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"Íme, hamar eljövök. Boldog, aki megtartja e könyv prófétai beszédeit. Íme, hamar eljövök, a 

jutalmam velem van, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. Bizony hamar eljövök. 

Ámen, jöjj, Uram, Jézus!" (Jel 22,7. 12. 20.) 

 

Ezeket a verseket olvasva, bizonyára rájöttetek, hogy ma este nem kezdjük el Ezékiel könyvének 

tanulmányozását, majd csak holnap reggel. A mai estét egy különleges témának szenteljük.  

Nemrég jöttem haza Európából, és nagyon sok dolog zajlik most ott. Az utóbbi évek történéseire 

vonatkozóan kell, hogy legyen valamilyen magyarázat a bibliai próféciákban. Korábban már 

érintettük ezt a témát, de most szükségünk van a próféciák jobb megértésére. Ma este tehát amiről 

beszélni szeretnék, az a globális irányzatok és a bibliai próféciák. Hiszem, hogy meg fogjuk érteni, mi 

is zajlik napjainkban a világon. Ez valójában kapcsolódik a biblia-tanulmányozásunkhoz is, mert ha 

körültekintően tanulmányozzuk Ezékiel könyvének próféciáit, akkor ennek valami köze van az arab 

tavaszhoz1. Bizonyára tudjátok, mi történt az ún. arab tavasz során, amiből sajnos arab "tél" lett. De 

majd erről bővebben is szólunk, ha Ezékiel könyvét vesszük. Most csak átfogóan szeretnénk 

felvázolni, hogy mi is történt. Ma este két alkalom lesz, és megpróbáljuk mindezt elmondani a 

testvéreknek, amit józan ésszel megérthetünk, és a legalapvetőbb dolgokat fogjuk csak érinteni, 

hogy megértsük, mi történt az utóbbi időben.  

Nagyon fontos, hogy az Úr a gyülekezethez közvetlenül és határozottan háromszor szól ebben a 

részben: Íme, hamar eljövök. Az Úr gyakran használta azt a kifejezést, hogy "Bizony, bizony, 

mondom néktek", hogy felhívja a figyelmünket: amit ezután mond, az nagyon-nagyon fontos. 

Például, "Bizony, bizony, mondom néktek, újonnan kell születnetek." Tehát Urunk ilyen kijelentései 

nagyon fontosak. Itt az Úr háromszor szólítja meg a gyülekezetet, szinte ugyanazokkal a szavakkal: 

"Hamar eljövök" (Károli), "Eljövök gyorsan" (Vida). A 22. fejezetben ezek a szavak egyes 

kiadásokban pirossal vannak nyomtatva, vagy az evangéliumokban is, amiket Jézus mondott, piros 

színnel vannak kiemelve. És itt, ebben a fejezetben három piros színű mondat van.  

Itt felmerül egy kérdés. Az Úr azt mondja, eljövök gyorsan, de azóta már eltelt kétezer év, és az Úr 

még mindig nincs itt. Ezért felmerül bennünk a kérdés, vajon milyen nyelvezetet használ itt az Úr. 

Vajon Ő ezt szó szerint értette, vagy jelképesen? Mi néha jelképes nyelvezetet használunk. 

Emlékszem, amikor több évvel ezelőtt a São Pauló-i Egyetemen egy szemináriumon kellet részt 

vennem, és kezdő időpontként 10 óra volt feltüntetve. Odamentem 10 órára, de senki sem volt ott. 

                                                             
1 Arab tavasz: azok a kormányellenes tüntetéssorozatok, amelyek 2011. elején robbantak ki az arab államokban 
(Tunézia, Algéria, Jordánia, Egyiptom, Jemen, Líbia, Szíria, Szaud-Arábia, Irak stb.) (forrás: Wikipédia) 



És csak vártam, vártam, vártam. De 10 óra 15 perckor mindenki megérkezett, minden professzor. 

Először az jutott eszembe, vajon miért késett mindenki 15 percet, de aztán rájöttem, hogy én 

érkeztem túl korán. Vagyis amikor azt mondták képletesen, hogy 10 óra, ez valójában 10:15-öt 

jelentett. Az volt pontos, aki 10:15-kor érkezett. Később még érdekesebb dolgot fedeztem fel. Ha 

São Paolótól északi irányba utazunk, például Belo Horizonte-be, mindenhol máshogy van. Egyszer 

például Joao Passoa-ba utaztam, és még most is emlékszem, hogy a pásztort Mózesnek hívták. Azt 

képzeltem, hogy Mózes biztosan nagyon pontos ember, mert ha valaki a törvényt képviseli, akkor 

annak szó szerint úgy kell lennie. Nagyon tisztán emlékszem, hogy azt mondta, ma este nyolckor 

fogunk találkozni. De nyolc órakor senki sem volt ott, és még 8:30-kor sem! De aztán megértettem, 

hogy Joao Passoa-ban a nyolc óra 9 órát jelent! Ezt megtanultam Brazíliában. Ez kulturális dolog. 

Attól függ, hogy az emberek hogyan használják a nyelvet.  

Az Úr vajon hogyan használja a nyelvet? Eljövök gyorsan. Képzeljük csak el, már kétezer év eltelt! 

Ezt jelenti a gyorsan? Kétezer évet jelent? Ha az Úr képletesen beszél, akkor érthető. De 

gondoljátok, hogy az Úr valóban képletesen beszélt? Nem. Azok, akik jól értik a görög nyelvet, 

tudják, hogy itt az Úr nem képletesen beszél. Az Úr itt szó szerint értendő nyelvezetet használ. 

Akkor itt bibliatudósokhoz kell fordulnunk, és az egyik ilyen bibliatudós G. H. Lang2. Ő magyarázatot 

ad erre a három kijelentésre. Ha meg akarjuk tudni, ki is ő, akkor Smith professzor, a Fuller Teológiai 

Szeminárium tanára azt mondta róla a 60-a években, hogy ha szeretnénk találni valakit, aki nagyon 

jól ismeri a Bibliát, akkor nincs jobb G. H. Langnál. G. H. Lang gyakorlatilag nem járt rendes iskolába, 

csak a családi üzleti vállalkozást vitte tovább, és nem rendelkezett magas iskolai végzettséggel. 

Tehát tulajdonképpen egyáltalán nem nevezhető tudósnak. A Bibliát azonban alaposan 

tanulmányozta, és mesterien pontosan le tudott fordítani komoly bibliatanulmányokat. Erich Sauer 

több bibliatanulmányt is írt, pl. A világmegváltás hajnalpírja c. könyvében az Ószövetséget fejtegeti, 

és van egy másik könyve is: A megfeszített diadala. Mindkettő mesterien megírt könyv. F. F. Bruce 

például azt mondta Erich Sauer könyveiről, hogy ha ezt a két könyvet elolvassuk, akkor ezeket szinte 

enciklopédiának tekinthetjük, mert amikor Sauer tesz egy kijelentést, akkor szinte mindig idézi 

hozzá az igeverset is. A könyve végéhez érve kétezer igeverssel találkozunk. F. F. Bruce szerint ha 

ezt a két könyvet elolvastuk, megemésztettük, és minden igeversnek utána néztünk, és meg is 

jegyeztük, és ezt a kétezer igeverset memorizáltuk, akkor ez azzal egyenértékű, mintha teológiai 

szemináriumra jártunk volna. A könyv legvégén több száz témát felsorol. Ha valaki az Urat szolgálja, 

és anyagot keres a prédikációjához, itt több száz igetanulmányt lehet találni, amelyeknek szilárd 

bibliai alapja van. Amikor T. Austin-Sparks találkozott valakivel, aki azt gondolta magáról, hogy nagy 

tudású, képzett, akkor mindig ezeket a könyveket ajánlotta neki. Nagyon sokan ismerik Billy 

Grahamet, a híres evangélistát, aki egyszer arról tett bizonyságot, hogy több éve hirdette már az 

evangéliumot, de az íróasztalán mindig ott volt néhány könyv, amelyeket Erich Sauer írt és G. H. 

Lang fordított angolra. Más szóval, amikor Graham az evangéliumot hirdette, és jól meg akarta 

alapozni mondanivalóját, akkor nagyon sokat merített ezekből a könyvekből. Dr Lloyd-Jones 

lelkipásztor, aki nagyon kritikus személy volt, Erich Sauer írásairól azt mondta, kiváló munkák. 

Gondoljunk bele: G. H. Lang, aki ezeket angolra fordította, nem részesült rendszeres oktatásban! 

Egy másik hasonló ember Campbell Morgan volt, de látjátok, az Úr mégis tudta őket használni.  

                                                             
2 George Henry Lang (1874 - 1958) angol bibliatanító, szerző és bibliatudós. 



Tehát, G. H. Lang egy volt a nagyszerű bibliatudósok közül. Nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy 

megértsük Dániel és a Jelenések könyvét. Ha a Jelenések könyvének 17. és 18. fejezeteit 

tanulmányozzuk, általában a legtöbb bibliatudós szerint a 17. rész a vallásos Rómáról, azaz a római 

katolikus egyházról szól, a 18. rész pedig a politikai Rómáról. Arra a következtetésre jutnak, hogy 

mivel János nem merte azt a szót használni, hogy Róma, és nem merte azt írni, hogy "Leomlott, 

leomlott Róma", ezért ehelyett azt írta, "Leomlott, leomlott Babilon." És nagyon sok bibliatudós így 

értelmezi ezt a két fejezetet. Egyedül G. H. Lang tudta megcáfolni a bibliatudósokat. Szerinte a 17. 

részben minden szimbolikus, a 18. részben pedig minden szó szerint értendő. Azt mondja, a 18. 

részben Babilon szó szerint értendő, és egyáltalán nem szimbolikus, egyáltalán nem kell 

elszellemiesíteni. Természetesen, a 17. részben a nyelvezet szimbolikus. Tehát Lang nagyon 

meggyőző volt, és úgy látta, hogy a babiloni birodalom újjá fog éledni. És igaza volt.  

Ha valaki az Egyesült Államokba akar menni és ott a bibliai próféciákról tanulmányokat folytatni, 

akkor erre a  legjobb hely a Dallaszi Teológiai Szeminárium. Az öbölháborúk3 ideje alatt az ottani 

professzorok felismerték, hogy a babilóniai birodalom kezd újjáéledni Szaddam Huszein alatt. Újra 

megnyílik a szemünk, ha tanulmányozzuk a Bibliát. Ézsaiás 13. fejezete Babilóniáról beszél, de az 

nem a történelmi Babilónia. Jeremiás könyvében a történelmi Babilóniáról van szó, de Ézsaiásban 

nem. Honnan tudhatjuk? A szövegösszefüggésből. Ez a Babilónia a végidőkkel van kapcsolatban, 

mert ez a fejezet az Úr napjáról is beszél, és az antikrisztus napjáról. De mielőtt eljön a vég, lesz egy 

világméretű nemzetközi háború, és mindez Babilóniával van összefüggésben. Babilónia képes lesz 

az egész világgal szembeszállni, és harcolni a mennyből küldött sereggel. Az Egyesült Államok 

serege olyan volt az irakiaknak, mint a mennyből küldött hadsereg. Tehát az Ézsaiás 13. részében a 

két öbölháború van megjövendölve.  

A bibliatudósok ekkor kezdtek felébredni, és rájöttek, hogy G. H. Langnak igaza volt. Még jól 

emlékszem, akkoriban nagyon sok konferencián vettem részt, amikor az igét tanulmányoztuk, és 

hittük, hogy G. H. Lang jól látta. Találkoztam Istennek egy szolgájával, aki nagyon jól ismerte a 

Bibliát. Rám mosolygott, és azt mondta, igazad van. Miért volt igazam? Mert egyszerűen G. H. Lang 

értelmezését követtem. Láthatjátok, hogy valóban úgy van. Ha visszatekintünk azokra a régebbi 

bibliatudósokra, G. H. Lang valóban eredeti és egyedülálló közöttük. 

Visszatérve, akkor G. H. Lang hogyan magyarázza ezt a három állítást: eljövök gyorsan? A görög 

nyelv szerint ez a következőket jelenti: eljövök gyorsan, vagyis amint útra kelek, azonnal meg is 

érkezem. Ezt jelenti az "eljövök gyorsan." Ha a görög nyelvnek ez az értelmezése helyes, akkor 

nyomban felmerül bennünk a kérdés: mikor kezdte meg a visszaútját a mi Urunk az elmúlt kétezer 

év távlatában? Urunk még mindig nincs itt. Eltűnődünk, vajon Urunk egyáltalán vissza indult-e már, 

vagy nem? Szükségünk van Isten Igéjére, hogy adjon nekünk valami támpontot. Mert valószínűleg, 

Urunk már megkezdte visszaútját. Melyek a késési tényezők? Bibliatanulmányozásunk során 

világosan láthatjuk, hogy amikor a végidőkhöz érkezünk, két kifejezés írja le ezeket: az egyik az Úr 

                                                             
3 Az öbölháború 1991. január 16. és 1991. február 28. között, a Perzsa-öbölben zajló fegyveres konfliktus, melynek 
során az ENSZ koalíció felszabadította az Irak által megszállt Kuvaitot. A korábbi – 1990-es évekbeli – szakirodalomban 
az öbölháború szót rendszerint az 1980–1988 között lezajlott irak–iráni háborúra használták és eme 1991-est pedig 
számozással látták el, azaz a II. öbölháborúnak nevezték. Napjainkban azonban a 2003-as angolszász vezetésű offenzíva 
után az egyértelműbb kifejezés érdekében ez a konfliktus kapta ezt a „kitüntetett” megnevezést. (Wikipédia) 
 



napja. Az Úr napja a felhő napja, az antikrisztus napja. Az Úr napja az ISIS4 napja. Amikor az Igében 

az Úr napjáról van szó, mindig sötét kép áll előttünk. Felmerül tehát a kérdés: az antikrisztusra 

várunk, vagy Krisztust várjuk? Ha az Úrnak csak egy napja van, akkor előttünk minden sötét. 

Viszont, ha Pál leveleit olvassuk, ott Ő Krisztus napjáról beszél. Jézus Krisztus napja - milyen nap ez? 

Ha tanulmányozzuk Pál leveleit, akkor megértjük, hogy ez az a nap, amire mindannyian várunk. Ez 

az a nap, amikor a Vőlegény és a menyasszony találkozik egymással. Gondoljuk meg, a menyasszony 

azt a napot várja. Számolja a napokat, és azt kívánja, bárcsak már nagyon hamar eljönne az a nap. 

Krisztus napja nem egy rettenetes nap. A menyasszony a Vőlegényét várja, nem pedig egy 

lidércnyomást! Egyáltalán nem! Amikor Urunk eljön, a menyasszonyával fog találkozni, és minden 

könnyet le fog törölni a szeméről. Mi azt a napot várjuk.  

Ha a teljes Bibliát tanulmányozzuk, amikor az Úr eljön, mi történik? Készen lesz a menyasszony? 

Amikor a menyasszony készen van, akkor van az a pillanat, amikor a Vőlegény találkozhat vele. Nem 

tudom, hány alkalommal vettetek már részt menyegzőn. Az Államokban én többször is voltam 

menyegzőn, de nagyon ritka, hogy időben elkezdődjön. A vőlegények mindig nagyon izgatottak. Ők 

mindig korán útnak indulnak, nemcsak hogy nincsenek már otthon, hanem a szertartás helyére is jó 

időben megérkeznek, és már mindent megbeszéltek a lelkésszel. A vőlegény bent van már a 

teremben, és várja, hogy megszólaljon az ünnepélyes zene. Vagyis ő már készen van, ott áll elől, és 

várja, hogy a menyasszony szép lassan végigsétáljon a szőnyegen. Az egy csodálatos óra, amikor a 

vőlegény és a menyasszony végre találkoznak! Már nemcsak távolról néznek egymásra, hanem 

szemtől szemben látják egymást. Erre a pillanatra vár a vőlegény. De a valóságban mi történik? 

Amikor a vőlegény már készen van, jön egy telefonhívás a menyasszonytól: még 30 percet kérek 

tőled. És ez a 30 perc mindig jelképes, sohasem kell szó szerint érteni. Ha még kapok tőled 30 

percet, akkor készen leszek, akkor tökéletes lesz a sminkem. Látjátok? A vőlegény már készen van. 

Az esküvőnek pontosan kellene kezdődnie, de akkor mi okozza a késlekedést? A menyasszony az, 

aki még nincs kész!  

Testvérek, ma a probléma a következő. Az Úr már az első században vissza tudott volna indulni, de 

sajnos, a gyülekezet még nincs készen. A menyasszony az, aki nincs kész. Ma azt mondjuk, mi várjuk 

a Vőlegényt. Nem így van. A Vőlegény vár a menyasszonyra. Akkor felmerül a kérdés, hogy mikor 

lesz készen a menyasszony? Nézzetek körül ott, ahol éltek. Testvérek, úgy gondoljátok, hogy a 

gyülekezet készen van? Lehet, hogy sokan mások nem követik az Urat. De ha te, vagy ketten, 

hárman követitek az Urat, ti készen vagytok? Ne azt kérdezzétek, hogy mások miért nincsenek 

készen. Azért nem gyűltök össze velük, mert a lelkiismertetek nem engedi meg. Rendben van. Ti az 

Urat követitek. Nagyon jó. Akkor gyűljetek össze ti! Találkozzatok egymással ti! Készen vagytok? 

Gondoljátok, hogy Urunk ma este visszajöhetne? Amikor körbe néztek, felmerül a kérdés, vajon a 

dicsőséges gyülekezet csak elmélet? Mert amikor az Úr visszajön, a gyülekezetet dicsőségben állítja 

Önmaga elé. Minél többet tudunk a gyülekezetről, és minél jobban ismerjük a testvéreinket, annál 

inkább hajlunk a fatalizmusra:5 lehetetlen, sohasem jön el az a nap; ha ez a helyzet, akkor azt a 

napot örökre el lehet halasztani.  

                                                             
4 Iszlám Állam, más néven Iraki és Szíriai Iszlám Állam (angol rövidítéssel ISIS) egy szunnita dzsihádista terrorszervezet, 
amely önmagát kalifátusnak kikiáltva a világ minden muszlimja fölött vallási fennhatóságot követelt. Tagjai, követői 
terrorcselekmények elkövetését hajthatják végre a világ több pontján. (Wikipedia) 
5 A fatalizmus az a hit, hogy a jövő determinált, meghatározott és semmit sem tehetünk ez ellen. (Wikipédia) 



Amikor az Úr megkezdi visszaútját, akkor Ő tudja, hogy eljött annak az ideje. Lehet, hogy azt 

mondjátok, ó én nem látok semmit. Akkor olyanok vagytok, mint Illés, mert azt gondoljátok, csak ti 

vagytok győztesek egyedül, és még mindig üldöznek benneteket. Akkor meg kell hallani a halk, 

szelíd hangot, hogy Illést kisebbé tegye. Mert az Úrnak emlékeztetnie kell őt, hogy meghagyott 

Izraelben hétezer embert, aki nem hajtott térdet a Baálnak. Te csak egy vagy a hétezer közül. Ne a 

szemednek higgy. Ne bízz a saját ítélőképességedben. A te helyzetmegítélésed nem végleges. Az Úr 

helyzetmegítélése az, ami végleges. Te azt mondod, csak én vagyok egyedül. Az Úr azt mondja, 

nem, van még nekem hétezer emberem. Az, hogy te nem látod őket, nem jelenti azt, hogy az Úr 

sem látja őket. Isten Igéje akkor is az Ő Igéje marad. Ő sohasem engedi lejjebb a mércét. De a 

kérdés a következő: Készen vagy? Készen vagytok? 

Ha a gyülekezet nincs készen, ki érte a felelős? Azok, akik nem látják a gyülekezetet, természetesen 

nem felelősek. De minél több világossága van valakinek, annál nagyobb a felelőssége. Végül nem 

mondhatja azt, sajnálom, nem én vagyok érte a felelős. Egyáltalán nem így van. Most, akik itt 

vagytok és hallgatjátok ezt az üzenetet, ne feledjétek: ha világosságot kaptatok, akkor felelősek 

vagytok aszerint a világosság szerint élni. Ez nagyon fontos. Egyik konferencia után jön a másik, és 

ennek már harminc éve! Fel kellene nőnünk! Gondoljátok meg! Egyesek akkor húsz évesek voltak, 

ők ma már elmúltak ötven évesek! Az alatt a 30 év alatt az Úr bizonyára elvégzett valamit. Az Úrnak 

bizonyára van valamilyen letétje bennetek. Ezért meg kell kérdezni magunktól: helyénvaló-e ha 

hajlunk a fatalizmusra? Nem helyes. Azt gondolod, te vagy az egyetlen, mások kudarcot vallottak, 

tehát reménytelen. Az Úr viszont azt mondja, nekem van hétezer emberem.  

Az Atya tudja annak az idejét, hogy mikor induljon vissza az Úr. Senki sem tudja az idejét, csak az 

Atya. És amikor Ő azt mondja, ott van hétezer ember, akik nem hajtottak térdet a Baál előtt, akkor 

eljött az idő. Nem várok mindenkire. A hétezer fő a győzteseket jelképezi. Kik a győztesek? Normális 

keresztények. De amikor a gyülekezet abnormális (rendellenes) állapotba süllyed, amikor a lelkész 

azt mondja, semmi baj nincs a homoszexualitással, sőt, még ő maga is gyakorolja ezt, akkor ez 

abnormális. 

Mi a lámpatartó? Mi a gyülekezet bizonyságtétele? Amikor a gyülekezet egésze kudarcot vallott, 

akkor a hétezer ember az, aki nem hajt térdet a Baálnak. A bizonyság felelőssége ezen a hétezer 

emberen van. A Jelenések 2. és 3. részében, amikor a gyülekezet általánosságban véve 

megalkudott, hétből ötnek azt mondja az Úr: Térj meg! Amikor hétből öt gyülekezetnek meg kell 

térni, és általában véve a gyülekezet erkölcsi szintje nagyon messze van az Úr mércéjétől, akkor 

gondoljátok, az Úr tud még valamit tenni? Nem. Ilyenkor az Úr győzteseket hív. Ők tartják a szintet. 

Ők képviselik a gyülekezet egészét. Amikor ők elérik az érettséget, akkor az egész gyülekezet érett 

lesz, mert ők nem önmagukért lesznek győztesek, hanem a gyülekezet egészéért. Ők egy képviselő 

testület. Létezik bizonyság, de az már nem a gyülekezet egészének a vállán van, hanem a győztesek 

vállán. Ezért az Úr győzteseket hív, és ez Isten utolsó hívása.  

A Bibliában az első hívás Ábrahámnak szólt, ami a Mózes első könyvében van, ismeritek nagyon jól. 

A Jelenések könyvében Istennek az utolsó hívása hangzik. Mit jelent az, hogy utolsó hívás? Ha 

repülővel utazunk, akkor elhangzik egy utolsó felhívás, aztán az ajtók bezárulnak. Amikor a 

Jelenések könyvéhez érünk, az utolsó napokhoz érünk. Testvérek, néha érezzük, hogy hol is van a 

Szent Szellem hangja. Amikor az Úr győzeteseket hív, azt mondja: "akinek van füle, hallja", mert a 

többségnek nincs füle. Ha a Szent Szellem szól egy gyülekezetnek, akkor azzal az összes 



gyülekezethez is szól. Hol van ma a Szent Szellem hangja? Ha az Államokban a hívők többségében 

megszólal a lelkiismeret hangja, akkor kell, hogy egy bizonyos erkölcsi szintet fenntartsanak. Ötven 

államból 36, vagyis a többség szimpatizál az egyneműek házasságával. Felmerül egy kérdés: hol van 

a Szent Szellem hangja? A győztesek hangja a Szent Szellem hangja. Ha a gyülekezet egészéről 

beszélünk, akkor azt látjuk, hogy reménytelen eset. New Yorkban, amikor melegfelvonulás van, a 

végén egy templomba mennek be, és a gyülekezet befogadja őket.  

Testvérek, ha a gyülekezet egészéről beszélünk, akkor mi történik? Nemrég gyülekezet-történeti 

tanulmányúton voltunk az Egyesült Államokban. New Jersey volt a nagy ébredés helyszíne, és 

megpróbáltunk ellátogatni az eredeti holland református templomba, mert az Úr a nagy ébredés 

idején felhasználta azt a gyülekezetet. Ha ma bemegyünk abba a templomba, egy nagy szivárvány 

képét látjuk kitéve. Tudjuk, hogy nekünk, hívőknek mit jelent a szivárvány jelképe, de ma ez egy 

bizonyos csoport szimbólumává vált. Testvérek, amikor a szivárványt látjuk, ez nem azt jelenti, hogy 

Isten nem fogja megítélni a világot, hanem azt jelenti, hogy nem víz által fogja megítélni. Isten még 

mindig az igazságosság Istene.  

Emlékszem, amikor a Legfelsőbb Bíróság döntött a föld törvényéről. Az egyik legmagasbb tisztviselő 

írt egy üzenetet a Twitteren, és üzenete végén ez állt: a szeretet győz. Miféle szeretetről beszélt? A 

szeretet győz valójában egy könyvnek a címe, amit egy lelkész írt. És nem csoda, hogy ez a csoport 

nagyon gyakran használja ezt a szlogent, hogy a szeretet győz. Mert ebben a könyvben az áll, hogy 

Isten annyira szereti a világot, hogy nem fog elveszni, nincs pokol. Ez az üzenet nagyon csodálatosan 

hangzik egy bizonyos embercsoport számára: Isten annyira szereti a világot, hogy egyszerűen 

megtehetek bármit, amit akarok, nincs pokol.  

Billy Graham már majdnem száz éves, most már igazán élvezhetné a nyugalmat, de nem lehet 

nyugalma. Meg kellett írnia egy könyvet: Itt vagyok. Ez a cím Luther Mártonra emlékeztet 

bennünket, aki azt mondta, "Itt állok." Ebben a könyvben azt mondja Billy Graham, hogy "hiszek a 

pokolban, hiszek Isten igazságosságában." Testvérek, amikor a gyülekezet egésze Isten szándékának 

horizontja alá süllyed, ki tartja fenn Istennek a színvonalát? Isten azt mondta: meghagytam hétezer 

embert, aki nem hajtott térdet a Baál előtt.  

Most arra a kérdésre keressük a választ, hogy a Bibliában van-e bármilyen utalás arra, hogy az Úr 

megkezdte-e visszaútját. Úgy gondolom, nem kell, hogy felolvassam, mert jól ismeritek a Bibliát. A 

Máté ev. 24. részében az Úr beszél a fügefa példájáról, hogy amikor a levelei hajtanak, akkor tudjuk, 

közel van a nyár. És van még ott egy kifejezés: az Embernek fia az ajtóknál van (Mt 24,32-33). 

Nagyon jól ismerjük ezt a próféciát: a fügefa Izrael nemzetét jelképezi. Az Úr megátkozta ezt a 

fügefát, és Izrael népe eltűnt a történelem süllyesztőjében. De az Úrnak ez itt egy próféciája, és a 

fügefa újra ki fog hajtani. Gyökerestől meg volt átkozva, de ha újra levelet hajt, akkor közel van a 

nyár és az Embernek fia az ajtóknál áll. Mit jelent ez? 1948. május 14-én megalakult Izrael állama, és 

ennek mi is tanúi voltunk. Ez az esemény egy csoda volt. A politológusok szerint nincs a 

történelemben még egy példa arra, hogy egy nemzet, ami már több mint ötszáz éve letűnt, 

újjáéledjen. Mindenki meglepetésére 1948-ban Izrael nemzete újjáéledt.  

Mit mondott az Úr? Az Embernek fia közel van, az ajtóknál - többesszámban! Nálunk Amerikában, 

ha valaki az ajtónknál áll, akkor onnan mindjárt a nappalinkba érkezik. De a közel-keleti házakat úgy 

építették, hogy van egy nagy belső udvaruk. A bejárati kapuból egy külső udvarba lépünk, aztán az 



első belső udvarba, majd a második belső udvarba, és mindegyik udvar között van egy ajtó. Az Úr 

azt mondta: az Embernek fia az ajtóknál van. 1948-ban az Úr már az ajtóknál állt, de nem tudjuk, 

hogy melyik ajtónál. Reméljük, az első ajtónál, mert akkor még maradt időnk elkészülni. Volt 

egyszer egy kellemetlen tapasztalatom. Ohio államban éltünk akkor, és végzős egyetemi hallgató 

voltam. Akkor egy egyszobás lakásunk volt, a hálószoba, konyha, minden egy helyiségben volt. És az 

volt a kínos ebben a helyzetben, hogy amikor kopogtak az ajtómon, nem találtam a papucsomat, 

mert úgy gondoltam, nem lett volna udvarias a részemről, ha papucs nélkül nyitok ajtót a 

vendégemnek. Mezítláb állni előtte nagyon kínos lett volna. Általában tudni szoktuk, hogy mikor 

érkezik a vendégünk, és az nagyon csodálatos, amikor végül a nappalinkba lép. Itt az Úr azt mondja, 

hogy az ajtóknál van. Az első, a második, vagy a harmadik ajtónál? Testvérek, ma 2016-ot írunk, és 

már közel 70 év eltelt azóta. Ha az Úr az ajtóknál van, akkor bármelyik pillanatban itt lehet. Egy 

másik dolog: ha logikusan átgondoljuk, és a vendégünk az egyik ajtónál áll, akkor egy dolog biztos: 

már útnak indult, már nincs otthon. 1948 nagyon fontos év, mert nagyon valószínű, hogy akkor az 

Úr már útnak indult. De mi is történt 1948-ban? Vagy 50 évvel azelőtt? Vagy mi történt 100 évvel 

azelőtt? Gondoljátok, hogy a menyasszony készen volt? Miért volt készen a menyasszony? 

Általában készen vannak a hívők?  

Egyszer Stephen Kaung azt kérdezte Watchman Nee-tól: Te hogy látod? Arra várunk, hogy a 

gyülekezet egésze a dicsőséges gyülekezetté váljon? Watchman Nee azt válaszolta, hogy a Biblia 

szerint nem várunk mindenkire, hogy győztes legyen. Emlékszünk? Az Úr az Ő visszajövetele előtt 

győzteseket hív. És azok a győztesek a gyülekezet egészéért lesznek győztesek. Ha ők készen 

vannak, akkor a gyülekezet egésze is készen van. A Biblia szerint a gyülekezet egésze elragadtatik a 

felhőkbe, ezt tudjuk jól. Miután a búzát learatják, magtárba szállítják. Vagyis amikor levágják, az 

jelenti az elragadtatást. Többé nincs ott a szántóföldön. És hol van a magtár? A magtár a ház és a 

szántóföld között van. Amikor a házról beszélünk, akkor Isten trónját értjük alatta, amikor pedig a 

szántóföldről beszélünk, akkor a világot értjük alatta. És hol van a magtár? A Biblia szerint a magtár 

a levegőégben van. Tehát a gyülekezet egésze, a learatott búza többsége a magtárba lesz 

betakarítva. Ott fogunk találkozni Urunkkal a levegőégben. De a Jelenések 12. fejezete szerint a 

fiúmagzat a győzteseket jelképezi. Ezek a győztesek éppen olyanok, mint az első zsenge, a 

legkorábban beérett gyümölcsök. A többségnek még várnia kell arra, hogy beérjen. De a búzának 

egy része az első zsenge közé tartozik. Ők érnek be először, ezért nevezik őket első zsengének. És 

hova visszük az legkorábban megért gyümölcsöket? Az első zsengét mindig Isten templomába, Isten 

házába vitték be bemutatásra, hogy ott a pap meglóbálja Isten színe előtt. Ha tanulmányozzuk a 

Jelenések könyvét (14. rész), ott találjuk az első zsengét, ami a győzteseket jelképezi. Ők nem a 

levegőégbe ragadtatnak el, hanem fel a trónhoz, mert ők az első zsenge. És miért ragadtatnak a 

trónhoz? Mert ők a gyülekezet egészét képviselik Isten előtt, és felkérik az Urat, jöjjön vissza a 

földre, hogy találkozzon a gyülekezet egészével a levegőégben.  

Honnan tudjuk, hogy mikor van készen a menyasszony? Akkor van kész a menyasszony, amikor a 

győztesek készen vannak. Ha ők érettek, akkor az azt jelenti, az egész gyülekezet érett. Tehát 

amikor ők szeplő és ránc nélkül a dicsőséges gyülekezet lesznek, akkor az Atya azt mondja: eljött az 

idő. Testvérek, ez valóban így van, ha olvassátok a Bibliát. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg 1948-

ban, vagy azt megelőzően 50 vagy 100 évvel, a Szent Szellem már bizonyára elvégzett valamit, és az 

Atya úgy látja, eljött az idő, és az Úr útnak indulhat. Hála legyen az Úrnak: végre visszajön. Ki az, aki 

sietteti a mi Urunk napját? A győztesek. És ők elragadtatnak a trónhoz, mert ők készen vannak.  



Testvérek, Urunk nagy valószínűséggel 1948-ban megkezdte visszaútját. De mi vakok vagyunk, nem 

látunk. Azt mondjuk, van ismeretünk, ismerjük a győztesekről szóló üzenetet, mások nem ismerik. 

Mi vagyunk a győztesek, ők nem azok. Ha ti azok vagytok, akkor készen vagytok? Urunk nagy 

valószínűséggel 1948-ban megkezdte visszaútját, mert látott legalább hétezer embert. De a hétezer 

olyan kevés! Nem baj, nem számít, milyen kevés, ők olyanok, mint Betánia: rabul ejtik az Úr szívét.  

Visszatekintve az elmúlt időszakra, azon csodálkoztam, hogy nem mindig jutottam el az országos 

konferenciákra, de az Úr kegyelméből egyetlen konferenciát sem hagytam ki júliusban. Hogy miért? 

Nem tudom. Az Úr még itt tart minket. Testvérek, ti most itt vagytok és nagy kiváltságban van 

részetek: hallottátok az utolsó hívást. Készek vagytok arra, hogy győztesek legyetek? És ez az utolsó 

felhívás.  

Nem tudjuk, mi történt 1948 óta, mert nem tudunk ott lenni mindenhol. Mi csak Brazíliának ezt a 

kis részét látjuk. A mi ismeretünk nagyon csekély ismeret, és néha azt gondoljuk, csak mi vagyunk a 

győztesek. Az Úr azt mondja, van nekem hétezer emberem, akikről ti nem tudtok. Mennyit tudtok ti 

a szentekről, akik São Paoloban élnek? Mennyit tudtok ti a szentekről Belo Horizonte-ban? Mennyit 

tudtok ti a szentekről Porto Alegre-ben? Miért helyezett titeket arra a helyre? Ha az Úr ma este 

visszajönne, mondhatná azt, hogy "jól van, jó és hű szolgám"? Megünnepelhetünk együtt 20, 30, 35 

évet, de pontosan ez a kihívás, pontosan ez az üzenet, hogy ha az Úr győzteseket hív, akkor hol 

vannak a győztesek? Amikor az Úr visszajön, szétnéz Belo Horizonte-ban, hogy lássa, kik azok, akik 

szeretik az Urat és a gyülekezet egészét képviselik. És ha ők érettek, akkor az Úr azt mondja: a 

gyülekezet Belo Horizonte-ban érett. Értitek testvérek? Ez történik ma. Különben soha nem lesz 

olyan nap, mert nagyon sok kudarcot látunk magunk körül. Először a vezető testvérek körében 

látjuk a kudarcot, és ez valóban fájdalmas megtapasztalás. Az Úr próbára tesz: ha ő Saul, ez nem 

jelenti azt, hogy te akkor Dávid vagy. Mert ha benned ugyanaz a szellem van, akkor te is csak egy 

másik Saul vagy. Ami a győzteseket illeti, ezt senki sem sajátíthatja ki magának. Nem 

szabadalmaztathatjuk: mi vagyunk a győztesek, senki más. Testvérek, az Úr vár ránk, és még ad egy 

esélyt. Ha ti nem vagytok hűségesek, akkor az Úr támaszt egy másik csoportot. Neki ez könnyű. De 

mennyire kérjük mi az Urat, hogy legyen irgalmas hozzánk, még ha maroknyian vagyunk is? Ha 

hűségesek vagyunk, és éretteké válunk, akkor az egész gyülekezet érett lesz. De a kérdés az, hogy 

vajon te érett vagy-e? Tehát, ez a kihívás.  

Ma este az Úr arra emlékeztetett bennünket, hogy Ő már útnak indult. Ez azt jelenti, hogy a 

menyasszony készen van. Ki a menyasszony? Várunk, várunk, hogy mindenki elkészüljön? Ó, nézd, 

ott valami nincs rendben a vezetőséggel, úgy ülnek ott a trónon, mint Saul. Egyedül az Úr tudja, 

hogy oly sok év után te vajon Dávid vagy-e, vagy sem. Az Úr szóljon hozzánk. Valami töntént: az Úr 

mindenhol felismerte a győzteseit.  

Most szünetet tartunk, és 15 perc múlva folytatjuk. 

 


