonoszság. Ezért mondja Jézus nekik, hogy: „Nem ismerlek titeket.” Ő ugyanis a gonoszokkal nem alkot közösséget. Az olaj tehát az a képesség az emberben, amit kitartó és állhatatos felkészüléssel lehet felhalmozni az életünkben egészséges istenfélelemmel. Ez teszi felhatalmazottá,
világossá az életünket, megvilágítja a jövő felé vezető utat. Ennek hiánya végzetes hiba, ostobaság
volna az elmulasztása.
Van eset, amikor az ostobák felé a saját ostobaságuk szerint kell válaszolni. Amikor a nyomorúság megérkezik, akkor már mindenki érteni fogja ezt az Igét, és a felhalmozott készletéből nem fog
adni annak, aki lustaságból elmulasztotta a felkészülést. Emlékezzünk a zsidó háborúra Kr.u. 70-ben,
amikor Jeruzsálemet körbezárták, olyan nagy volt a nyomorúság a városban, hogy a friss hullákat is
megették azok, akik Jézus tanítását nem vették komolyan és a városban maradtak.
A póleó elsődleges jelentése: cserél, árut áruért, elad, elárul arra utal, hogy nem pénzt, hanem
valami mást adnak az árúért. A készültséget nem pénzen vesszük, hanem időnket, életünk legjobb
részét és erőnket áldozzuk rá. Ha viszont a megbélyegzés megtörténik, a keresztyéneknek nem lesz
módjukban az áruért való fizetés, mert a pénzforgalom a kézfejre, vagy a homlokra (bőr alá) helyezett
mikrocsippel történik, amivel a keresztyének nem rendelkezhetnek. Ha viszont rendelkezik vele valaki, az nem lehet krisztuskövető, mert az Antikrisztus bélyegét vette fel. Az árusok nincsenek a bölcsek
és az ostobák között. A példabeszéd kizárja, hogy Józsefhez hasonlóan az öt bölcs árulja felhalmozott
javait.
Az előny és hátrány effektusa
Amikor Jézus jön, nincs idő a felkészülésre, mert a felkészülés hosszú folyamat. A parúszia pedig
hirtelen történik. Ez ugyanis a takhüsz (hirtelen, hamar) elsődleges jelentése. Ezért a bolondok a ledolgozhatatlan hátrány acélfalába ütköztek. Az eszesek viszont behozhatatlan előnyre tettek szert az
élet versenyén. Az egyik fél előnnyel ékeskedik, a másik a hátránnyal küszködik. Az olaj beszerzése
mindig áldozatos és gyakran életveszélyes feladat volt. Sokakat kivégeztek érte. Bár voltak árusok, a
beszerzés időbe tellett. A vőlegény érkezése viszont csak egy pillanat, és kizárja azt, hogy bárki is
ledolgozza a ledolgozhatatlan hátrányt, és behozza a behozhatatlan előnyt.
„Mikor pedig venni járnak vala, megérkezék a vőlegény; és a kik készen valának, bemenének
ő vele a menyegzőbe, és bezáraték az ajtó.” (25:10) A készenlét görög szava az etoimosz. A 7. versben, amikor a szüzek lámpásaikat elővették, hogy azokat elkészítsék, akkor még nem ezt a szót használja a görög szöveg. Ott a kozmosz szóval fejezi ki a felkészülés folyamatát, amelyben az utolsó simítást elvégzik, a díszítéseket is a helyére teszik. Akkor még az ostobák is jelen voltak. Ők azonban nem
tudtak tenni semmit. Ahhoz, hogy ők is elvégezhessék az utolsó simítást is, előbb kellett volna gon-
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doskodniuk arról, hogy legyen azt min elvégezni. Az etoimosz azt mondja el, hogy már befejezték a
készülődést, és teljesen készen vannak, most már bemennek a vőlegénnyel. Az ostobák hiányossága
nem akkor kezdődött, amikor a kiáltás felhangzott, hanem akkor derült ki, hogy restek (lusták) voltak
egész életükben.
Azok, akik egész életükben az Igét hallgatták, de nem vették annak felszólításait komolyan, most
szembesülnek a Megváltó ítéletével. „...és a mit megnyit, senki be nem zárja, és a mit bezár, nem
nyitja meg senki;” (Ézs 22:22) Még gyermekkoromban megtanította velem Édesapám ezt az ítéletet,
amikor a rendelt időnél később értünk haza. Abban az időben (1959-ban) még nem volt villany a falunkban. Egy napon kézzel tekerős mozi érkezett a falunkba, és a Dzsungel Könyve c. filmet vetítették. Én hét éves, két nővérem nyolc és tíz évesek voltak. Mi gyermekek nagyon szerettük volna megnézni, de a világi szórakozás akkor még tilos volt egy baptista családban. Édesapánkat meg sem mertük kérdezni, nem engedett volna el. Édesanyánk azonban engedékenyebb volt és azzal a feltétellel
engedett el, hogy sötétedésre haza kell érnünk. Mi természetesen mindent megígértünk, de a mozis
ember igen sokat késett és a vetítés az éjszakába nyúlt. Félelemmel telt szívvel mentünk haza a sötét
kivilágítatlan utcákon. Nagyon vártam, hogy hazaérjünk de az ajtónk azonban zárva volt. Eleinte félénken kopogtunk, de mivel nem volt bent semmi nesz, ezért egyre hangosabban zörgettünk. Később
már sírtunk, és kiáltoztunk édesapánknak, hogy: „Nyissa ki! Mi vagyunk azok a gyermekei!” Bentről
azonban semmi jele nem volt annak, hogy a kétségbeesés meghatotta volna szüleinket. Rettenetesen
féltünk, és a kizártság érzete szorongatta lelkünket. Úgy éreztük vége a világnak, mert elveszítettük az
élet lényegét a családot, és nincs semmi sem rosszabb annál, mint hogy kivagyunk zárva, és a sötét
éjszakában kell ezután élnünk. Elveszítettük időérzékünket, rémeket láttunk, zörejeket hallottunk,
egyszóval a kizártság iszonyattá vált számunkra. Egyszer csak bentről beszélgetés hallatszott. Édesanyánk győzködte Édesapánkat. Meggyulladt a petróleum lámpa és édesapám odajött az ajtóhoz. „Kik
vagytok?” Kérdezte. „Mi vagyunk azok, a gyermekei!” Kiáltottuk meglepődve de kórusban. Hát már
nem is ismer meg bennünket hangunkról saját édesapánk? „Az én gyermekeim nem csavargók. Ti meg
azok vagytok!” „De mi már nem fogunk többé csavarogni!” Próbálkoztunk meggyőzni, mintha ez az
este is minket igazolna. „Ha az én gyermekeim vagytok, akkor mondjátok mi a Miatyánk közepe!”
Nővéreim már tudták a Miatyánkot, és mondtak ezt is, azt is, de nem a közepe volt egyik idézet sem.
Próbáltuk az újunkon kiszámolni, oda, s vissza elmondani, de nem találtuk meg a helyes választ.
Édesanyánk is odajött az ajtóhoz, és kikiáltotta, hogy: „...és bocsásd meg a mi vétkeinket...” Mi
azonnal bekiáltottuk, olyan felszabadultan mintha az élet vizét találtuk volna meg, és az ajtó kinyílt.
Bementünk és vártuk a verést. Édesapánk azonban lefeküdt és nem szólt semmit az esetről. Gondoltuk, majd holnap kapjuk meg a magunkét. Reggel azonban már nem volt otthon, amikor mi felébredtünk. Azt hittük, hogy majd délután kapjuk, de amikor hazajött Édesapám egy szót sem szólt a csavargásról. Ezt én nem értettem egészen addig, amíg meg nem tértem. Akkor vált számomra értékessé
Apám tanítása. Az, hogy mi bocsánatot kértünk Isten Igéjét idézve, és ő megbocsátott és bebocsátott.
Soha sem akartam azután az Istentől való kizártság érzését megismerni.
Isten hű és igaz, hogy megbocsátja a mi vétkeinket, egészen addig, amíg a kegyelmi idő tart, amíg
az ajtó nyitva, „...és a mit megnyit, senki be nem zárja, és a mit bezár, nem nyitja meg senki;” (Ézs
22:22) és azzal a feltétellel bocsát meg, hogy: „... eredj el és többé ne vétkezzél!” (Jn 8:11)
A későn jövőket a történelem mindig keményen bünteti. Az ostobák büntetése, hogy akkor történnek a leglényegesebb dolgok, amikor ők hiányoznak. Az ostoba elkésik, lekési, éppen akkor nincs
jelen, ha ott van, nem figyel, mással beszélget, sosem érti, hogy miről van szó, vagy pontosan akkor
szólal meg, amikor minden bölcs hallgat, de akkor is másról beszél. Az ostobát nehéz elviselni, fáj a
jelenléte, lassítja a haladást, az ellenségnek drukkol, egyszóval olyan, mint a lejtőn meghibásodott
fékrendszer. Példázatunkban éppen nincsenek jelen, de a vőlegény megérkezik, és akik készen vannak, azok bemennek.
Jézus Krisztus az utolsó idők eseményeit Noé napjaihoz hasonlította. Noét Isten megintette a még
nem látott dolgok felől, és Noé azonnal megkezdte a felkészülést a katasztrófa érkezésére. Házanépe
megtartására bárkát készített, és amikor minden eledel és állat a helyén volt ahogyan Isten parancsolta
neki: „...és az Úr bezára utána az ajtót.” (1Móz 7:16d) Noé istentisztelete hitből fakadt. Ilyenek az
okos szüzek is, akik felkészülnek az utolsó idők Nagy Nyomorúságára, amely előbb elérkezik, mint az
ostobák gondolják.
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Mit kellett volna tenniük az ostobáknak ahhoz, hogy ők is bemehessenek, és mit tettek a bölcsek?
A Biblia a készenlétet az öltözék meglétével fejezi ki. A jelenések könyve a Bárány menyegzőjéről ezt
írja: „Örűljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a Bárány menyegzője, és az
ő felesége elkészítette magát, És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba;
mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. És monda nékem: Írd meg: Boldogok
azok, a kik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És monda nékem: Ezek az Istennek
igaz beszédei. (Jel 19:7-9) Az aláhúzott szakasz elmondja, hogy egyetlen öltözéket vehet magára az,
aki készen akarja várni a vőlegényt. Igazságos cselekedetekkel éli meg életét, és harcolja meg a hit
nemes harcát. Erről beszél Jézus akkor is, amikor a bárányokat és a kecskéket elválasztja egymástól,
és ítéletet hirdet. „Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény
voltam, és befogadtatok engem; Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.” (35, 36)
A menyegzői vacsorára való belépő a felkészültség és a jelenlét együtt. Az ostobák kettős hibát
követtek el.
Első hiba: Nem voltak jelen, amikor a vőlegény megérkezett. Azért hiányoztak, mert...
Második hiba: ...felkészületlenek voltak.
Amikor jelen voltak, akkor felkészületlenek voltak, és akkor mentek el felkészülni, amikor jelen kellett volna lenniük.
Fontos: A testi készenlét nem kerülhet háttérbe a lelkivel szemben. Sem pedig a lelki a testivel szemben. Testben és lélekben egyszerre kell felkészülni.
„Később pedig a többi szűzek is megjövének, mondván: Uram! Uram! nyisd meg mi nékünk.”
(25:11) Amikor az ostobák visszaértek, a lényeg megtörtént, a vőlegény bement a menyegzői házba.
Az ostobák reklamálnak, nem értik, érdemeikre hivatkoznak. Figyeljük meg, mit mondanak. „Uram!
Uram! nyisd meg mi nékünk.” Jézus itt azt a tanítást hozza elő, amit fellépése kezdetén, a hegyi beszéd végén mondott: „Nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek
országába; hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.” (Mt 7:21) Az ajtó bezáródott az
ostobák előtt. Miért nem mehettek be? Mert egyszer már megtapasztalták Isten megbocsátását, kegyelmet nyertek, és mégsem cselekedték a mennyei Atya akaratát. Olvassuk figyelmesen tovább a
hegyi beszéd folytatását. Jézus abban a beszédében megadta a példázatunk megoldását. „Sokan
mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te
nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor
vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Valaki
azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, a ki a
kősziklára építette az ő házát:” (Mt 7:22-24)
Ismerlek, nem ismerlek
„Ő pedig felelvén, monda: Bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket.” (25:12) A Bibliában
a megismerni szó annyit jelent, hogy: kapcsolatban lenni vele, közösséget alkotni vele, méltóvá válni
hozzá. Csak a megpróbáltakra mondja, hogy „ismerlek”, pozitív és negatív értelemben is. Jézusnak
azzal van közössége, aki őszinte istenfélelemmel járul az úrvacsorához, miután önítéletet gyakorolt.
Azzal, aki nem csak hallgatója, de megtartója is az Igének. „Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha
valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én
velem.” (Jel 3:20) Viszont nincs közössége azokkal, akik csak a szájukkal imádták Istent, szívük viszont távol volt tőle. Akik gyakran szájukra vették ugyan a nevét, és „Uram, Uram” mondták, prófétáltak, ördögöt űztek, de elkerülték a beteget, az árvát, özvegyet, a szomjazót, az éhezőt. Jézus itt azt
mondja, hogy sohasem volt közössége velük. „Bizony bolond az én népem: engem nem ismernek,
balgatag fiak ők, és nem értelmesek! Bölcsek ők a gonoszra, jót cselekedni pedig tudatlanok!” (Jer
4:22) Az Isten ismerete tehát a bölcsek jellemvonása.
Őszintén megvallhatjuk, hogy az ostobák zavarnak bennünket. Nem szeretjük, ha kiderül, hogy
egy ostoba a társaságunkba tartozik. Legszívesebben letagadnánk, nem ismerjük.
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Ez az utolsó jelenet szimbolizálja a végső ítéletet az egyházon. A vőlegény késése igen fontos
eleme az egyház megvizsgálásának, ill. megrostálásának. Ez az állhatatosság, a kitartás, és a hűség
próbája. Még pontosabban a MÉLTÓSÁG vizsgálata, kik illeszkednek jól a vőlegényhez. Ez az ítélet
lényege. Jézus megismert minket, vagy nem. Két igen lényeges eleme van tehát ennek a példabeszédnek. Az egyik az, hogy felkészültek vagyunk e a vőlegény érkezésére, a másik pedig az, hogy megismert bennünket Jézus, vagy nem.
Mint már említettem, ez az ítélet lényeges eleme az utolsó ítéletnek, mely a világ szeme előtt
történik, és még itt a földön. Az ítélethirdetés az elragadtatásban nyilvánul meg, bemehet a mennyei
menyegzőre. A vőlegény késése itt hasonló a 24:48-ban a Mester késéséhez.
„Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, a melyen az embernek Fia
eljő.” (25:13) A tíz szűz példázata arról szól, hogy Krisztust felkészületlenül várni ostobaság, de felkészülten bölcs dolog. Az olajról való gondoskodás egyenlő az igazságos jó cselekedetekkel megélt
hittel. Ennek hiánya végzetes hiba. Testi vonatkozásban pedig az életszükségletek felhalmozására, a
megprófétált időben.
Azok értették meg tehát a hitélet feladatait, akik a döntő pillanatban készen várják Krisztust. Az
elalvás ténye arra utal, hogy a legkülönbek is ellankadnak a hosszú harc alatt, vagy a feszült várakozásban. Ez azonban nem baj, ha készen vagyunk. Saját készenlétét pedig senki nem adhatja át másnak.
Az olaj után való futkosás az utolsó pillanatban való kapkodást ábrázolja, amely természetesen mindig
eredménytelen.
Ez a végső perikópa, amely nyomatékot helyez az állandó felkészülésre, mivel az Ember Fia viszszajövetele ismeretlen, és minden elképzelést felülmúlóan késik. Mindezek ellenére nem késik el,
időben és pontosan érkezik, csupán nem a mi elképzeléseinkhez igazítja jövetelét.
Itt nem az a kérdés, hogy volt-e hitem, hanem az, hogy a hitemmel tudtam-e valamit kezdeni.
Passzív, vagy aktív keresztyén vagyok (a templomon kívül is)? Ez dönti el a felkészültségemet. Az
ostobáknak is volt hitük, de megtagadták a Szent Szellem embert átformáló, újjászülő erejét. Nem
váltak az Eklézsia (bárka) építőjévé.

12.

A vőlegény érkezése.
Elragadtatás
„Megjön annak a szolgának az ura, ...”
„...megérkezék a vőlegény; ...”
1260 nap
A Nagy Nyomorúság, és csapások ideje.
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5. Talentumok példázata, avagy
az egyének (egyháztagok) ítélete.
25:14-30.

14. Mert épen úgy van ez, mint az az ember, a ki útra akarván kelni, eléhívatá az ő szolgáit, és a mije volt, átadá nékik.
15. És ada az egyiknek öt tálentomot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek az ő erejéhez képest; és
azonnal útra kele.
16. Elmenvén pedig a ki az öt tálentomot kapta vala, kereskedék azokkal, és szerze más öt tálentomot.
17. Azonképen a kié a kettő vala, az is más kettőt nyere.
18. A ki pedig az egyet kapta vala, elmenvén, elásá azt a földbe, és elrejté az ő urának pénzét.
19. Sok idő múlva pedig megjöve ama szolgáknak ura, és számot vete velök.
20. És előjövén a ki az öt tálentomot kapta vala, hoza más öt tálentomot, mondván: Uram, öt tálentomot adtál vala nékem;
ímé más öt tálentomot nyertem azokon.
21. Az ő ura pedig monda néki: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak
örömébe.
22. Előjövén pedig az is, a ki a két tálentomot kapta vala, monda: Uram, két tálentomot adtál volt nékem; ímé más két
tálentomot nyertem azokon.
23. Monda néki az ő ura: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe.
24. Előjövén pedig az is, a ki az egy tálentomot kapta vala, monda: Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, a ki ott is
aratsz, a hol nem vetettél, és ott is takarsz, a hol nem vetettél;
25. Azért félvén, elmentem és elástam a te tálentomodat a földbe; ímé megvan a mi a tied.
26. Az ő ura pedig felelvén, monda néki: Gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, a hol nem vetettem, és ott is takarok, a hol nem vetettem;
27. El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál; és én, megjövén, nyereséggel kaptam volna meg a magamét.
28. Vegyétek el azért tőle a tálentomot, és adjátok annak, a kinek tíz tálentoma van.
29. Mert mindenkinek, a kinek van, adatik, és megszaporíttatik; a kinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, a mije van.
30. És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.

Az ítéletek példabeszédeinek rendkívüli sajátossága, hogy szorosan egymásra épülnek, és egymást magyarázzák. A talentum példázata ugyanazt az elvet mondja el az egyén ítéletéről, mint a tíz
szűz példázata az Eklézsiáról. Viszont a hű sáfár példázata is arra mutat rá, hogy kicsoda a bölcs szolga. A tíz szűzből öt bölcs volt, és nyílván valamiben hasonlítanak a hű sáfárhoz. A hűtlen sáfár viszont ostoba, mert nem gondoskodott a szolgatársairól, bántalmazta őket, és nem gondolt urának megérkezésére. A bolond szüzek valamilyen formában tükörbe néznek, ha a példázat hűtlen sáfárával találkoznak. Ugyanakkor a talentumok példázatában is ez a két jellemvonás kerül előtérbe. A hű és a
hűtlen. Meg kell jegyeznem egy igen fontos észrevételt az előző példázat alapján. A négy ítéletben
Jézus senkit sem ítél gyilkosságért, paráznaságért, lopásért, hazugságért. Pedig mi ezeket az első helyen ítéljük el szívünkben. Jézus miért nem ezeket a bűnöket veszi számon először? Mert azt megteszi
az Eklézsia. A gyülekezet, tagjai közé fogadja az őszinte megtérőket, és kizárja a bűn útjára lépőket.
Jézus hatalommal ruházta fel az Eklézsiát. „A kiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak
azoknak; a kikéit megtartjátok, megtartatnak.” (Jn 20:23) Ilyen tekintetben az Eklézsia egy szűrő a
világ és a szentek között. Az egyházak nem azok, mert képtelenek azonosulni az Eklézsiával. Az Eklézsia benne van az egyházban és küzd a bűn ellen, amely az egyházban terem. Pontosan úgy, ahogyan
Izrael is termelője volt a bűnnek, gyilkosa a Megváltónak. Mégis Izraelben voltak szent emberek is.
Sőt, az első gyülekezetet is (Eklézsia) jeruzsálemi zsidók alkották. Izraelt nem fogja örökösen sújtani
az átok, amit önkéntesen választott. Nem! Amikor a pogányok teljessége bemegy, a kegyelem visszatér a zsidókhoz. (Rm 11:25-26). Most azonban még ő a tékozló fiú, aki a moslékos vályúig sem érkezett el, jelenleg is tékozol, sőt cinkostársai vagyonát is emészti. Ahogyan a példázatbeli Atya sem
vájkált tékozló fia múltjában, Jézus sem fog senkinek a múltjában vájkálni, sem a bűneinek részleteit
kifaggatni, mert ezeket papok és emberek teszik. (Sajnos.) Jézus az egyház szolgáit hűség tekintetében
ítéli meg. Az egyházat készenlét tekintetében, az egyéneket pedig a következőképpen:

77

„Mert épen úgy van ez, mint az az ember, a ki útra akarván kelni, eléhívatá az ő szolgáit, és a
mije volt, átadá nékik.” (25:14) Az a bizonyos ember (Jézus) elment, és amilye volt, azt az egyházra
(először a tanítványokra) bízta. Az előbbi példázatból láthattuk, hogy az Eklézsia Krisztus felhatalmazottja a földön. Be kell majd mutatnia, mit kezdett azzal, amit képességként (talentumot) Istentől kapott.
Ez a példázat is azt szemlélteti, hogy Jézus sokáig távol van a szolgáitól. Vagyis a példázatbeli
ember elutazik, távol kerül az ő háza népétől. Ezt láttuk az előző két példabeszédben is. Itt is a távollevő ember, az otthon maradottak, a felhatalmazottak a példázat főszereplői. Jézus minden irányból
meg akarja világítani előttünk azt, hogy késik, és a hívők lehetőségeit.
„És ada az egyiknek öt tálentomot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek
az ő erejéhez képest; és azonnal útra kele.” (25:15) A talentum szó - jelentése képesség - ebből a
példázatból került az európai nyelvekbe. A fizetőeszközként használt 1 talentum értéke 6000 dénár. 1
dénár egy fizikai munkás napi bére volt. Ez azt jelenti, hogy az 1 talentum 6000 munkanap bérével
volt egyenlő. Ha azt vesszük, hogy hetente hat napot dolgoztatták a munkásokat, akkor ez az ünnepeket beleszámolva 300 munkanap évente. Vagyis 20 év munkabére volt az 1 talentum. Ez a mai értékkel számolva úgy mondható, hogy milliókat kapott az 1 talentumos szolga is. (Kb. 20 millió Ft. 2002
évi átlagot számolva) Átvitt értelemben tehát az 1 talentum azt is jelentheti, hogy: Egy életre szóló
adomány.
Isten tudja, hogy mi kik vagyunk, mennyi erőnk van, mihez értünk, mire vagyunk képesek és mire
nem. Nem ad többet, mint amit elhordozhatunk. Nem bíz ránk olyant, amit nem tudunk megoldani. Az
elhordozhatatlan terheket a farizeusok rakták az emberek nyakába, és közben nézték, hogyan szakadnak bele, hogyan véreznek el rajta, vagy alatta. Erről szól Jézusnak a farizeusokhoz intézett feddő
beszéde a nagy templomi beszédében, ahol nyolc jajjal nyomatékosította a vallásoskodó életformát. A
vallás terheket rak az emberekre, Isten pedig leveszi azokat. „Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik
megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.” (Mt 11:28) Isten annyi talentumot ad, amennyivel érezzük, hogy jó Őt szolgálni, és a nyugalmunk is biztosítva van. Figyelembe
veszi az erőnket, és annak megfelelően adja a képesség mértékét.
„Elmenvén pedig a ki az öt tálentomot kapta vala, kereskedék azokkal, és szerze más öt
tálentomot. Azonképen a kié a kettő vala, az is más kettőt nyere.” (25:16, 17) A hű és bölcs szolga
feladatának tudatában, mint a rugó pattan, és végzi feladatát úgy, hogy urának dicséretét elnyerje.
Urának dicsőségét szolgálja, azaz részt akar venni abban a kiváltságos terv megvalósításában, amely
az emberek üdvözítéséről szól, és Isten üdvterveként ismeretes. Nem arról szól a példázat, hogy mekkora vagyont és jutalmat kapok, ha szorgalmas vagyok, hanem arról, hogy részt veszek Isten üdvözítő
tervének kivitelezésében, vagy nem. Küzdök a versenypályán és mindvégig helytállok, vagy elbukok
és másokat is buktatok. Azért kaptuk a misszió parancsot is, mert Isten embereken keresztül akarja
tervét kivitelezni. „Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket
az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit
én parancsoltam néktek:” (Mt 28:19,20a) Nem csupán angyalok, vagy mennyei lények, hanem elsősorban emberek kellenek, akik elmennek és tanítványokká tesznek minden népeket. Ehhez képességet
(talentumot) kaptunk Istentől, amivel el kell számolnunk. Istentől kapott talentumainkkal értékekké
válunk embertársaink számára.
„A ki pedig az egyet kapta vala, elmenvén, elásá azt a földbe, és elrejté az ő urának pénzét.”
(25:18) Az egy talentumos haragra gerjed, mert úgy érzi, hogy vele kiszúrtak. Azt látja, hogy az egy
az nem öt, de azt nem, hogy az ereje nem annyi, mint akinek öt van. Úgy gondolkodik, hogy miért
pont ő kap egyet. Miért nem ő is ötöt? Nem erre számított, ezért bosszúból elásta.
Az egy ördögi képlet, hogy Isten nem tart fontosnak, mert egyet adott. Ha úgy gondolkodunk,
hogy minden talentum fontos, amit Isten elhelyezett, akkor buzgón gondoskodni kell annak kamatoztatásáról, mert az is ismert, hogy a talentumokat nem a kívánságaink kielégítésére kaptuk. Az egy
talentumos nem gondolja végig, hogy az elszámoltatáskor neki könnyebb lesz a dolga. Aki ötöt kapott,
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sokat veszíthet, ha kockáztat, ő azonban csak egyet. A nyeresége viszont egy nyereség esetén is azt
jelenti, hogy megduplázta. Láttuk, hogy az egy is igen nagy érték.
A talentumok elásása igen gyakori tevékenység volt, és ma is az a közéletben. József, mint talentum Izrael családjában, igen magára haragította irigy szemű testvéreit. Nemhogy használták volna
Istentől áldott testvérük értékeit, inkább elásták. Kútba dobták, majd eladták a rabszolga kereskedőknek, ezért József más népnek vált a javára.
Izrael másik nagy ásómunkája akkor történt, amikor Jézust kivégezték. Jézus Krisztus, Isten Fia,
megváltóként adatott az egész világnak. Egy elvakult istentelen nép kellett hozzá, hogy a megváltás
megtörténjen. Izrael határozottan elutasított minden isteni közeledést. A mennyeknek országát bezárták az emberek előtt. (Mt 23:13) Felemésztették az özvegyek házát. (Mt 23:14) Becsapták az embereket. (Mt 23:15) A templom ajándékát különbnek tartották az életnél. (Mt 23:16) Dézsmát szedtek. (Mt
23:23) A külső látszatra törekedtek. (Mt 23:25) Meszelt sírokhoz hasonlóan belül rothadtak. (Mt
23:27) Megölték a prófétákat. (Mt 23:29-35) Izrael vezetői követőre találtak a népben, és a virágvasárnapi hozsannázó tömeg pár nappal később már „Feszítsd meg!” -et kiáltott. A gyilkos szőlőmunkások példázatában Jézus előre hirdette a zsidók ítéletét, mondván: „Annakokáért mondom néktek,
hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, a mely megtermi annak gyümölcsét.” (Mt 21:43) Az eredmény: Elveszítették a Messiást, és az oly népnek adatott, amely megbecsüli
Isten Fiát, Isten ajándékát, és megtermi a mennyek országának gyümölcsét.
Krisztust, mint talentumot nemcsak mellőzték (elásták) a zsidók, hanem meg is ölték. Ez által
azonban ők haltak meg. Jellemző, hogy ha az emberek között feltűnik egy rendkívüli egyéniség (talentum), azt el akarják tenni láb alól. Ezért került József a kútba, majd a rabszolga-kereskedők kezébe.
Ezért akarta Saul megölni Dávidot, Jézabel Illést, majd az egész zsidónép Jézust. Az életet csak azok
becsülik, akik tudják, hogy örök életük van. A talentum fénylik, ragyogása van. Az egyetlen talentumnak azok előtt van értéke, akiket Isten Szelleme vezet. Azoknak felragyog a Krisztus. Krisztust, mint
Isten egyetlen ajándékát minden ember megkapta. Aki elhallgatja, mert szégyelli megvallani, az elásta
és elveszíti. Azt az embert viszont Krisztus is szégyelli megvallani az Atya előtt, és nem kap örök
életet. Azt az egyet, a saját életét is elveszik tőle.
Napjainkban is divat a talentumok elásása. A kezdeti bűnös természetből fakadó irigység (káini
természet) örökösen küzd Isten ajándéka ellen, és erőszakkal, terrorral lép fel a nálánál különb értékek
ellen. Ha valahol megjelenik egy értékes ember, három másik emeli fel a fejét, hogy ne engedje érvényesülni.
„Sok idő múlva pedig megjöve ama szolgáknak ura, és számot vete velök.” (25:19) A szolgák
előhívása és számonkérése párhuzamos a 24:45-el. Jézus itt közli, hogy sok idő múlva jön meg. Ez
utalás arra, hogy Jézus Krisztus visszajövetele az időben kiszámíthatatlanul és minden emberi elképzelést felülmúlóan messze kitolódhat. Ez már a harmadik soron következő példabeszéd Jézus programbeszédében, amely arról szól, hogy sokat kell várni a visszajövetelére. A hű sáfár példázatában:
„halogatja még az én uram a hazajövetelt.” A tíz szűz példázatában: „Késvén pedig a vőlegény.”
Ebben pedig: „Sok idő múlva pedig megjöve ama szolgáknak ura.” A késői megérkezés háromszoros
megismétlésének fontos mondanivalói vannak. Az egyik az, hogy a próféciák olvasóinak alaposan fel
kell készülniük a Nagy Nyomorúság idejére. A másik az, hogy Jézus minden emberi elképzelést meghaladóan késik. De nem késik el, mint némelyek gondolják. „... hanem hosszan tűr érettünk, nem
akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.” (2Pét 3:9)
„És előjövén a ki az öt tálentomot kapta vala, hoza más öt tálentomot, mondván: Uram, öt
tálentomot adtál vala nékem; ímé más öt tálentomot nyertem azokon.” (25:20) Az öt talentumos
előtt rögtön világos volt, hogy mire kapta a kincseket. Elmélkedett rajta, kereskedett, (kockáztatott)
majd amikor eljött az ideje, beszámolt. A beszámolójában ott van az ujjongás urának haszna felett.
Ujjongó örömmel mondja: Mester! Nézd! Megdupláztam! Ez a szolga - bár nem mondja - egészen
biztosan jól ismerte és szerette urát, és folyamatosan jó kapcsolat volt közöttük még a távolság ellenére is. Teljes erejével és képességével akarta, hogy urának örömet okozzon, miközben sugárzott róla a
boldogság. Miért nézte urának hasznát ez az ember? Mert szerette, ezért mindenre képes volt érte.
Örömöt akart okozni urának, aki az elszámoltatáskor viszonozta azt a szeretetet szolgája felé.
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„Az ő ura pedig monda néki: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe.” (25:21) Ahhoz, hogy elismert szolga lehess, jónak és hűnek
kell lenned. A hűséget kicsiben kell bizonyítani, azután bíznak ránk sokat. Jézus is kicsiben kezdte a
szolgálatát. Isten elve az, hogy aki a kicsin hű, annak sokat ad. Említettem, hogy mekkora vagyont
kapott az öt talentumos. Ennek ellenére azt mondja az ő ura, hogy: „kevesen voltál hű”. Alapelv: a
menny dicsőssége földi mértékkel nem mérhető.
„Előjövén pedig az is, a ki a két tálentomot kapta vala, monda: Uram, két tálentomot adtál volt
nékem; ímé más két tálentomot nyertem azokon.” (25:22) A két talentumos kevesebbet kapott, mint
az előző szolga. Volt azonban ebben a szolgában valami, amitől nem azt nézte, hogy a másiknak többet adott ura, hanem azon fáradozott, hogy azt, amit kapott, hogyan kamatoztassa számára. Ez a valami a hűség, és az ura iránti szeretete volt, ezért megduplázta a talentumokat. Teljesítménye azonos az
öt talentumos szolgáéval, jutalma is ugyanannyi.
„Monda néki az ő ura: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután;
menj be a te uradnak örömébe.” (25:23)
„Előjövén pedig az is, a ki az egy tálentomot kapta vala, monda: Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, a ki ott is aratsz, a hol nem vetettél, és ott is takarsz, a hol nem vetettél;” (25:24) A
harmadik szolga megelőzi ura kárhoztató szavait. Vádolja urát kegyetlenséggel és harácsolással. A
vád hamis volt, de ura szaván fogja a szolgát: épp azért kellett volna néked, épp abból az indokból...
stb. A pusztai vándorlástól kezdve ismert volt Izrael hitehagyott embereiben az a nézet, hogy Isten
kegyetlen. Úgy vélekedtek, mint Mózes népe, miszerint Isten el akarta pusztítani feleségeiket és
gyermekeiket vándorlás közben a pusztában. „És felemelé szavát az egész gyülekezet, és síra a nép
azon az éjszakán. És mindnyájan zúgolódának Mózes ellen és Áron ellen Izráel fiai, és monda nékik az egész gyülekezet: Vajha megholtunk volna Égyiptom földén! vagy ebben a pusztában vajha
meghalnánk! Miért is visz be minket az Úr arra a földre? hogy fegyver miatt hulljunk el? feleségeink és a kicsinyeink prédára legyenek? Nem jobb volna-é nékünk visszatérnünk Égyiptomba?”
(4Móz 14:1-3) Izrael népét a félelem uralta, azért zúgolódott és Istent kegyetlen gyilkossággal vádolta.
Az egy talentumos szolga viselkedését is a félelem motiválta.
Az egy talentumos Istenről való képét a világ alakította. Azt mondta, hogy: „tudtam, hogy
kegyetllen vagy...” A világhoz szabta magát, amely tud Istenről, de kegyetlennek mutatja be. Kegyetlen, gonosz, félelmetes ítélő bíró, szigorú Isten. Teljesen félreismeri Istent, és nem vesz tudomást a
kereszten vérző, értünk szenvedő Megváltóról. A vallásos ember Istenen akarja számon kérni korának
kegyetlenkedő, gyermekek és ártatlanok életét követelő háborúit, terroristáit, fenevadjait, katasztrófáit. Mondván: miért tűri ezt Isten? Sohasem tűrte. Ezt mutatja a golgotai kereszt is. Az emberi szív
annyira erőszakos, hogy Krisztusát is megfeszíti. Korunk kegyetlenségeit és pusztító alkotásait az
ember termeli embertársa ellen. Az ember szabad akarattal rendelkező teremtmény, és úgy döntött,
hogy a bűn útjára lép. Csak kevesek térnek meg erről az útról. „És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek
jó, kedves és tökéletes akarata.” (Rm 12:2) Az egy talentumos így folytatja a következő versben:
„Azért félvén, elmentem és elástam a te tálentomodat a földbe; ímé megvan a mi a tied.”
(25:25) Az egy talentumos szívében a vallásos félelem lett úrrá. A félelem negatív hit. A vallásos ember mindig félelembe esett, ha megjelent neki Isten. Isten viszont mindig azt mondta pl. Ábrahámnak
1Móz 15:1; Hágárnak a pusztában 1Móz 21:7; Izsáknak Beérsebában 1Móz 26:24; Gedeonnak
Ofrában Bír 6:23; Dánielnek a Hiddekel partján Dán 10:12; Zakariásnak a templomban Lk 1:13; Máriának Názáretben Lk 1:30; és Jánosnak szintén a Páthmos szigetén: „Ne félj!” Isten nem azért jelent
meg az embernek, hogy rettegtesse, és félelemben tartsa. Azt megtehetné megjelenés nélkül is, de nem
tette meg soha. Éppen ezért sohase félelemmel menjünk Isten elé. A félelem megtöri a bizalmat. A
rossz gyermek félelemmel áll az apja elé, mert a büntetésre tekint és nem a megértő apára, főleg, ha
tudja, hogy az apja istentelen. De ha istenfélő az apa, akkor is a félelem uralja a gyermeket, ha rosszat
tett. De ha van bizalom, akkor odajárulhatok Isten elé, és van áldás. Képzeljük el Dávid és Góliát ta80

lálkozását úgy, hogy remeg Dávid térde a harc előtt, és félelmében elássa a parittyáját. Mi lett volna a
küzdelem vége? A félelem olyan fertőzés az ember szellemi és lelki életében, amely meggátolja a hit
fejlődését. Mintha egy hatalmas lyuk tátongana az edény alján, ezért soha nem lehet tele tölteni. Minden kifolyik belőle. Előbb be kell foltozni, meg kell javítani, gyógyítani. A hitet ezután lehet csak
építeni. Lyukas csónakban nem lehet célba érni. Ezt teszi a félelem is.
Bibliai példákon keresztül világos látást nyerhetünk az istenfélelem helyes gyakorlatáról. A hit
pozitív és negatív hősei világítják meg előttünk ez a fogalmat. Amikor Izrael népe Egyiptomban élt és
szaporodott, a Fáraó elrendelte, hogy a zsidó népet kemény munkával sanyargassák, a héber bábák
pedig a fiúgyermekeket öljék meg, amikor az asszonyok szülnek. Íme a történet: „És szóla Égyiptom
királya a héber bábáknak, a kik közűl egyiknek Sifra, a másiknak Puá vala neve. És monda:
Mikoron héber asszonyok körűl bábálkodtok, nézzetek a szűlőszékre: ha fiú az, azt öljétek meg, ha
pedig leány az, hadd éljen. De a bábák félék az Istent és nem cselekedének úgy a mint Égyiptom
királya parancsolta vala nékik, hanem életben hagyják vala a gyermekeket. Hívatá annakokáért
Égyiptom királya a bábákat és monda nékik: Miért míveltétek azt, hogy életben hagytátok a gyermekeket? A bábák pedig mondának a Faraónak: Mert a héber asszonyok nem olyanok, mint az
Égyiptombeliek: mert azok élet-erősek; minekelőtte a bába hozzájok eljutna, már szűlnek.
Annakokáért jól tőn Isten a bábákkal, a nép pedig sokasodék és igen elhatalmasodék. És lőn, hogy
mivel a bábák félék az Istent: megépíté az ő házukat.” (2Móz 1:15-21) A hatalomtól való félelem
minden ember előtt ismert érzés. A bábák is ismerték, de inkább félték az Istent és mentették az életet,
sajátjukkal nem gondolva.
Egyiptomhoz hasonlóan irtotta az életet Jézabel, az idegenből hozott királynő is Akháb oldalán,
terrorizálva a zsidó prófétákat, de nem vehetett erőt azon, aki istenfélő volt. Így házának gondviselője
Abdiás is félt tőle, de nagyobb volt a benne levő istenfélelem. „És Akháb hivatá Abdiást, a ki az ő
házának gondviselője volt. (Abdiás pedig felette igen féli vala az Urat; Mert mikor Jézabel megölette az Úr prófétáit, Abdiás száz prófétát vett oltalmába, és rejtette el ötvenenként egy-egy barlangba,
és ott táplálta őket kenyérrel és vízzel).” (1Kir 18:3,4) Ebben a történetben is kiemelkedik az istenfélő
ember életmentő tevékenysége, noha a sajátját veszélyeztette azzal, mert ha Jézabel megtudta volna,
hogy Abdiás az Isten prófétái közül százat elrejtett, egészen biztosan kivégezteti.
Egy negatív példa jól szemlélteti, hogy az istentelen ember egyúttal embertelen is. Jézus egy
példázattal világítja meg az istentelenség következményeit. „Mondván: Volt egy bíró egy városban, a
ki Istent nem félt és embert nem becsült. Volt pedig abban a városban egy özvegyasszony, és elméne
ahhoz, mondván: Állj bosszút értem az én ellenségemen. Az pedig nem akará egy ideig; de azután
monda ő magában: Jól lehet Istent nem félek és embert nem becsülök; Mindazáltal mivelhogy nékem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom őt, hogy szüntelen reám járván, ne gyötörjön engem. Monda pedig az Úr: Halljátok, mit mond e hamis bíró! Hát az Isten nem áll-é bosszút
az ő választottaiért, kik ő hozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszútűrő is irántuk?” (Lk 18:2-7) Az
istentelen nem becsüli az embert, az élet nem értékes számára. Az ateista ember számára nem bűn a
hamistanúzás, a hazugság, az abortusz, embertársaik eltiprása. Egyszóval csak saját magára gondol és
az motiválja, ami a hamis bírót, vagyis ne legyen néki terhére senki, ne gyötörje őt semmi. Isten oltalmazzon bennünket az ateista bíróktól és királyoktól. Átkozott a nép kinek királya istentelen. „Az őt
félőkben gyönyörködik az Úr, a kik kegyelmében reménykednek.” (Zsolt 147:11) „És az ő nevében
reménykednek majd a pogányok.” (Mt 12:21) „És viszont Ésaiás így szól: Lészen a Jessének gyökere, és a ki felkel, hogy uralkodjék a pogányokon; ő benne reménykednek a pogányok.” (Rm 15:12)
A zsidóság szemében Isten kegyetlen volt. Ezért féltek egy apokaliptikus vezetőtől, aki szemükre
lobbantja bűneiket, szívükből olvas, múltba és jövőbe egyformán lát. Ezért lángolt fel bennük újra a
harag Jézus iránt, épp úgy, mint egykor Mózes iránt is. Jézus tudta ezt. Tudta mire készül a nagypénteki tömeg, hogyan akarják az útból eltenni (elásni) Isten ajándékát. Többek között ezért is hangzott el
a talentumok példázata. Akkor is választott a nép. A gyilkos lázadók között levő Barabás között és
Jézus az Isten Fia között. Barabásnak megkegyelmeztek, Jézust, Isten ajándékát megfeszítették. A
tömeg sohasem tudott különbséget tenni jobb és bal keze között. Ahogyan a zsidók Barabást választották, úgy választotta a tömeg a történelem folyamán számtalanszor bűnözők szolgálatát.
Az egy talentumos félt, egyet kapott és elásta. Nem azonosult Isten ajándékával, nem örült neki.
Baj volt az értékítéletével és az önbecsülésével is. Nem ismerte fel a kapott ajándék gyakorlati értékét,
és azt kevésnek tartotta, saját magát viszont túlbecsülte és sokra tartotta. Ebből fakad gőgös magatar-
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tása, amely az urával való gúnyolódásig sodorta. Mintha azt mondaná: Ne! Itt a talentumod. Csak nem
gondolod, hogy én majd neked hasznot hajtok.
„Az ő ura pedig felelvén, monda néki: Gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, a hol
nem vetettem, és ott is takarok, a hol nem vetettem;” (25:26) Isten előtt a restség (lustaság) egyenlő a
gonoszsággal. Egészen más kép alakult ki bennünk a gonoszokról. Úgy képzeltük el, hogy fegyverrel a
kezükben ölnek és rabolnak. Pedig az még gonoszabb, aki csak ül és a parancsokat adja. A gonoszság
ott kezdődik, hogy valaki tudja mi a jó, de nem teszi, tudja, hogy mi a feladata, de nem végzi, és gáncsolja azt, aki a jót cselekszi. A restség gonoszság. Ez a szolga lelkület azonos azzal a szolgáéval, aki
a szolgatársait veri.
Lukács evangéliumában a gírák példázatában azt mondja a gonosz szolgának az ő ura: „A te
szádból ítéllek meg téged, gonosz szolga.” (Lk 19:22a) Az ítéletben igen fontos szerepet kap az a
mondat, hogy az ítélet alatt álló ember hogyan beszél. Már az Ószövetségben ismertté vált az az isteni
elv, hogy az embereket Isten úgy ítéli meg, ahogyan beszélnek. Nézzük meg a már említett idevágó
ószövetségi történetet. Izrael népe az egyiptomi kivonulás után a pusztában halad Kánaán felé. Az út
viszontagságai miatt gyakran elégedetlenkednek, annak ellenére, hogy az ígéret földje bőséget és jólétet tartogatott számukra. De hát addig el kellett menniük. Amikor Párán pusztájába érkeztek, az Úr
parancsára Mózes nemzetségenként egy-egy embert küldött Kánaán földjére, hogy azt megkémleljék.
Negyven napos távollét után a tizenkét férfi megérkezett. „És visszatérének a föld megkémleléséből
negyven nap mulva. És menének, és jutának Mózeshez és Áronhoz, és Izráel fiainak egész gyülekezetéhez, Párán pusztájába, Kádesbe; és hírt vivének nékik és az egész gyülekezetnek, és
megmutaták nékik a földnek gyümölcsét. Így beszélének néki, és ezt mondák: Elmentünk vala arra
a földre, a melyre küldöttél vala minket, és bizonyára tejjel és mézzel folyó az, és ez annak gyümölcse! Csakhogy erős az a nép, a mely lakja azt a földet, és a városok erősítve vannak, és felette nagyok; sőt még Anák fiait is láttuk ott. Amálek lakik a dél felől való földön, és Khitteus, Jebuzeus és
Emoreus lakik a hegyeken; a tenger mellett, és a Jordán partján pedig Kananeus lakik. És jóllehet
Káleb csendesíté a Mózes ellen háborgó népet, és azt mondja vala: Bátran felmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül megbírunk azzal; Mindazáltal a férfiak, a kik felmentek
vala vele, azt mondják vala: Nem mehetünk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb az nálunknál. És
rossz hírét vivék annak a földnek, a melyet megkémleltek volt, Izráel fiaihoz, mondván: Az a föld, a
melyen általmentünk, hogy megkémleljük azt, olyan föld, a mely megemészti az ő lakóit; az egész
nép is, a melyet láttunk azon, szálas emberekből áll. És láttunk ott óriásokat is, az óriások közül
való Anáknak fiait, és olyanok valánk a magunk szemében, mint a sáskák, és az ő szemeikben is
olyanok valánk.„ (4Móz 13:34) „... És felemelé szavát az egész gyülekezet, és síra a nép azon az
éjszakán. És mindnyájan zúgolódának Mózes ellen és Áron ellen Izráel fiai, és monda nékik az
egész gyülekezet: Vajha megholtunk volna Égyiptom földén! vagy ebben a pusztában vajha meghalnánk! Miért is visz be minket az Úr arra a földre? hogy fegyver miatt hulljunk el? feleségeink és
a kicsinyeink prédára legyenek? Nem jobb volna-é nékünk visszatérnünk Égyiptomba?” (4Móz
14:1-3) „... Szóla annakfelette az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván: Meddig tűrjek e gonosz gyülekezetnek, a mely zúgolódik ellenem? Hallottam Izráel fiainak zúgolódásait, a kik zúgolódnak
ellenem! Mondd meg nékik: Élek én, azt mondja az Úr, hogy épen úgy cselekszem veletek, a
miképen szólottatok az én füleim hallására! E pusztában hullanak el a ti holttesteitek, és pedig
mindazok, a kik megszámláltattak a ti teljes számotok szerint, húsz esztendőstől fogva és azon felül,
a kik zúgolódtatok ellenem. És nem mentek be arra a földre, a melyre nézve felemeltem az én kezemet, hogy lakosokká teszlek abban titeket; Kálebet, a Jefunné fiát és Józsuét, a Nún fiát kivéve.
De kicsinyeiteket, a kik felől azt mondtátok, hogy prédára lesznek; őket beviszem, és megismerik azt
a földet, a melyet megútáltatok. A ti holttesteitek azért a pusztában hullanak el.” (4Móz 14:26-32)
Isten úgy ítélte meg őket, ahogyan beszéltek. Mivel azonban azt a vádat emelték Isten ellen, hogy
fiaikat meg akarja ölni, ezért pontosan azokat, fiaikat vitte be az ígéret földjére. Akik lázadtak és a
halált óhajtották, azok valóban ott is haltak meg. Nem kellett volna így lenni, ha meghallgatják Józsué
és Káleb szavait amely szerint: „Csakhogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a földnek
népétől; mert ők nekünk csak olyanok, mint a kenyér; eltávozott tőlök az ő oltalmok, de az Úr velünk van: ne féljetek tőlök!” (4Móz 14:9) Itt a mannáról szóltak, a kenyeret megemlítve, amely Izrael
kenyere volt a pusztában, és ahogy a nap feljött a manna el is olvadt. Izraellel ott volt Isten, aki meg-
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olvasztotta minden ellenség szívét, mint nap az égi kenyeret. Ezt be is ismerte a kánaáni lakosú
Ráháb, amikor később Józsué kémeket küldött a föld megkémlelésére: „Tudom, hogy az Úr néktek
adta ezt a földet, és hogy megszállt minket a félelem miattatok, és hogy e földnek minden lakosa
megolvad előttetek.” (Józs 2:9)
Szörnyű dolog a félelem, bolondot csinál az emberből. Az ellenséget óriásnak mutatja, az embert
pedig a rovarokhoz hasonlónak, pedig a valóság az, hogy ha Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk.
Az ószövetségi történeten keresztül tanítást kapott, és kap ma is Isten népe arról, hogy hogyan
kell beszélni, főleg Isten jelenlétében. Mindezek ismeretében mikor Jézust Pilátus elé állították, azt
kiáltották Pilátus megnyugtatására, hogy: „...Az ő vére mi rajtunk és a mi magzatainkon.” (Mt
27:25b) A nép önmagát átkozta, Krisztus mégis mindenkiért átokká lett. És ne felejtsük el, jött később
a véres holokauszt. A nép beszéde és óhaja ítéletté lett magzataikon. „A te szádból ítéllek meg téged,
gonosz szolga.” (Lk 19:22a) Az egy talentumos gonosz szolga megtestesítője tehát maga a zsidó nép,
amely megölte Isten életre szóló ajándékát, az emberiség talentumát, a Krisztust. A gyilkos nép megítéltetett a szája szerint, hiszen a holokausztban részben beteljesedtek azok az átkok, amit kimondtak
magukra. A még beteljesedésre váró része pedig az apokalipszis ideje alatt armageddonnál válik valósággá. Ott, akkor vértengerré válik a zsidó átok oly annyira, hogy Izrael teljes hosszában a lovak zablájáig ér majd a vér.
„El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál; és én, megjövén, nyereséggel
kaptam volna meg a magamét.” (25:27) Ez volt a legkevesebb, amit a szolga megtehetett volna. Az
ilyen az úton való pénzszerzés nem kerül erőfeszítésbe. Ha már nem tudott önállóan munkát végezni
az evangélium ügyéért, miért nem segítette annak a munkáját, aki tudott. Jézus nem azért bünteti a
szolgát, mert az, mint az ördög csatlósa akadályozta volna a másik munkáját. Egyáltalán nem. Az egy
talentumos sunyi, lusta, megbújik a szolgák között, és a világ szemével nézi Urát. Nem a harcostársai,
hanem az ellenfél véleményét képviseli, egyszóval lázad. Olyan mint az a keresztyén, aki egyben
kommunista is. „...tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, a ki...” Mivel ezt tudta, ezért feltételezhetően mást is tudott. Ismerte urát, saját szájával vallotta meg, amikor azt mondta, hogy: „tudtam, hogy
te...” Ha viszont tudta, miért nem helyesen félt? Miért szabta a világhoz még a félelmét is?
A cél és használat törvénye: ha nem használod, elveszted.
„Vegyétek el azért tőle a tálentomot, és adjátok annak, a kinek tíz tálentoma van.” (25:28) Volt
egy talentum, amit nem használt a szolga, ezért elvesztette, mert használaton kívül helyezte, amit
használnia kellett volna. A cél és használat törvénye ellen vétett, amely kimondja, hogy a nem használt értékeinket elveszítjük, vagy elveszik tőlünk. A szolga balsikerét a félelem és a szeretet hiánya
okozta. Amit kajánul meg akart őrizni, azt is elveszítette.
Az üdvösség hit alapján. Ítéletek a szájból és a cselekedetek alapján.
Izrael életében nem volt ismeretlen az az isteni törvény, hogy a gonosz beszéd által kimondott
ítélet alapján számon kérhető az, aki az ítéletet mondta. Izrael gyülekezete a Kánaán megkémlelésekor
hozott rossz hír hozóinak hitt, és azonnal a halált kívánta. Istent és Mózest gyermekeik meggyilkolásával vádolta. Isten azonnal megítélte saját népét. A nép meghalt a pusztában, de vádjaik hamisnak
bizonyultak, mert fiaik élve maradtak, és bemehettek az ígéret földjére.
Máté evangéliuma gyakran egy generációra vonatkoztatja a „gonosz szolga” kifejezést.
A gonosz szolga büntethetőségét az teszi jogossá, hogy ő tudta, mit kellett volna tennie.
 Először is: Szolgai státusban van, és mindent meg kellett volna tennie, amit ura mondott.
 Másodszor: Az ura hatalmas vagyont adott át neki, tehát nem egy kisemmizett szolga az ő urának
szemében, így semmi oka nem lett volna a panaszra.
 Harmadszor: Igen nagy értéket kapott, de lusta volt azzal kereskedni haszonra. A nagy érték megőrzése, kamatoztatása mindig nagy feladat és nagy munka.
 Negyedszer: A legkevesebb gonddal járó tevékenységet sem tette meg. Ha a pénzváltók asztalára
tette volna, akkor már kamatostól kapta volna vissza, minden gond nélkül. Ezt ő is jól tudta, de mi-
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vel nem szerette urát, ezért a haszonhoz sem akarta őt juttatni. Csak annyit ad neki vissza, amenynyit átvett tőle, rajta ugyan ne szerezzen hasznot. Ez igazán haszontalan szolga.
Hangsúly: A haszontalanság, szembe helyezve a jó és hű (hasznos) szolgával.
Ez az érvelés jellemzi a Jézussal szemben álló zsidóságot, akik féltek egy apokaliptikus személytől, mivel az folyton leleplezte őket. Félelmük azonban nem a felismerést, a hódolatot, imádatot váltotta ki belőlük, hanem a „FESZÍTSD MEG!” -et. Az egészséges istenfélelem a Teremtő felé való
imádatot váltja ki minden esetben a teremtményből. Amikor felismerjük, vagy megismerjük, akkor az
is ismertté válik, hogy a végtelen hatalmú előtt leborulnak a fényes csillagok, udvarolnak az Isten fiak.
Mit tehet a porból alkotott ember, akinek csak egy lehelet van az orrában? Mózes a Hóreben, Dániel a
fogság földjén, János apostol a Páthmóson arcukra borultak. Az egy talentumos fellázadt és vallásos
félelmében hőbörgött. A legújabbak pedig hanyat vágják magukat, és zsebre dugott kézzel Isten előtt
hencegnek. Vagy mégsem Isten előtt?
Az ítélet:
1. /Vagyontól való megfosztás./ Elveszik tőle azt az egyet is, és annak adják, aki HŰ.
2. Ez idézi elő a 29. vers legfőbb alapelvét is, amely mindkét oldalt, a pozitívat is és a negatívat is
pozitívvá teszi. Vagyis akinek van, annak adatik és a végeredmény bővölködés. Az ítélet pozitív.
Akinek nincs, attól minden elvétetik, és a végeredmény szűkölködés. Az ítélet itt is pozitív. Azért
pozitív, mert a gonosz szolga, büntetést kapott, és ez az igazságos ítélet. A magvető példázata már
ismerős volt a hallgatók előtt, amely végén egy alapvető törvényszerűséggel fejezi be Jézus a példázatot. „Mert a kinek van, annak adatik, és bővölködik; de a kinek nincs, az is elvétetik tőle, a
mije van.” (Mt 13:12)
Az ítéletben Jézus nem azt vizsgálta, hogy ki mennyit szerzett neki, hanem azt, hogy ki milyen szívvel
végezte a rábízott feladatot. Ez csendül ki az elismerésből is. „...Jól vagyon jó és hű szolgám,...”
(25:23b)
Egy jó tanács: Ne hordozz a szívedben Isten és embertársad iránt se vádat, se haragot, se irigységet,
se rágalmazást, mert az ilyenek mindent elveszítenek és nem öröklik Isten országát.
Jézus elvétetett a zsidóktól, tehát a kegyelem vétetett el. Jézus pontosan ezzel a példával mutat rá
a zsidó farizeusok életére, akik gonosz módon szembehelyezkedtek vele, nem töltve be azt a küldetést,
amire elhívattak. Pontosan úgy viselkedtek, ahogyan az egy talentumos. Még pontosabban, Jézus róluk mintázta a példázat egy talentumos szolgáját. A templomi beszédében ezért hangzott el nyolc alkalommal a „Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok!”
„Mert mindenkinek, a kinek van, adatik, és megszaporíttatik; a kinek pedig nincsen, attól az is
elvétetik, a mije van.” (25:29) Törvény: Ha nem használod, elveszted. Ez a törvényszerűség szabályozza minden keresztyén vállalkozásunkat. Akár missziómunka, akár megtanult nyelvek, vagy bármilyen tudás és képesség. Ha nem használjuk, elveszítjük azokat. „Vigyáznunk kell nyelvünkre és a
szívünkben tárolt elégedetlenségeinkre, méltatlankodásainkra. Isten kegyelme, még a publikánus számára is talált mentséget. (Lk 18:9-14) Sőt az üres zsebbel és kellemetlen emlékekkel érkező tékozló
fiút is örömébe várja, mert alázattal, bűnbánattal áll színe elé! (Lk 15: 11-32) Abban ugyan nem példáink, hogy így kell bánni a talentumokkal, de abban igen, hogy elszámolásra ezzel a lelkülettel kell
készülnünk.”123
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Felhalmozott büntetés
„És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.”
(25:30) Ebből a büntetésből az egyik is elég a gonoszok számára. Az iszonyatot a fenyítés halmozásával* jeleníti meg előttünk az ítélő Jézus Krisztus.
Jézus ebben a példázatban úgy mutatja be a zsidóság vezetőit, mint a haszontalan és rest, az az
gonosz szolgát, aki nem akar a kapott értékeivel Istennek szolgálni. Mint olyan népet, akik nem tudtak
mit kezdeni egy apokaliptikus prófétával, aki általuk is elismerten Istentől jött mondván: „... Mester,
tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki sem teheti e jeleket, a melyeket te teszel, hanem ha
az Isten van vele.” (Jn 3:2). Megjelenésétől kezdve a zsidó nép egyetlen megoldást akar kivitelezni,
elásni Isten életre szóló ajándékát (megölni). Jézus megölésével a zsidóság elásta talentumát, amit
Jézus feltámadása után hamarosan el is veszített. Isten országa, az evangélium a pogányság közé került. „Annakokáért mondom néktek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, a mely megtermi annak gyümölcsét.” (Mt 21:43) Hangzott az ítélet a gonosz szőlőmunkások
példázatában, amely szintén a lezüllött, rablógazdálkodást fojtató zsidóságot ábrázolja, akiknek sorsa
végérvényesen a keresztre feszítéskor pecsételődött meg, amikor azt mondta, hogy „Az ő vére mi rajtunk és a mi magzatainkon.” (Mt 27:25) Izrael átok alatt él! A kegyelem eltávozott tőle és nem is tér
vissza, amíg fel nem Ismeri Jézusban a Megváltót. Addig Izrael a gonosz szolga, a gonosz szőlőműves, a tékozló fiú, akinek nem való pénzeszsák a kezébe, mert eltékozolja, illetve a paráznákkal
emészti fel.

13.

A talentumok elszámolása.
Elragadtatás
„Megjön annak a szolgának az ura, ...”
„...megérkezék a vőlegény; ...”
„Sok idő múlva pedig megjöve ama szolgáknak ura,...”
1260 nap
A Nagy Nyomorúság, és csapások ideje.

*

Pleonasztikus halmozás.
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6. Kecskék és bárányok példázata,
avagy a hadakozó népek ítélete.
25:31-46.
31. Mikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének
királyiszékébe.
32. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.
33. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja.
34. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.
35. Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem;
36. Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.
37.Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? vagy szomjúhoztál,
és innod adtunk volna?
38. És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna?
39. Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna?
40. És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, a mennyiben megcselekedtétek egygyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.
41. Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is: Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, a mely az ördögöknek és az
ő angyalainak készíttetett.
42. Mert éheztem, és nem adtatok ennem; szomjúhoztam, és nem adtatok innom;
43. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem; mezítelen voltam, és nem ruháztatok meg engem; beteg és fogoly voltam,
és nem látogattatok meg engem.
44. Akkor ezek is felelnek majd néki, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjúhoztál, vagy hogy jövevény,
vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked?
45. Akkor felel majd nékik, mondván: Bizony mondom néktek, a mennyiben nem cselekedtétek meg egygyel eme legkisebbek
közül, én velem sem cselekedtétek meg.
46. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre.

Amikor katona voltam, két alkalommal vittek hadbíróságra. Ott a hadbíró elé vezették a vádlottakat, és rendkívül gyorsan és határozottan ítélkeztek. A hadbíró a bűnösökhöz irgalmatlan volt. Felolvasták a vádat és kimondták az ítéletet, majd elvezették az elítélteket. Amíg meg nem tértem, nem
értettem, miért vezényeltek engem - mint szemlélőt - oda. Megtérésem Igéi a kecskék és bárányok
példabeszéde volt. Akkor kezdtem kutatni az apokaliptikát és ennek a példabeszédnek az értelmét.
Ebben a példázatban Jézus Krisztus úgy jelenik meg előttünk, mint a világ hadakozó népeinek ítélő
hadbírója. Ma már tudom, Isten már akkor megszemlélttette velem a hadbíróság légkörét, amikor még
én nem is döntöttem mellette. Azért, hogy később, amikor a példabeszéd jelentését kutatom, legyen
fogalmam arról, ami az összeterelt hadakozó népekkel történik.
Fontos szem előtt tartanunk azt a tényt, hogy a példázat itt nem beszél a halottak feltámadásáról.
Csupán arról van szó, hogy akkor majd eléje gyűjtetnek az ethnoszok. Az utolsó ítéletnél nem az
ethnoszok ítéltetnek meg, hanem a halottak. A megváltottak csak a földön ítéltetnek meg addig, amíg
testben élnek. Ők sohasem neveztetnek a Biblia által halottaknak, lásd Zsolt 118:17,18 verseket.
Ez egy népeket és nemzeteket megmozgató ítélet, ahol a hadakozó népeket ítéli meg az ember
Fia, Jezréel, azaz az ítélet völgyében. Más megnevezés szerint az armageddoni csata általi ítéletben,
ahová az Ő angyalai terelik a hadviselő népeket. Ide csalogatja Gógot is és ott kéri számon először
cselekedeteit. „És azon a napon lészen az, hogy eltöröm az Izráel ívét a Jezréel völgyében.” (Hós
1:5) „És összegyűlnek Júda fiai és Izráel fiai együvé, és egy fejedelmet választanak, és feljőnek az
országból, mert nagy lesz a Jezréel napja!” (Hós 1:11) „Tömegek, tömegek! az ítélet völgyében!
Mert közel van az Úrnak napja az ítélet völgyében!” (Jóel 3:14) „Azon a napon nagy siralom lesz
Jeruzsálemben, a milyen volt a hadadrimmoni siralom a Megiddo völgyében.” (Zak 12:11) „Mert
ímé, az Úr eljő tűzben, s mint forgószél az ő szekerei, hogy megfizesse búsulásában az Ő haragját,
és megfeddését sebesen égő lánggal. Mert az Úr tűzzel ítél és kardjával minden testet, és sokan
lesznek az Úrtól megöltek.” (Ézs 66:15) „És kimenvén, látni fogják azoknak holttesteit, a kik ellenem vétkeztek, mert az ő férgök meg nem hal és tüzök el nem aluszik, és minden test előtt borzadásul lesznek.” (Ézs 66:24)
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Az ítélet fontos momentuma, hogy hiányzik a vádirat. Helyette az ítélő bíró az emlékeiből vesz
elő igen rövid, kevés számú vádat, szám szerint hatot. A vádakkal nem a mások ellen elkövetett bűnöket sorolja fel, hanem csak azt kéri számon, amit vele nem tettek meg. Nem az tehát a bűn, amit elkövettek, hanem az, ami jót nem tettek meg. Az ítélet éppen ezért az el nem követett jó cselekedetek
alapján történik. Vagyis nem arról van szó, hogy mi rosszat tettek a vádlottak, hanem arról, hogy a jót,
amit meg kellett volna tenni, nem tették meg. Miért így ítéli Jézus a népeket? Ne felejtsük el, hogy ez
az ítélet az armageddoni csata befejező akciója, amelyben azok a népek és emberek részesülnek, akik
az elragadtatás után itt maradnak. Olyanok, akik a mennyei menyegzőre felkészületlenek, vagy egyáltalán nem keresztyének. Nem is tartották magukat a Biblia törvényeihez. Éppen ezért a saját törvényeik (a morális törvények) alapján veszik el ítéletüket. Úgy, ahogyan éltek, beszéltek és ítéltek. Az előző
példázatból láthattuk, hogy a gonoszok a saját szájukból veszik el ítéletüket. Az Úr paráznaságot nem
kér számon Istent nem ismerő népektől, hiszen alapjában véve parázna minden világi törvény, mert a
népe is az. Gyilkosságot sem, mert hadakozásra felvonult és hadakozásból összeterelt nép azért ment
ki, hogy öljön. Ilyen alapon mindenki a kecskék táborába tartozik. Létezik azonban a morális törvények ismerete. Nevezzük el irgalmassági törvénynek. Az irgalmassági törvényt a világ minden népe,
nemzete, törzse és csoportja ismeri és tanítja. Minden népnek a fennmaradását az irgalmassági törvény biztosítja. Mik ezek? Az éhezőnek enni, a szomjazónak inni adás, a jövevények befogadása, a
mezítelenek felruházása, betegek meglátogatása (ápolása), a fogságban szenvedők meglátogatása.
Még a kannibáloknak is voltak törvényeik arra, hogy saját törzsük tagjai felé irgalmasságot gyakoroljanak. Mindezek mellett az irgalmassági törvények velünk születnek, és ha nem is tanítanák, éreznénk,
hogy ezt kell tenni, úgy, ahogyan az irgalmas samaritánus tette.
Ez egy kényelmetlen ítélet, mert a nagy bűnök elkövetése miatt izgul minden ember, minden nép.
Az evangélium viszont nem erről szól. Az evangélium alapvető irgalmasságot ígér és ad, és azt is kér
a bűntől megváltott embertől, akivel nagy irgalmasságot cselekedett Isten a golgotai kereszten. A
BŰN ugyanis megítéltetett a kereszten.
Ez az ítélet egyetlen kérdést vizsgál. Irgalmas, vagy irgalmatlan az ember, a nép, a nemzet. Nem
az igazságot vizsgálja, mert igazzá egyféleképpen lehet valaki, ha megigazult Jézus Krisztus vére által. De fegyverrel egymásnak eső népek között igazságot keresni nem lehet, nem is érdemes. Nem
beszélve arról, hogy nagyobb részük istentelen, és Krisztust nem ismerő nép. Viszont Isten irgalmából
él, és szívében hordozza az irgalmassági törvényt. Ezért kerül az irgalmasság kérdése a fő helyre ebben a példázatba. A hű sáfár példázatában is az a fő kérdés, hogy az Isten irgalmát élvező ember
mennyire irgalmas szolgatársaihoz és nem az egyéb bűnök. Miért? Az irgalmas ember az egyéb bűnöknek is ellenáll és törekszik az igazságra, az irgalmatlan viszont nem.
Az ítélet jellemzői:
 Gyors, mint a hadbíróság.
 Dicsőséges - mennyei seregek jelenlétében.
 Nem a bűnök, és a rossz cselekedetek alapján.
 Az elmulasztott jó cselekedetek alapján.
 Alapelv: „A ki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekeszik, bűne az annak.” (Jak 4:17)
„Mikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor
beül majd az ő dicsőségének királyiszékébe.” (25:31) A nagy beszéd zárógondolata, hogy ha késik is
az Ember Fia, de amikor megérkezik, ítélni fog. Ez a példabeszéd azzal kezdődik, hogy megérkezett a
gazda, a vőlegény, a talentumokat kiosztó, távolba utazó ember, aki a Jézus Krisztus. Az ember Fiának
a földre való visszajövetele az Ő dicsőségében történik. Az Ő dicsőségének a királyiszéke ugyanaz,
ami a Jelenések könyvében található az ötödik részben (oltár), mert az aranyoltár földi mása az irdatlan golgotai fakereszt. Az, amit figyelmen kívül hagytak az irgalmatlanok. A trónon ülőt látni, így
egyenlő azzal, hogy a megfeszítettet szemlélni. Ha csak királyiszék volna, akkor jogosan gondolhatnánk az ítélethozás és törvényhozás székére. Viszont Jézus nem egy királyi trónra ül, hanem az Ő
dicsőségének királyi trónjára. Ez akkor lesz világos, ha feltesszük a kérdést, hogy mi az Ő dicsősége?
Hol szerezte dicsőségét? Azután az Ő dicsőségének milyen királyiszéke lehet?
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Jézus dicsősége a kereszten a golgotai váltság, ahol megáldoztatott értünk. A golgotai kereszt
tehát az áldozati oltár. Dicsőségének trónszéke jelen volt a szent sátorban is és a templomban is, ahol
az áldozati kellékeket kereszt alakban kellet elhelyezni. Egymást követően az ajtó, rézoltár, ezüst medence, arany asztal, frigyláda. Jobbról a kenyerek arany asztala, balról a hétágú gyertyatartó. Ha Jézus
az Ő dicsőségének földi székébe ül be, akkor az a templom réz* (ítélet) oltára. Ha a mennyei dicsőségének királyi székébe, akkor az arany oltárra.**
Az apokaliptika egyik kardinális tétele, hogy a zsidó templom megépül. A következő fontos tevékenység az istentiszteleti szertartások helyreállítása. Ezek között is az áldozatok bemutatása a réz és
az arany oltáron. Amikor Jézus megérkezik az Ő dicsőségében, a templomban megöli a fenevadat
szájának leheletével, és utána beül az Ő dicsőségének királyi székébe, és a templomban levő oltáron
foglalja el helyét. A templom az Ő háza, és az oltár az Ő helye, királyiszéke. A királyi széket nem
magával hozza, hanem: „Mikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent
angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyiszékébe.” (25:31) Ezékiel próféta a harmadik
templomról ír a 43. fejezetben. Isten kijelenti általa, hogy az Úr dicsőssége a keleti kapun át bemegy a
templomba, és betölti a házat, mert ott van az Ő királyi székének helye. (Ez 43:1-7)
Ez az igeszakasz a népek ítéletéről szóló példázatos tanítás, amely az utolsó ítéletnek a része. Az
ítélet egyetlen szempontja az, hogy irgalmas volt-e az Isten irgalmát élvező ember az embertársaihoz.
Az ítélőbíró a dicsőségben eljövendő Jézus Krisztus. Erről Jézus is beszélt, hogy eljön és ítéletet tart.
Az utolsó ítéletre viszont nem Ő jön el, hanem mi megyünk Ő hozzá. Mi szükség van tehát arra, hogy
eljöjjön ítéletet tartani a földön? „Mert az embernek Fia eljő az ő Atyjának dicsőségében, az ő angyalaival; és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint.” (Mt 16:27) „Jézus pedig monda
nékik: Bizony mondom néktek, hogy ti, a kik követtetek engem, az újjá születéskor, a mikor az embernek Fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd tizenkét királyi székbe, és ítélitek az Izráel tizenkét nemzetségét.” (Mt 19:28) „Mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet e
parázna és bűnös nemzetség között, az embernek Fia is szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő Atyja
dicsőségében a szent angyalokkal.” (Mk 8:38; Lk 9:26) Ebből a három igehelyből a következő tényszerű megállapítást tehetem:
1. Jézus az Atya dicsőségével jön el angyalok kíséretében, és megfizet mindenkinek a cselekedetek
alapján.
2. Izrael újjá születik.
3. Amikor Jézus beül dicsőségének királyiszékébe, az újjászületett Izrael is beül tizenkét királyiszékbe és ítéli Izrael tizenkét nemzetségét.
4. Akik hallották, de szégyellték Jézus beszédeit, azokat Ő is szégyellni fogja, amikor eljön az Atya
dicsőségében.
5. Ez az ítélet itt a földön történik, amikor Jézus visszajön a népeket megítélni az apokaliptikus 7 év
végén.
6. Azokat ítéli meg, akik hadakoznak, és akik a hadakozást elszenvedik az elragadtatás után.

*

A réz, az ítélet bibliai szimbóluma. A templomban a rézoltár az ítélet helyét jelölte, ahol az áldozatokat elhelyezték.

Béma (βη̑μα): Emelvény, trón, szószék, bírói szék. A földi uralkodók hatalmi jelképe. Nincs benne
a δόυα, az a dicsőség, ragyogás, ami csak az égieket veszi körül. Az ἐπὶ οπόνξσ δόυης αὐςξῦ· arról
beszél, hogy a dicsőség a trónon ülőből árad, és nem a trónból. Ellentétben a βη̑μα -val, ahol a trón
dicsősége ragyogóbb, mint a benne ülőé. Előfordulási helyek: Mt 27:19; Jn. 19:13; ApCsel 7:5;
12:21; 18:12; 18:16-17; 25:6; 25:10; 15:17; Rm 14:10; 2Kor 5:10.
**

88

14.

Kecskék és bárányok elválasztása.
Elragadtatás
„Mikor pedig eljő az
embernek Fia
az ő dicsőségében,...”

Hű sáfár
Tíz szűz
Talentumok
1260 nap

A Nagy Nyomorúság, és csapások ideje.

Ítélet és üdvösség
 Az ítéletünk cselekedeteink alapján történik, hogy senki se panaszkodhasson. „És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt; és könyvek nyittatának meg, majd egy más
könyv nyittaték meg, a mely az életnek könyve; és megítéltetének a halottak azokból, a mik a
könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint.” (Jel 20:12)
 Az üdvösségünk pedig hit által, hogy senki se dicsekedhessen. „Mert kegyelemből tartattatok
meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne
kérkedjék.” (Ef 2:8-9)
Először ítéletünk érkezik meg, és azután haljuk, hogy kegyelmet nyertünk, vagy nem. Azért, mert
a hit cselekedetek alapján működik. Ki miben hitt azt cselekedte. A kegyetlenek azt hiszik, hogy úgy
is jó, ahogy ők teszik, ezért visszautasítják Istent életükből. Rosszul teszik. Az irgalmasok pedig úgy
hiszik, hogy az kevés, amit ők tesznek és ezért Isten áldását is igénylik minden munkájukra. Jól hisznek.
Az ítélet körülményei:
„És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja
a juhokat a kecskéktől.” (25:32) A népek az ember Fiának szeme elé gyűjtetnek. Az elébe gyűjtést az
emproszthen szóval fejezi ki, amely azt jelenti, hogy vele szemközt. Az Ő szemei azonban olyanok,
mint a tűzláng (Jel 1:14c). Az ethnosz kifejezésből kiindulva arra következtetek, hogy etnikai konfliktusokból eredő bűnök megítélése az ítélet témája. Jézus az utolsó idők jeleiben is az etnikai problémákat hangsúlyozta. „Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen;” (24:7a) A „legkisebbek” jelzővel pedig azt az üzenetet közvetíti, hogy az etnikai problémák egy kis nép ellen indított gyűlölet és népirtó háborúban végződik. A zsidógyűlölet nem új emberi érzés. Ősidőktől fogva ott élt a
népek szívében. Ennek egyik oka a bennük elhelyezett értékek (talentumok) miatt van, a másik pedig
az, hogy a zsidó nép időnként bele tudott süllyedni az alantas viselkedéseknek abba a mélységébe,
amivel már kivívták más népek gyűlöletét és Isten haragját. Nem véletlen, hogy Jézus megfeddte őket
és nyolc „jaj”-t mondott rájuk. Mégis ez a jelenleg átok alatt élő nép megtér az apokalipszis alatt Istenéhez, és újjászületik és felismeri Jézusban a Krisztust. És akik az újjászületéskor követik Jézust, azok
beülnek majd tizenkét királyiszékbe, és ítélik Izrael tizenkét nemzettségét (Mt 19:28). Nem a pogányokat, hanem saját népüket! A keresztyének sajnos nagy számban félreértik Izrael jelenlegi helyzetét.
Úgy tekintik a zsidókat, mint aki áldás alatt él, ítél minden népet, és áldást osztogat. Sajnos a zsidó
népet a tékozló fiú züllésében lézengő, átok alatt élő néppel azonosíthatjuk, akik saját szájukkal helyezték átok alá magukat, amikor Jézus kivégzését követelték (Mt 27:25). Ellenük lobban fel a népek
gyűlölete és felvonulnak hadakkal, fegyverekkel és haraggal gyülekeznek a népek Armageddonba, az
Isten haragjának borsajtójába, ahol sok lesz a vér, annyi, hogy ellepi a vérengző emberek száját, egészen a lovak zablájáig érve ezerhatszáz futamnyira. Vért akarnak látni és az Isten vért ad nékik inni.
„Mivelhogy szentek és próféták vérét ontották, vért adál nékik inni; mert méltók arra.” (Jel 16:6)
Isten horgot vet a népek szájába és felcsalogatja őket az ítélet mezejére egy kis nép ellen. A csali a
zsidógyűlölet, a kis nép pedig a megtért zsidók. A népek két táborra szakadnak akkor. Izrael ellen és
mellette. Így választja el a népeket Jézus, miként a pásztor a juhokat a kecskéktől. „Ti pedig, én juhaim, így szól az Úr Isten, ímé én ítéletet teszek juh és juh között, a kosok és bakok közt.” (Ez 34:17)
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A népek elé egy kis nép is állíttatik a megítélés mércéjeként. Olyan nép lesz ez, amely miatt a világ
országai megoszlanak vagy mellette, vagy ellene. Amelyről így szólt: „Bizony mondom néktek, a
mennyiben megcselekedtétek egygyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.”
(25:40b) Az Ő atyja fiai viszont a zsidók. Belebotlanak tehát a népek újból és újból a zsidókba.
„És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja.” (25:33) A jobb és balkéz
felől való állítás az ítélet előre hirdetése. Az Atya a jobbjára ülteti a Fiút. Ez a pozíció vonatkozik az
emberre is, amikor a Fiú megítéli. Az egy szívekbe rejtett érzés, hogy jobbjára akar kerülni minden
választott.
A „juhok” és „kecskék” elnevezések szintén az ítélet előre hirdetései. A Biblia a juhokat a jóság,
a kecskéket a gonoszság szimbólumainak kifejezésére használja. A népek olyan mértékkel méretnek
meg, amit minden nép ismer. Mértékül az irgalmas szeretet legelemibb cselekedetei szolgálnak. Az
ítélet mércéjének látszólag egyszerű megfelelni, mégis vannak esetek, amikor olyan helyekre kellett
elmenni a történelem folyamán, hogy az irgalmasságot tehesse az ember, amelyek életveszéllyel jártak, és járnak ma is. Egy fogolytáborból kihozni a beteget nem veszélytelen cselekedet. „A Nedarim
szerint, aki nem látogatja meg a beteget olyan, mintha vért ontott volna... Mindenkit, aki meglátogatja
a beteget, meg fog menteni a pokol ítéletétől.”124
Az írgalmasság legelemibb cselekedetei:
„Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem, és ennem
adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem; Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.”
(25:34-36) Jézus előtt az örök élet kritériumának nem az a mércéje, hogy hogyan hittem, hanem az,
hogy hogyan szerettem. Nem a vallás, nem a hitvallás, nem a prófétálás, vagy a gyülekezet alapítás,
vezetés szerepel érdemként. Csak egy valami lehet kérdés! Hogyan szerettem? Vagyis: Isten irgalmát
élvező emberként irgalmas voltam e a tőlem kisebbekkel? Ugyanez a kérdés a nemzetekre kivetítve,
de főleg ethnoszokra, etnikai kicsikre. „Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, a ki nem cselekszik irgalmasságot; és dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen.” (Jak 2:13)
„Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és
befogadtunk volna? vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy
fogoly voltál, és hozzád mentünk volna?” (25:37-39) Az igazak jellemzője, hogy nem tartják számon
érdemeiket, nem érdekli őket az értük járó jutalom. Azért teszik, mert életformájuk a jóság. Nem figyelnek oda, hogy ezt tegyék, ezért nem is emlékeznek rá a következő órában. Ha felemlítik nekik,
csodálkoznak rajta, mert ők addig természetesnek vették, hogy csak így lehet élni. Egyszerűen cselekszik azokat a morális törvényeket, ami a szívükből származik, s mivel életük a jóval telt meg, a jóság
áradt belőlük. Ezek a megítéltek nem Krisztusért tették a jót. Mivel nem is vallották a Krisztust, nem
is tehették érte. Ezért nem tartják számon, ezért nem emlékeznek rá, és ezért csodálkoznak, amikor ez
említésre kerül. Számukra alapvető norma a jóság volt. Sohasem számítottak arra, hogy őket Krisztus
majd megítéli. Népük, kultúrájuk tanításaiban ez nem volt benne.
„És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, a mennyiben megcselekedtétek egygyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.” (25:40) A király
egyszerűen vet véget a jók csodálkozásának. Ha csak eggyel is megtettétek az én atyámfiai közül valakivel, velem tettétek.
„Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is: Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre,
a mely az ördögöknek és az ő angyalainak készíttetett.” (25:41) Mind a két csoport esetében az ítélet
hirdetésével kezdi az ember Fia, és csak azután sorolja fel az okolást.
Ebből a versből azt is megtudhatjuk, hogy az örök tűz eredetileg nem az embereknek készíttetett,
hanem Sátánnak és az ő angyalainak. Az ember csak akkor kerül oda, ha hasonlóképpen Isten ellen
lázad, az az vét az irgalmasság törvénye ellen.
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„Mert éheztem, és nem adtatok ennem; szomjúhoztam, és nem adtatok innom; Jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem; mezítelen voltam, és nem ruháztatok meg engem; beteg és fogoly
voltam, és nem látogattatok meg engem.” (25:42,43) Rengeteg életpélda áll előttünk arra nézve, hogy
nemzetek utasították vissza a legelemibb segítségnyújtást a rászorulóknak, pedig segíthettek volna.
Sőt, abszolút elnyomókká váltak, és kisebb nemzeteket leigáztak, kizsákmányoltak, nyomorba döntöttek. Éppen ezért minden birodalom magában hordozza annak a veszélyét, hogy elnyomóvá válik. A
birodalmat alkotó nagy tömeg nem Krisztust követő. Lehet vallásos, de kevesen vannak az irgalmasság cselekvői. A tömeg úgy viselkedik, mint Mózes népe a pusztában. Örökösen lázad, és nem hisz a
jó hír hordozóinak. Józsué és Káleb az ószövetség evangélistái voltak. Kánaán megkémlelésekor jó
hírt hoztak, de a tömeg a rossz hír hozóinak hitt, és fellázadt a jók ellen. A birodalmakat alkotó tömeg
félelmetes erő és elsöpri a jó hír (evangélium) hordozóit. Az utolsó birodalomról semmi jót nem mond
a Biblia. „Ezek után látám éjszakai látásokban, és ímé, negyedik állat, rettenetes és iszonyú és
rendkivül erős; nagy vasfogai valának, falt és zúzott és a maradékot lábaival összetaposta, és ez
különbözék mindazoktól az állatoktól, a melyek előtte valának, és tíz szarva vala néki.” (Dán 7:7)
„Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze; és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen.” (Jel 13:7)
Az itt felsorolt vádak alapján ma senkit sem ítélnek el a polgári törvények. Éheznek környezetünkben emberek, ruhátlanok, hajléktalanok, akik ráadásul azok is akarnak lenni. Mi pedig itt élünk
közöttük elnézve állapotukat, és az üdvösség reménységét hordozzuk szívünkben? Jézus azt mondta,
hogy szegények mindenkor lesznek velünk (Mt 26:11). Ők a mérleg, akiken keresztül megméretünk.
Irgalmasság tekintetében a lelkiismereti vizsgán ők elengedhetetlenül szükségesek, függetlenül attól,
hogy ők azok akarnak lenni, vagy nem.
„Akkor ezek is felelnek majd néki, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjúhoztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna
néked?” (25:44) A kárhozottak minden gonoszságuk ellenére úgy képzelik, hogy ők mindenkor helyesen cselekedtek. Egész életük a hamisságon, hazugságon alapult, és most ezzel a mondattal is egy
utolsó hazugságra szánják el magukat. Meglepetést színlelve fogadják az ítéletet. Ők sem erre számítottak, ugyanúgy mint az egy talentumos. Elcsodálkoznak azon, hogy ők nem törődtek volna Jézussal?
Pedig ők aztán tudták, hogy ha a legkisebbekkel jót tesznek, Jézussal teszik. Tágra nyílt szemekkel
mondják, hogy: „...nem tettük volna?” Viselkedésük a számításon alapszik, egész életüket a kétszínűség jellemezte. Ígértek, de sohasem cselekedtek. Egyszóval az elnyomó zsarnok lélek megtestesítői.
Önmagukkal is elhitették, az elnyomottakra rákényszerítették, hogy ők a jók. Az ítélő Krisztusra pedig
rácsodálkoznak, amiért nem javukra ítélt. Egyszóval, akik sohasem csodálták Krisztust és a krisztusi
szeretetet, azok csodálkozni fognak az ítélet miatt. Ezeknek a népeknek életformájuk a gonoszság,
teljes szívükből származik a rossz. Eltűrték az éhezőt és rászorultat, a beteget, a nyomorultat.
„Akkor felel majd nékik, mondván: Bizony mondom néktek, a mennyiben nem cselekedtétek
meg egygyel eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg.” (25:45) Itt találkozik Jézus
Krisztus ítélete, a népek morális törvényének az elmulasztásával. Ezért csodálkoznak a népek. Mi
ugyanis tudjuk, hogy minden cselekedetünkben Krisztussal cselekszünk jót vagy gonoszt, a népek
azonban nem tudják. Itt az Isten szeretés képletét közli Jézus. Ha Istent akarod szeretni, szeresd felebarátodat, mint magadat.
„És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre.” (25:46) A fenyítésnek, büntetésnek nem a bosszúállás a célja (timória). A király szemrehányása a büntetés (kolaszisz)
kezdete. A büntetés nem a kegyetlen Istent ábrázolja, hanem a szerető Istent. A büntetés elhagyása
ugyanis a szeretet arculcsapása. Amikor a bűnöst nem büntetjük, felbátorítjuk, és másokat is magával
fog vinni. Ezáltal jogot szolgáltatunk a bűnözésre. Ennek szörnyűbb változata, amikor törvénybe iktatjuk a bűnt. Lásd, korunk hogyan gyakorolja a bűn törvényesítését. Pl. a homoszexualitás törvény által
elismert. Vagy a halálbüntetés eltörlése, a házasságon kívüli nemi kapcsolat törvényesítése. A lopás
csak kis mértékben bűn, nagyban nem. Az Isten káromlása hétköznapi beszéd, sőt televízióban, rádióban népszerűsítik az emberek előtt. Végigtekinthetünk a tíz parancsolaton. Minden törvényét megron-
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totta az ember. „Ha kegyelmet nyer a gonosz, nem tanul igazságot, az igaz földön is hamisságot
cselekszik, és nem nézi az Úr méltóságát.” (Ézs 26:10) Ellenben a szelídek és irgalmasok öröklik a
földet. „...Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a
világ megalapítása óta..” (Mt 25:34b) „Boldogok a szelídek: mert ők örökségűl bírják a földet.” (Mt
5:5)

15.

A szelídek és irgalmasok öröklik a földet
Elragadtatás
Hű sáfár
Tíz szűz
Talentumok
1260 nap

Kecskék és bárányok
Tűzözön

1290 nap
A Nagy Nyomorúság,
és a csapások ideje.

1000 éves királyság
45 nap
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III. FÜGGELÉK
1) Máté evangéliuma
A Máté evangéliuma a zsidóknak szánt írásmű. Írásba foglalásának ideje némelyek szerint Kr. u.
50 (C.C. Torrey), mások szerint viszont későbbre, Kr. u. 90-95 tájára tehető (E.F. Scott).125 Leginkább
Máté mutatja be úgy Jézus Krisztust, mint a zsidók számára megígért Messiást. Ez az evangélium
átmenetet képez az Ótestamentum és az Újtestamentum között. „A zsidók számára ugyanis fontos
volt, hogy az Újtestamentumban is találkozzanak az Ótestamentum nagy témáival: a törvénnyel, a
Messiással, a prófétai üzenetekkel, Isten országával, és Izrael népével.”126 A szinoptikusok közül Máté
evangéliuma foglalkozik a legrészletesebben Jézus Krisztus nagy apokaliptikus beszédével. Miközben
az író közli a beszédet, arra is ügyel, hogy a zsidók közben hallhassák törvényeiket, ezért a szombatnapi futás is benne található (Mt 24:20). Márk csak a telet említi (Mk 13:18), Lukács pedig egyiket
sem. Jézus Krisztus királyságának kihangsúlyozása egyik jellegzetessége Máté evangéliumának, ami
akkor bír jelentőséggel, amikor a Királyság Evangéliumára tér rá. Ez egyik lényeges eleme Jézus
nagy beszédének, a Nagy Apokaliptikus Beszédnek. (Mt 24, 25 fejezetek).
Ez az ötödik nagy beszéde Jézusnak, amely jellegét tekintve eszkatológikus, célját tekintve pedig
praktikus. Elsődleges forrásként a Mk 13. része áll a Mt 24:1-36 mögött.127 Ez mindenféleképpen az
előző szakasz (23. rész) folytatásának tekinthető, amely Jézus templomi beszédének a vége. * A beszéd
szűk tanítványi körben az olajfák hegyén hangzott el. Talán nem véletlen, Izrael ugyanis az olajfák
hegyéről várja a Messiás érkezését. (Zak 14:4).128
2) Jézus beszédének témája
A beszéd témája az eszkatológia. Azt mutatja be, hogy hogyan fognak történni az események a
végnek idején. Jézus nagy apokaliptikus beszédének (szinoptikus apokalipszis)129 első elolvasása után
az volt a benyomásom, hogy nem olcsó népszerűségre törekszik. Azt éreztem, hogy a végső idők programjának meghirdetésével Jézus inkább elriasztja az olvasót. Hogyan kövessek valakit, akinek még a
nevéért is üldözni fognak, sőt gyűlöletessé válok? Nos: nem hívek gyűjtése a célja ennek a próféciának, hanem az, hogy ha már valaki hisz Jézusban, ne érje váratlanul, ha üldözik érte. Ennek ellenére
ezek az igék voltak a megtérésem motiválói. Valószínű, hogy rajtam kívül még másoké is. Ha ma egy
politikus ehhez hasonló beszéddel állna az emberek elé híveket toborozni, és közölné hallgatóival,
hogy ha hozzá csatlakoznak, üldözni fogják és megölik őket, nem sok sikere lenne.
Jézus a jövőben bekövetkezendő dolgokat őszintén, leplezetlenül tárja fel, jelekkel meghatározva
a végnek idejét. A beszéd apokaliptikus jellegű. Témája: az apokalipszis. Ezen belül is a „hogyanján”
van a hangsúly, vagyis: hogyan fognak történni az események:
1). az aión (korszak) végén
2). a parúszia (megérkezése, jelenléte) előtt.
Jézus két pusztulást prófétált meg a templomról elmondott beszédében. Ő nem választotta el a
kőtemplomot és a szívtemplomot egymástól, mi igen. Az viszont kitűnik beszédéből, hogy csak akkor
pusztul el a templom, ha a lakója elhagyja.
A jeruzsálemi templomban, a frigyláda felett lebegett a sekina. Ez volt a jele annak, hogy Isten
jelen van, még ha nem is lakik kézzel csinált hajlékban (ApCsel 7:48, 7:49, 17:24), akkor is. Jézus
arról beszélt, hogy a templom elhagyottá válik, és a pogányok tapossák (Lk 21:24). Péter és Pál pedig
azt hirdették, hogy Isten a mi szíveinkben lakozik (Gal 4:6; Ef 3:17; 1Pét 3:15). Ez nyomasztólag hatott a zsidó népre és a templom pusztulásáig kísérte őket. Ha tehát egy templom Isten által elhagyottá
válik, ott kő, kövön nem marad.
A kettős prófécia egyik vonala egészen biztos, hogy a jeruzsálemi templom ellen szólt. És a másik? Megtudtuk, hogy a kőből épült templom ítéletét a morális csőd okozta. Ha a másik, a szívtemplom is megromlik, kapitulál a gonosz előtt, és feladja a küzdelmet, ami az ősevangéliumban elhangzott
(1Móz 3:15), az is tönkremegy.

*

A templomi beszéd a 21:23-tól kezdődik, és a 23. résszel ér véget.
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A templom pusztulásakor iszonyatos nyomorúság telepedett a körbezárt város lakóira. A nyomorúság azonban megrövidíttetett, de annak isteni okai voltak. Az egész prófécia mai aktualitását az
adja, hogy a Kr u-i. 70-es esemény után még egyszer elhangzottak a pusztulás igéi. Ezért az itt tárgyalt
prófécia kettős, de a második beteljesedés még előttünk van.
3) Stílusa
A beszéd stílusa apokaliptikus programbeszéd, időrendiség megjelölése nélkül, az eseményeket az
„akkor” határozatlan időhatározóval egymás után felsorakoztatva.
4) Az apokaliptika fogalma, jelentése, definiciója
„Az apokaliptika - az apokalipszis sajátos ábrázolásmódja, az apokaliptikus könyveket felölelő
irodalom.”130 A Keresztyén Bibliai Lexikon így fogalmaz: „A szó jelentése az apokalüptó g. igére
megy vissza, melynek jelentése: »(titkot) felfedni, kijelenteni«. Teológiai szakkifejezésként elsősorban műfaji meghatározás, amely olyan irodalmi alkotást jelöl meg, ahol a szerző(k) mitológiai utalásokkal telített, szimbólumokban bővölködő nyelven a közeli végidőket jövendöli(k) meg, ill. az ezt
követő hatalmas történelmi fordulatot. Nem ritka eközben a víziók, és audíciók ábrázolása sem. A
műfaji kategórián túl az apokaliptika bizonyos teológiai látásmódot is jelent, amely először a Kr. e. 5.
század. »korszelleme« volt, majd ezt követően képviselhető szemléletként tovább élt egészen napjainkig.”131
A szakkifejezés eredete a Jelenések könyvére megy vissza. Az ehhez hasonló műveket nevezték
apokaliptikusnak. Az apokaliptika a műfajra, látásmódra utal, az eszkatológia pedig a teológiai fogalomra. Az eszkatológia az aioón végére és az eljövendő elejére utal, az apokaliptika pedig azt írja le,
ami a korszakváltáshoz vezet.
Az apokaliptika jelen van más vallásirodalomban is. (Visnu isten küldötte a 4. világkorszak végén fehér lovon vonul végig a világon és elhozza az aranykort. Eredete Kr.e 3. század és Kr.u. 3. századot jelöli meg.
Az apokaliptika jellegzetessége a számmisztika, és a jelképrendszer, tehát a szimbólumok világa.
C. Westermann az apokaliptika fogalmát ószövetségi oldaláról közelíti meg, számomra a legmarkánsabban és legkifejezőbben. „Az apokaliptika az emberiség és a kozmosz története horizontján
megy végbe. A nagy birodalmaknak az apokaliptikus drámában külön jelentőségük van: az emberek
sorsa a tét... Amit az apokaliptika meghirdet, az valójában a történelem vége.”132
Apokaliptikáról akkor beszélhetünk, amikor az emberiség és a kozmosz történetének horizontján
haladunk. A prófétaság viszont a néptörténetek horizontján vonul végig. Más népekről csak úgy beszél a prófécia, hogy azokat Izraelhez vonatkoztatja.133 A szellemvilág viaskodásának következménye
az, hogy a kozmosz lényei azonos dimenzióba kerülnek az emberiséggel. Ettől a ponttól kezdve együtt
íródik a két teremtmény története (itt próféciája), vagyis az emberiség és a szellemvilág lényeinek
története. A történeti horizont azonos. Az apokaliptika leglényegesebb eleme két civilizáció, a szellemi és a földi civilizáció találkozása. Itt azonban nem szabad azt gondolnunk, hogy a szellemi dimenzióbeli csak a sötétség lakója lehet. Akkor is apokaliptikáról van szó, ha a teremtéstörténetről beszélünk, és akkor is, amikor az özönvíz történetről. Ott is megjelentek a kozmosz lakói, és kapcsolatba
léptek az emberi civilizációval. Az édenben Isten és az ember találkozása is megtörtént, valamint Sátánnal való találkozás is azonos történeti horizontba került. Az volt a kezdet apokalipszise. Amiről
most olvasunk, az pedig két korszak végének az apokalipszise. Az egyik korszak a zsidóké, a másik az
egyházé.
A „Sci-fi irodalom” is apokaliptikáról beszél, amikor nulla és sokadik típusú találkozást emleget.
Csak éppen nem tudja nevén nevezni a Biblia nélkül, vagy szándékosan ferdíti a szellemvilág lakóinak
szándékát, és azt mondja, hogy: UFO.* (Vagy nem tudja azonosítani, vagy szándékosan hazudik.) A

*

UFO: Unidentified Flying Object (Azonosítatlan Repülő Tárgy). Az Ufológia az okkult tudományok közé tartozó tan. Követői, illetve hívei démonikus élményekről számolnak be, mindannyiuk pszichésen terhelt. Legfőbb
tanításuk az idegen élőlények által való elragadásról beszél. Ezzel mintegy magyarázatot akar adni az ördög a
hitetlen világnak arra az időre, amikor Krisztus elragadja az Eklézsiát. Az elragadtatás után már kéznél lesz a
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Biblia viszont azonosítja, és azt mondja, hogy: A nagy sárkányt, ama régi kígyót, a nagy hittetőt, a
földre vetik (Jel 12:9).
Az apokaliptika másik igen lényeges eleme a totális pusztulás, amelyben a tűz főszerepet játszik.
Később látni fogjuk ennek a gondolatnak a lényegét, amikor a jeruzsálemi templomról és a zsidó gondolkodásról írok.
Ez a gondolatanyag akkor sokat foglalkoztatta az embereket szóban és írásban egyaránt. Megvolt
ennek a gondolatkörnek a maga sajátos külön képrendszere, irodalmi műfaja. Bár ez a műfaj nem
hasonlított sem a próféciához, sem a tanításhoz, mégis mind a kettőt helyettesítette, ugyanis az irodalmi műfajok vegyületének terméke maga az apokaliptika. Látomások, jóslatok formájában beszél a
bekövetkezendőkről, melyek a világ elmúlását és megújulását kísérik. Ezeket nevezték apokalipszisnek, megnyilatkozásnak, a titkot takaró fátyol fellebbentésének. Az egész gondolatkört egybekapcsolja Jézus a visszajövetelével. A világ megrendítését előidéző roppant katasztrófák, kozmikus méretű
csapások előjelei lesznek az eljövetelének. Végül az égnek felhőiben megjelenik az embernek Fia,
akinek Isten hatalmat, dicsőséget és országot ad: az Ő hatalma örökkévaló hatalom, amely el nem
múlik, és az Ő országa meg nem rontatik (Dán 7:13-14).
„Az apokaliptikus irodalom elsődleges célja az elrejtett dolgok leleplezése, különös tekintettel az
idők végére. A nem kanonikus apokaliptikus irodalom Dániel korától a Kr. u. első századig virágzott.
A kanonikus és nem kanonikus irodalom, természetesen sok tekintetben hasonlít egymáshoz. Ez nem
meglepő, hiszen tudjuk, hogy Isten minden korban az éppen az időtájt használatos műfajokat vette
igénybe a maga üzenetének közlésére, rögzítésére. A nem kanonikus és kanonikus apokaliptikus irodalmi művek közötti hasonlóságok tehát Isten tervének megfelelő tények. Ez a hasonlóság célszerű és
természetes. A kétféle apokaliptikus irodalom termékei között fennálló alapvető különbségek, sőt
ellentétek nem műfaji eredetűek, hanem - ami ennél sokkal fontosabb - maga az inspiráció!”134
A protestáns Bibliában négy nagy apokaliptikus művet találunk. Dániel, Jóel, Zakariás, Jelenések
könyve, valamint az evangéliumokban a Máté 24-25 fejezetek, mint Jézus Krisztusnak a nagy apokaliptikus beszéde. Ezeken kívül fejezetek olvashatók még Ézsaiás 14, 24-27, 29, Ezékiel 21, 22:19-22,
28:12-19-ben.
5) A téma időszerűsége
A zsidó lelkület, (mint valami mágnes) következményként vonta maga után a totális pusztulást. A
Messiását megfeszíteni készülő nép számára még időben mondott el figyelmeztető beszédet Jézus
Krisztus, aki látta, hogy népe vesztébe rohan ha meg nem tér, és a próféciákat sem veszi komolyan.
A mai aktualitása pedig? Van Jézus beszédében néhány gondolat, amelynek a beteljesedéséhez
napjaink technikája és technológiája nélkül nem lennének meg a feltételek. Ilyen például az, hogy:
„Hallanotok kell háborúkról és háborúk híreiről:” (24:6) Ezzel a jövőnek azt az intervallumát célozza meg Jézus, amelyben ha akarom, ha nem, hallani fogom, mert minden médiumon keresztül ezt
fogják harsogni. Nem a háború a jel, hanem az, ahogyan hallani kell a híreket!
Mégsem ez a legfőbb érvem a téma mai időszerűsége mellett, hanem az, ahogyan az egyházak,
vallások, szekták, művészek, írók, politikusok a világvégéről beszélnek. Ráadásul a technika segítőkezet nyújt ahhoz, hogy az emberek a nézeteikkel minél nagyobb embercsoportokat elérjenek. Ami
azonban elkerüli a naiv „próféták” figyelmét, az az, hogy olyan dologról beszélnek a Bibliára hivatkozva, amiről a Biblia nem szól egy szót sem.

világ számára egy magyarázat arra nézve, hogy mi lett az eltűntekkel. Még akkor is, ha az egész világ előtt egyértelmű lesz az, ami történni fog. (Jel 1:7; 6:17; Mt 24:27, 30).
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