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Elõszó

Alvin Toffler, a közismert futurista, két évtizeddel ez-
elõtt népszerû mûfajt teremtett
elsõ könyvével, amelynek cí-
me Future Shock (A jövõ sokk-
ja). Manapság számos, a jövõ-
beli eseményekkel foglalkozó
könyv és magazin jelenik meg.
Ezek mind a napjainkban és az elõttünk álló napokban
megtörténõ változásra, valójában felfordulásra össz-
pontosítanak. Yogi Berrának igaza volt, amikor kije-
lentette: „A jövõ már nem az, ami korábban volt!”

Az emberek keresnek valamit – az üzletben, a po-
litikában, a magánéletükben, és amikor egyedül van-
nak a szívük mélyén. A humanista elképzelések egy
ideig kielégítõnek tûnnek, hogy azután csõdbe jussa-
nak. Tanúi voltunk a nagy kommunista kísérlet buká-
sának. Manapság a demokrácia gazdag ígéretekkel
kecsegtet sokakat Kelet-Európában és máshol, de
ennek palástját is az erkölcsi engedékenység és a fel-
fokozott életélvezet foltjai éktelenítik, mindez a ka-
pitalizmus nevében. A technológia úgy csalogat,
mint egy másik megváltó, de túl gyakran árasztja el
elménket újabb káosszal és egymásnak ellentmondó
információkkal. Nem csoda, hogy sokan menekül-
nek a szappanoperák, a televí-
ziós vígjátéksorozatok és a
kábítószer-élvezet fantáziavi-
lágába.

Húsz évvel ezelõtt megje-
lent egy kis zsebkönyv, címe:
The Late Great Planet Earth
(Az egykoron nagy Föld boly-
gó), írta Hal Lindsey. A könyv érdeklõdést keltett
azokban az emberekben, akik tanúi voltak a vietnami
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háborúnak, a Watergate-botránynak, a hippi-kor-
szaknak és annak az új erkölcsi világnézetnek, amely
elsöpörte a korábbi nemzedékek normáit. Lindsey
könyve folyton egy másik forrásra hivatkozott, neve-
zetesen a legeredetibb futurista tekintélyre – a Bib-
liára.

A Biblia szerzõjének nem fizettek szerzõi jogdí-
jat, szerkesztõi nem kaptak fizetést, és a könyv nem
kapott ujjongó kritikákat a világhírû magazinokban,
mint a népszerû futurista nyereséghajhászó kiadvá-
nyok. Nem tartott igényt filmjogokra, noha sok hol-
lywoodi klasszikus film bibliai történeteken alapult.
Bár nem bocsátkozott a technikai részletek tárgyalá-
sába, a Biblia nem idegen a forradalmi gondolkodás
számára. Olvashatunk az elragadtatásról, a nagy
nyomorúságról, Armageddonról, az Ezeréves Ki-
rályságról, az újjászületésrõl és az élet fájáról. Nem
elégszik meg a régi dolgok rendbetételével, új
mennyrõl és földrõl beszél, valamint egy lélegzetel-
állító városról, amelynek utcái aranyból vannak, és
az élet folyójáról, amely a város középpontjában
ered.

Ennek a könyvnek sok mondanivalója van a hol-
napról. A jövõrõl szóltak töb-
bek között Ézsaiás, Jeremiás,
Ezékiel, Dániel, Zakariás, Já-
nos és maga Jézus. Õk megin-
gathatatlanul beszéltek arról az
idõrõl, amelyikben élünk – és
az elõttünk álló idõkrõl.

Ugyanazokkal az erkölcsi kérdésekkel szembesültek,
amelyek belesodortak minket az AIDS iszonyatába,
a napi sok tízezer magzat államilag támogatott el-
pusztításába és a családok 50 százalékos felbomlási
arányába. Vajon igazuk volt-e ezeknek a bibliai sze-
mélyeknek, akik a jövõvel foglalkoztak? Milyen fel-
jegyzéseik vannak?
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A Biblia 3500 éves: ez elég idõ ahhoz, hogy el-
lenõrizhessük próféciáit. Az amerikai Wilbur Smith
a valaha írt legfigyelemreméltóbb könyvnek nevez-
te. Vannak benne próféciák a pogány népekrõl, Izrá-
elrõl, egyénekrõl, városokról, és különösképpen a
Messiásról. Egyetlen más könyvben sem olvasható
ennyi beteljesült prófécia.

Thomas Urquhart rámutatott, hogy a bibliai pró-
féciák nem korlátozódnak az emberek és helyszínek
egyszerû jellemzésére, hanem azok számos tulajdon-
ságát írják le, amelyek így szinte portrékká állnak
össze. Ha csak egy-két tulajdonság teljesülne, vélet-
lennek is tekinthetnénk, de ha a sok leírás szó szerint
beteljesül, akkor ésszerûtlen véletlen egybeesésnek
tulajdonítani õket.

Peter Stoner a Science Speaks (A tudomány be-
szél) címû folyóiratban a Messiásra és Krisztusra vo-
natkozó 48 beteljesült próféciával kapcsolatban hoz-
záteszi: „…annak az esélye, hogy egy ember mind a
48 próféciát beteljesítse, 1 : 1017-hez (egy és utána 17
nulla).

Tegyük fel, hogy a Messiásra vonatkozó 48 pró-
fécia közül csak nyolcra szo-
rítkozunk. Mi az esélye, hogy
egyetlen emberben teljesülje-
nek? Stoner azt javasolja,
képzeljünk el annyi ezüstdol-
lárt, amennyi kb. 60 cm vas-
tagságban betakarja Texas ál-
lam területét. Az egyik dollárt
megjelöljük, és alaposan elkeverjük az érmék töme-
gében. Azután azt mondjuk egy bekötött szemû em-
bernek, hogy járja be Texast, és keresse meg a meg-
jelölt dollárt. A siker esélye ugyanaz, mint annak a
valószínûsége, hogy egy személyben teljesüljön a
Krisztusra vonatkozó mind a nyolc prófécia. 
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Tehát a jövõt illetõen a Bibliáé az utolsó szó.
Most térjünk rá a „jövõ sokkjának” bibliai változatá-
ra, és lássuk, várható-e hamarosan az Armageddon?

– Don Collier

Mit várhatunk?

Armageddon, apokalipszis most, globális hadviselés,
az ítélet napja, Krisztus máso-
dik eljövetele, világvége –
mindezek olyan kifejezések,

amelyekkel egyre gyakrabban találkozunk a beszél-
getésekben és az irodalomban. Vajon hogyan illenek
bele ezek a jövõ forgatókönyvébe?

Úti térkép a jövõhöz

Nem lehet semmilyen kétség, zavarodottság vagy
félreértés az elõttünk álló dolgokkal kapcsolatban.
A Biblia világos és pontos képet rajzol a jövõrõl.
Íme az eljövendõ hét legfontosabb esemény. Miután
felsoroltuk õket, mindegyiket részletesen is elma-
gyarázzuk.

• A kihívott Gyülekezet (Krisztus Teste)
elragadtatása

• A nyomorúság idõszaka
• Krisztus második eljövetele
• Krisztus uralkodásának ezer esztendeje
• A jelenlegi világkorszak vége
• Új Menny és Új Föld
• Ítélet a Nagy Fehér Trónus elõtt
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Eltûnsz egyszeriben – 
az elragadtatás

Mi az elragadtatás? Az az idõ, amikor Krisztus lejön
a mennybõl a levegõbe. Mindazok, akik úgy haltak
meg, hogy hittek benne, megdicsõült testben támad-
nak fel a sírból. Az élõ hívõk is megdicsõült testet
kapnak. Õk együtt emelkednek fel, hogy találkozza-
nak az Úrral a levegõben, és visszatérjenek vele a
mennybe. Ez a következõ esemény Isten tervében.

Más dolgok is vannak, amiket a Biblia mond az
elragadtatással kapcsolatban.

Az elragadtatás bizonyos. Krisztus, Isten Fia
mondta: „Ismét eljövök”. Semmi sem olyan biztos,
mint az Õ Szava.

Az elragadtatás közeleg.
Ez azt jelenti, hogy bármikor
bekövetkezhet. Senki sem
tudja a napot és az órát. Egyik
prófécia sem teljesül be, mie-
lõtt végbe nem megy. A világ-
történelemben nem volt még
olyan korszak, amikor ilyen

sok jele lett volna annak, hogy Krisztus eljövetele
közel van.

Az elragadtatás váratlanul következik be. Nem
lesz jel, ami megelõzné. Akkor történik majd meg,
amikor az emberek a legkevésbé sem várják.

Hirtelen következik majd be. A Biblia azt mond-
ja, hogy egy pillanat alatt – egy szempillantás alatt –

véget ér. Tehát a világ nem
fogja tudni, hogy mi történt.
Ezért gyakran titkos elragad-
tatásnak is nevezik.

Ez a szétválasztás ideje
lesz. Amiként a mágnes szétválasztja a fémet a fafor-
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gácstól, ugyanúgy Krisztus eljövetele elválasztja a hí-
võket a hitetlenektõl. Csak azok jutnak a mennybe,
akik Krisztusban vannak – akár élõk, akár holtak.
Minden hitetlen hátramarad.

Az elragadtatás sokak számára az üdvözülés lehe-
tõségének végét jelenti. Azok, akik hallották az
evangéliumot, és visszautasították, inkább hisznek
majd az Antikrisztus hazugságának, nevezetesen an-
nak, hogy õ az Isten. 

Bibliai hivatkozások: János 14,1.3; 1Korintus
15,51.58; 1Tesszalonika 4,13-18.

Nem a gyenge idegzetûek ideje – 
a nagy nyomorúság

Az Elragadtatást a nagy nyomorúság idõszaka köve-
ti. Miután az összes Krisztusban hívõ eltávozott a vi-
lágból, a körülmények gyorsan rosszabbodnak.

A nagy nyomorúság egy
hét éves idõszak, amelynek
során növekszik a szenvedés a
földön. Az újságcímek hábo-
rúkról, éhínségekrõl, járvá-
nyokról, földrengésekrõl, anarchiáról és erõszakról
számolnak majd be. Ezen idõ alatt Isten kiönti harag-
ját a világra, amely elutasította a Fiát.

Példa nélküli természeti csapások, félelmetes ka-
tasztrófák és rémületes szerencsétlenségek történek
majd. Vérrel kevert jégesõ és tûz hullik a földre.
A tenger egyharmada vérré válik, és a tengeri élõlé-
nyek egyharmada elpusztul.

Száznegyvennégyezer zsidó hisz majd Jézusban
mint Messiásban, és lesz Isten megbízottja, prédikál-
ván Isten országának evangéliumát. Felszólítják az
embereket, hogy higgyenek az Úr Jézus Krisztusban,
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hogy üdvözülhessenek, és amikor eljön Krisztus, be-
léphessenek az országába. 

Egyes zsidók és pogányok Messiásként fogadják
majd el az Úr Jézust, és emiatt üldöztetést szenved-
nek. 

A nagy nyomorúság idõszakában lép uralomra az
Antikrisztus, egy nagy világvezér, aki Krisztus ellen
lép fel és igényt tart arra, hogy Krisztus helyett õt
imádják. A törvény megköveteli majd az emberektõl,
hogy viseljék a Fenevad jelét (666). Enélkül nem vá-
sárolhatnak és adhatnak el semmit. Sokan szenved-
nek emiatt mártíromságot.

Az utolsó három és fél év úgy ismert, mint a nagy
nyomorúság. Ez lesz a felfordulás, üldözés és ínség
legrosszabb korszaka, amelyet az emberiség valaha
ismert vagy a jövõben ismerni fog. Egyetlen emberi
test sem menekülne meg, ha Isten meg nem rövidíte-
né ezeket a napokat.

Ebben az idõszakban kerül sor az armageddoni
csatára. Az armageddoni azonban csak egyike a szá-
mos csatának.

Armageddon völgye a Megiddó hegyérõl
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Egy másik csatában egy megszálló északi hadse-
reg katasztrofális vereséget szenved az Úr kezétõl
Izráel hegyein. A hátrahagyott lõszer hét évre tüzelõ-
anyaggal látja el Izráel városait. Hét hónapig tart
majd, amíg eltemetik az emberi maradványokat Góg
serege völgyében.

Egy másik csatában a vér a
lovak kantárjáig ér majd. 

A körülmények olyan
szörnyûek lesznek, hogy az
emberek a sziklákhoz és a hegyekhez kiáltanak,
hogy azok essenek rájuk és rejtsék el õket annak a je-
lenlététõl, aki a trónon ül.

Egyszerre a népesség harmada kipusztul. Azok,
akik az Antikrisztust imádják visszataszító és rossz-
indulatú fekélyektõl fognak szenvedni. Vér fogja be-
szennyezni a folyókat és a forrásokat. Az emberek
nyelvüket harapdálják fájdalmukban. A Nap rendel-
lenességei miatt bõrük megperzselõdik. Kb. 50 kg
súlyú jégdarabok hullanak a földre. A szûnni nem
akaró terror és horror ideje lesz ez. Az emberek szí-
ve megáll a félelemtõl. A népek ínségben és zavaro-
dottságban élnek majd.

Az emberek a hegyekbe menekülnek, de nem lesz
rejtekhely.

Bibliai hivatkozások: Jeremiás 30,7; Dániel 9,27; Máté
24,4-28; Lukács 21,25-26; Jelenések 6,1 – 19,10.
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Jó látni egy ismerõs arcot – 
Krisztus második eljövetele

Krisztus második földre jövetele elõtt jelek lesznek
láthatók az égen. A Nap elsötétül, a Hold láthatatlan-
ná válik, csillagok hullnak az égbõl, a bolygók pedig
letérnek pályájukról. Ez hatalmas természeti csapá-
sokat okoz majd a földön.

Azután eljön az Emberfia hatalomban és nagy di-
csõségben, fehér lovon ülve és ezt a címet viselve:
királyok Királya és uraknak Ura. Amikor lába meg-
érinti az Olajfák hegyét, földrengés szeli ketté a he-
gyet. Megjelenése világszerte látható lesz. Az Úr Jé-
zus ezt mondta: „Ahogyan a villámlás keletrõl
támad, és ellátszik nyugatig, úgy lesz az Emberfiá-
nak az eljövetele is.” 

Eljönnek vele szentjei is – mindazok, akik az em-
beri történelem hajnalától fogva hittek az Úrban.

Legelsõ dolga az lesz, hogy szétzúzza az ellensé-
geit. Amint Pál apostol írta: „Tûz lángjában, bosszút

áll azokon, akik nem ismerik
Istent, és nem engedelmesked-
nek a mi Urunk Jézus Krisztus
evangéliumának. Ezek majd
örök pusztulással bûnhõdnek

az Úrtól és az õ dicsõ hatalmától” (2Tesz 1,8).
Miután mindent eltörölt, ami lázad ellene, meg-

alapítja földi királyságát.

Bibliai hivatkozások: Zakariás 14,4; Malakiás 4,1-3; Máté
24,27-31; Cselekedetek 1,11; 1Tesszalonika 3,13; 2Tessza-
lonika 1,7-10; 1Péter 1,7; 4,13; Jelenések 1,7; 19,11-16.
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Végre béke lesz a földön – 
az Ezeréves Királyság

E korszak elején egy angyal megkötözi a Sátánt a fe-
neketlen kútban vagy szakadékban.

Az Ezeréves Királyság a béke és jólét ezer éves
idõszaka lesz, termékeny és sok gyümölcsöt termõ
földdel, szemet gyönyörködtetõ és rózsakertként vi-
rágzó sivatagokkal. Még a hegycsúcsok is olyan ter-
mékenyek lesznek, mint az alföldek.

A népességrobbanás nem lesz többé probléma,
mivel mindenki számára bõségesen lesz élelem. A
föld évente tizenkétszer hoz termést. A szántóvetõ
igyekezetében megelõzi az aratót, hogy elõkészítse a
talajt a következõ vetéshez.

A vadállatokat háziasítják. Az oroszlán együtt he-
verészik a báránnyal. A gyerekek biztonságosan
játszhatnak a kígyókkal.

Véget ér a szegénység és a hajléktalanság. Az em-
berek élvezni fogják munkájuk hasznát. Mindenki-
nek lesz saját birtoka – saját fügefája vagy szõlõs-
kertje.

A halál „kiveheti szabad-
ságát”. A hívõk végigélik az
egész idõszakot. Csak azok
halnak meg, akik fellázadnak
a Király ellen. Egy bûnös, aki
száz évesen hal meg, csupán gyereknek számít majd.

A Bibliával kapcsolatos tudatlanság eltûnik; a
föld telve lesz az Úr ismeretével.

A háborúk megszûnnek; a kardokból ekevasat
csinálnak, ésa  dárdákból pedig metszõollókat. Más
szavakkal – mindazt a pénzt, amit ma hadianyagra
költenek, a mezõgazdaságra fordítják.

Dávid trónján Krisztus fog uralkodni. Jeruzsálem
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városa lesz a világ vallási, politikai és gazdasági kö-
zéppontja.

Izráel felemelkedik, a népek vezetõjévé válik. A
többi népnek csak annyiban lesz jelentõsége, ameny-
nyiben kapcsolatban áll Izráellel.

A pogány népek Jeruzsálembe mennek, hogy ott
imádkozzanak. Akik megtagadják ezt, azokat jár-
vány és szárazság sújtja.

Az ezen idõszakban születõ csecsemõk is bûnös
természetet örökölnek, ezért újjá kell születniük.
Mint mindig, csak az üdvözül, aki hisz az Úrban.
Nem mindenki bízik majd a Megváltóban.

Nem lesznek többé társadalmi problémák. A visz-
szaesés és a válság csupán történelmi emlék marad.
A kormányzatban megszûnik a megvesztegetés és a
korrupció. Az igazságszolgáltatásban ismeretlenek
lesznek a visszaélések.

Nem lesznek álvallások, amelyek tudatlanságban
és szegénységben tartanák az embereket. Nem vagy
csak kevés lesz a válás, a felbomlott házasság, a
magzatelhajtás, a szabados szexualitás, a gyermek-
molesztálás és a pornográfia. A kábítószer- és alko-
holfogyasztás olyan ritka lesz, mint a gyilkosság.

Jeruzsálem az Olajfák hegyérõl
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Megszûnnek a környezeti problémák. A kor-
mányzatnak nem kell törvényeket hoznia a környe-
zetszennyezés ellen.

Az Ezeréves Királyság vé-
ge felé a Sátán kiemelkedik a
feneketlen kútból, sereget
gyûjt a föld négy sarkából, és
Jeruzsálem ellen vonul, hogy
letaszítsa trónjáról a Királyt. Az égi tûz elemészti õt
és seregét, és a Sátán a tûz tavába zuhan.

Mint egy éjszakai látomás –
A világkorszak vége

Az Ezeréves Királyság elteltével a mostani légkör,
égbolt és föld szertefoszlik. Péter apostol írja: „Az
egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve
felbomlanak, a föld és a rajta
levõ alkotások is megégnek”
(2Péter 3,10). Ez majdnem
úgy hangzik, mint egy globá-
lis atomrobbanás, de nem
szükségszerû, hogy az legyen.
Tudjuk, hogy amikor a világkorszak vége eljön, az
idõ megszûnik létezni, és elkezdõdik az örökkévaló-
ság.

Bibliai hivatkozások: Ézsaiás 2,1-5; 11,12; 32,1-5; 35,1-7;
54; 60; 61; 65: 17-25; 66,10-24; Jelenések 20,4-6; 2Péter
3,10.
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Soha véget nem érõ szeretet – 
Az Új Menny és Új Föld

Új menny és új föld lesz, amelyeket a tökéletes igaz-
ságosság jellemez majd. Ez az örök állapot, a tökéle-
tesség, amiért a teremtés sóhajtozott hosszú korszak-
okon át.

A legnagyobb dolog az, hogy az Úr Jézus ott lesz,
leírhatatlan szépségben tündökölve. Még viselve a
Golgota nyomait, minden szemet elkápráztat, méltó-
nak bizonyulván, hogy hatalmat, gazdagságot, böl-
csességet, erõt, tiszteletet, dicsõséget és áldást kap-
jon. A trónt angyali seregek veszik körül, a
mindenféle nyelvû és nemzetiségû hívõkkel együtt,

akik megdicsõült testben
élnek. A menny boltívei a fel-
támadottak himnuszait vissz-
hangozzák, amint azok az
Egyetlenegy érdemeit magasz-
talják, aki vérével megváltotta
õket.

A szenvedés, szomorúság, betegség és halál
mindörökké a múlté. Isten emberei megszabadulnak
a félelemtõl, a szegénységtõl és a bajoktól. Soha töb-
bé nem szomorítják vétkeikkel Krisztus szívét. Az
Üdvözítõ személyesen üdvözli õket egy olyan világ-
ban, ahol nincs bánkódás, üldöztetés, ínség, félreér-
tés, kísértés, kudarc és gyengeség. Õ minden szük-
ségletet kielégít, és minden vágyat betölt. Micsoda
gyönyörû korszaka a haladásnak, amikor Isten felfe-
di természeti és szellemi alkotásainak csodáit! A hí-
võk látni fogják, hogy minden imájuk válaszra talált
a végtelen szeretet, hatalom és bölcsesség szerint, és
hogy az Úr milyen közel volt, amikor láthatatlannak
tûnt.

Az emberi nyelv alkalmatlan az örökkévalóság
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dicsõségének leírására, és az emberi elme képtelen
elképzelni e színhely érzékeink feletti tökéletességét. 

Bibliai hivatkozások: Jelenések 4,8-11; 5,8-14; 21,1-27;
22,1-14.

Szemtõl szembe – 
ítélet a nagy fehér trónusról

Ez lesz az ítélet a múlt és jelen összes hitetlene fö-
lött. A gonosz halottak feltámadnak a sírból, és a
még élõ gonoszok velük
együtt állnak a trón elé. Krisz-
tus lesz a Bírájuk. Aki itt meg-
jelenik, az már eleve bûnös,
mert nem bízott az Úrban. Az
ítélet megszabja büntetésük mértékét, aszerint, hogy
mennyire vetik meg saját elõjogaikat és bánják meg
gonoszságukat. Lesznek fokozatai a büntetésnek a
pokolban, ahogy lesz eltérés a jutalmazás szempont-
jából is a mennyben. Akik neve nincs beírva az Élet
könyvébe, a tüzes tóba vettetnek. Ez lesz a második
haláluk.

Bibliai hivatkozás: Jelenések 20,11-15.
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Mikorra várható?
Vigyázz! Légy készen!

Fel kell tennünk a kérdést: „Mikor kezdõdik mind-
ez? Vannak-e ma jelei annak, hogy hamarosan bekö-
vetkezik?”

A Biblia világossá teszi, hogy senki sem ismeri az
elragadtatás idõpontját. Aki dátumokat ad meg, az
nem engedelmeskedik az Írásnak, és hamis próféta-
ként tünteti fel magát.

Bár nem tudjuk az idõpontot, biztonsággal állít-
hatjuk, hogy látunk bizonyos jeleket arra, hogy közel

lehet. Az eljövendõ esemé-
nyek elõrevetik árnyékukat.

E témával foglalkozva em-
lékezzünk rá, hogy Krisztus
eljövetelének két idõpontjáról

esett szó. Elõször leszáll a levegõégbe, hogy magá-
val vigye szentjeit a mennybe. Majd legalább hét év-
vel késõbb szentjeivel eljön a földre, hogy velük
uralkodjon ezer esztendeig. 

Míg az elragadtatást megelõzõen nincsenek elõje-
lek, Krisztus földi uralkodását megelõzõen egyértel-
mû jelek lesznek láthatók. 

Amit ma láthatunk, az a megjövendölt körülmé-
nyek és a jelenbeli események közötti megfelelés.
Ha tehát hasonlóság van a mai és a Krisztus második
eljövetelét megelõzõ események között, akkor vajon

milyen közel lehet az elragad-
tatás? Vizsgáljunk meg köze-
lebbrõl néhány elõjelet.

A Biblia világosan kijelen-
ti, hogy amint közeledünk az
utolsó idõkhöz, a legfonto-
sabb események a Közel-Ke-
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leten koncentrálódnak. A prófécia elsõsorban Izráel-
re és a régióban élõ népekre vonatkozik, azokra,
amelyek gazdaságilag és politikailag kötõdnek
Izráelhez, vagy Izráel ellenségei.

Számos közel-keleti ország nyer egyre nagyobb
jelentõséget. Említhetnénk Szíriát, Iránt (Perzsiát),
Irakot, Libanont, Egyiptomot és Szaúd-Arábiát. Irak
az ószövetségbeli Asszíria; vezetõje volt az Észak
Királya. Dél Királya az Ószövetségben Egyiptom fá-
raója volt.

A nyugati országok, beleértve az Egyesült Álla-
mokat, nem játszanak fontos szerepet a próféciák-
ban. Ha bármire következtethetünk, az az, hogy gaz-
dasági, politikai és vallási hanyatláson mennek
keresztül. Az erõ és a vezetõ szerep nyugatról átke-
rül a Közel-Keletre. 

Izráel népének kialakulása 1948-ban nagyon je-
lentõs esemény volt. Jézus azt mondta, hogy amikor
látjuk a fügefát rügyezni, tudhatjuk, hogy közel van
Isten országa. Levelei vannak, de gyümölcs nem te-
rem rajta. Évszázadok óta elõször, a zsidóknak van
hazájuk és nemzeti létük. Ez azt jelenti, hogy közel
van Isten országa, a küszöbön áll.

Említhetnénk a nacionalizmus növekedését. Jé-
zus nemcsak a fügefáról, hanem „az össze fáról” be-
szélt. Ha a fügefa Izráelt jel-
képezi, „az összes fa” nyilván
a többi nemzetet. Nemrégiben
tanúi lehettünk a gyarmati
kormányok kimúlásának és az
új nemzetek megszaporodásának. Ez az új naciona-
lizmus kora.

Több mint 2500 évvel ezelõtt Ezékiel próféta
megjósolta, hogy Izráel hitetlenségben fog visszatér-
ni földjére. Ez igen pontos kép Izráel mai állapotáról.
Azt jövendölte, hogy a nép csak visszatérése és
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Krisztus második eljövetele után fog megtisztulni
bûneitõl.

Jeruzsálem a viszályok városa lesz. Zakariás pró-
féta Istent idézte, ezt mondván: „Íme, én részegítõ
pohárrá teszem Jeruzsálemet a körülötte levõ népek
számára. Júdára is rákerül a sor, amikor ostromolják
Jeruzsálemet. Azon a napon majd súlyos kõvé te-
szem Jeruzsálemet minden nép számára: aki föl
akarja emelni, mind megszakad bele, még ha össze-
fog is ellene a föld minden népe” (Zak 12,2.3). Jeru-
zsálem lett Izráel fõvárosa, bár világszerte még nem
ismerték el mint olyat. Arról is beszélnek, hogy a vá-
rost nemzetközivé teszik. Egyes zsidók arra törek-
szenek, hogy meg kell szállni a Templomhegyet és
újjá kell építeni a templomot. A TIME magazin úgy
beszélt a Templomhegyrõl, mint a föld potenciálisan
legingatagabb 140 000 négyzetméterérõl.

Láthatjuk a hamis vallások sokasodását, amelyek
azt vallják, hogy keresztyének, de tagadják a hit min-
den alapvetõ tanítását. Utánzással vezetik félre az
embereket. A Biblia ezt többször is az utolsó napok-
kal köti össze.

A Római Birodalom jövõbeli feléledése a bibliai
képekben és szimbólumokban
jelenik meg. Elõdjét az Európai
Gazdasági Közösségben láthat-
juk, amelyet a Római Szerzõ-
désre alapoztak. Egy kommentá-

tor így jellemezte az Európai Gazdasági Közösséget:
„erõs szervezet, amely világuralomra tör”.

A világ egy felsõbbrendû embert keres, hogy az
átvegye a hatalmat. Henry Speck, az Európai Közös-
ség egyik szervezõje, a következõt mondta: „Nem
egy új közösséget akarunk. Egy különleges
képességû embert akarunk, akinek az emberek enge-
delmeskednek, és aki kiemel minket abból a gazda-
sági zûrzavarból, amelybe saját magunkat juttattuk.

21

A Római 
Birodalom
feléledése



Küldjetek nekünk egy embert, legyen Isten vagy ör-
dög.” A kormányok kudarca a törvény és a rend meg-
tartásában és a terrorizmus visszaszorításában meg-
teremti a szellemi légkört egy világdiktátor számára.
A világ vezetõi ugyanazt a jelszót szajkózzák: „Új
világrend”.

Az ökumenikus mozgalom hasonló ahhoz, amit a
Jelenések könyve 17. részben olvashatunk. Évekkel
ezelõtt még elképzelhetetlen lett volna, hogy hithû
keresztyének, zsidók, buddhisták, hinduisták, moha-
medánok, konfuciánusok, sintoisták, baháisták és
zoroaszteriánusok azzal a céllal tárgyaljanak, hogy
csökkentsék a vallásaik közötti különbségeket. Ma-
napság rendszeresen halljuk, hogy a nagy világvallá-
sok vezetõi párbeszédet folytatnak annak a lehetõsé-
gérõl, hogy egy világméretû
szuperegyházban egyesülje-
nek. 1986 októberében János
Pál pápa meghívta a tizenkét
fõ vallás képviselõit Assisibe,
hogy imádkozzanak a világ-
békéért. A Biblia minden
ilyen szövetséget a Nagy Babilonnak, a paráznák
anyjának nevez. Ez az utálatos rendszer toleráns a
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vallás minden formájával szemben, kivéve a biblikus
keresztyénséget. Az ún. keresztyének hitehagyása
ítéletet von maga után.

Pál apostol azt mondja, hogy Isten ítélete akkor
jön el, amikor az emberek ezt mondják: „Béke és biz-
tonság.” Az 1Tesszalonika 5,3 versben ezt olvashat-
juk: „Amikor azt mondják: Békesség és biztonság,
akkor tör rájuk hirtelen a végsõ romlás, mint a fájda-
lom a várandós asszonyra; és nem fognak megmene-
külni.” Az Egyesült Nemzeteknek (ENSZ) már van is
egy tanácsterme, amelynek falán a következõ mottó
olvasható: „Béke és biztonság.” De a szomorú való-
ság az, hogy nincs béke. Az emberek akkor mondják,
hogy „béke, béke”, amikor nincs béke. Soha nem lesz
béke a földön, amíg Jézus keresztre szögezett keze fel
nem tartja a világ feletti uralom jogarát. 

Az emberek tagadják annak a lehetõségét vagy
valószínûségét, hogy Isten beleavatkozzon a világ
dolgaiba. Manapság gyakran hallani, hogy gúnyo-
lódnak a Szentírás szó szerinti értelmezésén, ami
Krisztus eljövetelére utal. 

Az Úr Jézus megjövendölte a hamis messiások
felemelkedését. A koreai Moon tiszteletes nemrégi-

ben kikiáltotta magát az igazi
messiásnak. Más keleti guruk
hasonló hangos nyilatkozato-
kat tesznek, hogy engedelmes-
ségre bírják az embereket. A
buddhisták a Maitreya Budd-

ha, e messiás-szerû világtanító megjelenésére vár-
nak. Egyre növekszik az ilyen szélhámosok száma. 

Jézus a földrengések megszaporodásáról is be-
szélt. A média kiemelten tudósít a földrengések egy-
re növekvõ gyakoriságára az egész világon. 

A Jelenések könyve 16,12 versébõl megtudhat-
juk, hogy az Eufrátesz folyó a nyomorúság idõszaká-
ban ki fog száradni, úgyhogy a kelet királyai átkel-
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hetnek rajta. A valószínûtlen hirtelen elérhetõvé vált.
Hogy részlegesen feltöltse az új Atatürk gátat, Tö-
rökország 1990 januárjában több hétre elterelte az
Eufrátesz egy részét. Ahhoz, hogy teljesen feltöltse a
gátat, Törökországnak csaknem két évre meg kelle-
ne állítania az Eufráteszt. Ez természetesen konflik-
tust okozna a szomszéd országokkal.

Az utolsó napokban az er-
kölcsi normák drasztikus ha-
nyatlásnak indulnak az egész
világon.

A napi hírek bizonyítékok-
kal támasztják alá mindezt.
A közvélemény zokszó nélkül
elfogadja a homoszexualitást,
az abortuszt, a pornográfiát és
az égbekiáltó erkölcstelensé-
get.
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Erõszak és polgári engedetlenség lesz tapasztal-
ható. A törvénytelenség szelleme eluralkodik az ott-
honokban, a nemzet életében, az osztálytermekben
és a templomokban.

Az okkultizmus világméretû terjedése végigseper
a világon. Jézus elsõ eljövetelekor a világot meg-
szállták a démonok. Úgy tûnik, hogy ez megismétlõ-
dik a második eljövetelekor is.

Világszerte sátánimádó egyházak jelentek meg.
Az emberek arcátlanul vallják magukat fehér vagy
fekete boszorkányoknak. A tudatot befolyásoló kábí-
tószerek megnyitották az emberi lelkeket a démonok
behatolása elõtt. A démonok által való megszállott-
ság felelõs sok eszetlen gyilkosságért és öngyilkos-
ságért, amelyekrõl nap mint nap olvasunk. (A démo-
nok célja mindig a pusztítás.) A sátánizmus az egyik
leggyorsabban növekvõ szubkultúra az amerikai ti-
zenévesek körében.

Erõfeszítések történnek Babilon városának újraé-
pítésére. Ami évszázadokkal ezelõtt nem volt sokkal
több, mint egy erõddomb a sivatagban, hirtelen ismét
elõtérbe kerül. Hogy beteljesüljön a bibliai prófécia,
Babilonnak újjá kell épülnie, majd végleg le kell
romboltatnia és örökre elhagyatottnak kell maradnia. 

A nukleáris arzenálok felépítése új jelentést ad az
ilyen kérdéseknek: „Ki tudna vele (vagyis az Anti-
krisztussal) harcra kelni?”

Lehet, hogy az Írás beteljesítésének eszköze a te-
levízió lesz, amely közvetíti majd az egész világon
egy idõben zajló eseményeket.

Csak azok vásárolhatnak és árusíthatnak majd,
akik imádják az Antikrisztust. Ezek könnyen azono-
síthatók lesznek: Bõrük alá (a kézre vagy a homlok-
ra) egy kis chipet ültetnek, és az elektronikus érzéke-
lõ leolvassa a 666-os számot.

A világméretû járványok valószínûtlennek tûn-
nek a modern antibiotikumok világában. De a sugár-
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hajtású gépekkel való utazás
azt jelenti, hogy a járványok
gyorsabban megkerülhetik a
földet, mint valaha. Lehet,
hogy az AIDS-járvány csak
korai figyelmeztetés arra a vi-
lágméretû pusztításra, ami
elõttünk áll. Egyes szakértõk azt jósolják, hogy Afri-
ka népességének 25 százaléka tíz éven belül meghal
AIDS-ben.

Ezek az elõjelek többnyire olyan dolgok árnyékát
vetítik elõre, amelyek a nagy nyomorúság alatt vagy
Krisztus második eljövetelekor következnek be.
A Biblia nem azt mondja, hogy az elragadtatás elõtt
történnek meg, hanem mielõtt Krisztus megjelenik
dicsõségben. Ha így van, és ha manapság azt látjuk,
hogy ezek az irányzatok erõsödnek, akkor nyilvánva-
ló következtetés, hogy az elragadtatás közelebb van,
mint gondolnánk. Ha Isten országa közel van, az elra-
gadtatás legalább hét évvel korábban következik be. 

Bibliai hivatkozások: Ézsaiás 19,23; 60,13; Ezékiel 38,5;
Dániel 11,40-45; Lukács 21,29; Ezékiel 36,24,25; Zakari-
ás 12,2-3; 2Timóteus 3,8; Dániel 2,41-42; 7,7; 24; Jelené-
sek 13,1-10; Ezékiel 28,1-10; Dániel 7,7-8; 20-26; 8,23-
25; 9,26-27; 11,36-45; 2Tesszalonika 2,3-12; Jelenések
13,1-10; 17,8-14; 1Tesszalonika 5,3; Jeremiás 6.14;
2Péter 3,3-4; Máté 24,5,24; Máté 24,7; Lukács 21,11;
2Timóteus 3,1-5; 2Tesszalonika 2,7,8; 1Timóteus 4,1-3;
Jelenések 13,4; Jelenések 1,7; Máté 24,7; Jelenések 11,6. 
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Idõben jött figyelmez-
tetés:

Mikor, ha nem most?

Üzenet az el nem kötelezetteknek

A prófécia célja nem az, hogy megmozgassa a kép-
zeletet, hanem hogy felrázza az akaraterõt. Isten
azért adta, hogy elõre figyelmeztesse az embereket
az elkövetkezendõ dolgokra, hogy értelmesen és idõ-
ben cselekedhessenek. 

Ha még nincs üdvösséged, világos az üzenet szá-
modra. Bízz most Krisztusban mint Uradban és Üd-
vözítõdben. Ha addig vársz, amíg el nem jön, túl ké-
sõ lesz. Amikor eljön, hívõ rokonaid, barátaid és
szomszédaid elmennek, te pedig itt maradsz, hogy
elszenvedd Isten haragját. Mindent megnyerhetsz és
semmit nem veszíthetsz, ha úgy fogadod Krisztust,
mint egyetlen reménységedet a mennyre.

Fontos megbízható kapcsolatokkal
rendelkezni

Ha nem vagy biztos benne, hogyan kell ezt tenni,
íme:

Elõször is, valld meg Isten elõtt, hogy vétkes
vagy, hogy vétkeid miatt örök halált érdemelsz, és ha

most rögtön meghalnál, az a
poklot jelentené számodra.

Másodszor, rá kell jönnöd,
hogy nem üdvözítheted ön-
magad. Sem a jellemed, sem a
jó cselekedeteid, megkeresz-

telkedésed, egyháztagságod, vallásos szüleid vagy
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bármilyen emberi tudás, illetve pénz nem vásárolhat-
ja meg számodra a mennyet.

Azután higgy benne, hogy
Jézus Krisztus helyetted halt
meg, megfizetvén azt az árat,
amit bûneid érdemeltek, elvi-
selve Isten haragját, amit ne-
ked kellett volna elviselned.
Igaz, hogy Krisztus a világért
halt meg, de tedd ezt személyesen magadévá. Hidd
el, hogy érted halt meg.

Végül, a hit által ösztönözve, fogadd el õt mint
életed Urát és Üdvözítõdet, aki megszabadít a bûne-
idtõl. Ha ezt teszed, Isten üdvözít téged, és ezt Igéjé-
nek tekintélye szavatolja. 

Mindent megnyerhetsz –

Valóban bíznod kell az Úr Jézusban.
• Ez életed legfontosabb döntése.
• Ez a menny és pokol, az örök élet és örök kár-

hozat közötti választás kérdése.
• Mindent megnyerhetsz és semmit sem veszít-

hetsz, csak a bûneidet.
• Ha bízol Jézusban, semmit sem kockáztatsz.
• Semmit sem kell fizetned, az üdvözülés ajándék.

Sokat veszthetsz –

Valóban bíznod kell az Úr Jézusban, méghozzá
azonnal.

• A késedelem végzetes
lehet.

• Az élet bizonytalan.
• A halál bizonyos.
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• Az idõ rövid.
• Közeleg Krisztus eljövetele.

Ismétlem: Mikor, ha nem most? 

Bibliai hivatkozások: Róma 3,23; Lukács 13,3,5; Efézus
2,9; Titusz 3,5; 1Korintus 15,3-4; János 3,16; Cselekede-
tek 16,31; Róma 10,9; 1János 5,13.

Azokhoz, akik helyesen döntöttek

A prófécia tanulmányozása Isten imádatára ösztönöz
minket. Úgy mutatja be Urunkat, mint a teremtés, a
megváltás és gondviselés Istenét. Látjuk végsõ dia-
dalát a bûn, a Sátán és a halál fölött. A prófécia di-
csõíti is az Üdvözítõt. „A Jézusról való bizonyságté-

tel a prófétaság szelleme” (Jel
19,10). Ez azt jelenti, hogy a
prófécia célja tanúbizonysá-
got tenni Jézus személyérõl és
mûvérõl. Bölcsen mondta va-
laki, hogy a prófécia tanulmá-
nyozása során nem szabad

annyira elmerülnünk az abban kijelentett történések-
ben, hogy szem elõl tévesszük a személyt, akinek
központi helyet kell elfoglalnia szívünkben. Hogy
ebben a segítségünkre legyen, a Jelenések könyvé-
ben az istenimádat sok csodálatos éneke olvasható.

A Krisztus eljövetelében való reménységnek tisz-
tító hatása van követõinek életére. János apostol
mondta: „Akiben megvan ez a reménység, megtisz-
títja magát, mint ahogyan õ is tiszta” (1Jn 3,3). Ha
valóban bármelyik pillanatban várjuk eljövetelét,
nem akarhatjuk, hogy bûnös gondolatokon vagy cse-
lekedeteken kapjon minket. Óvatosan választjuk ki a
helyeket, ahol gyakran megfordulunk, a dolgokat,
amikkel táplálkozunk és az embereket, akikkel kö-
zösséget vállalunk.
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Az Üdvözítõ visszatérésének reménye azt a terhet
rója ránk, hogy imádkozzunk az elveszettekért és ta-
núbizonyságot tegyünk nekik. Bátran hitet kell ten-
nünk róla mások elõtt. Az elragadtatás véget vet az
üdvözülés minden lehetõségének rokonaink, baráta-
ink és szomszédjaink számára. Nem szabad tétováz-
nunk, hanem – ahogy Pál mondta –, mindenáron
meg kell mentenünk õket. 

Könnyebben ki tudunk tartani a keresztyén élet
mellett, ha az Úr mihamarabbi visszatérése fényében
élünk. Nem fogjuk elfelejteni, hogy megpróbáltatá-
saink és szenvedéseink csupán pillanatnyiak a dicsõ-
ség súlyához képest.

A Krisztus közelgõ visszatérésére való várakozás
arra ösztönöz minket, hogy mindenben engedelmes-
kedjünk neki, amit megparan-
csolt. Vannak olyan parancso-
latok, amelyeknek itt és most
kell engedelmeskedünk, mert
a mennyben már nem lesz rá
alkalmunk. Jó példa erre a
megkeresztelkedés. Ha egy
hívõ nincs megkeresztelve,
amikor eljön Jézus, akkor örök idõkre megkereszte-
letlen marad. Másik példa az úrvacsora. Jézus arra
kér minket, hogy hirdessük a halálát, amíg újra el
nem jön. Ha elmulasztjuk ezt, többé nem tehetjük
jóvá. 

Anyagi javaink értéke csökken, amint közeleg Jé-
zus eljövetele. Ha most azonnal visszatérne, összes
tulajdonunk értéktelené válna
számunkra. Ez azt jelenti,
hogy egyszerû életet szabad
és kell élnünk, és mindent a jelenlegi szükségleteink
fölé kell helyeznünk, hogy az Õ ügyéért dolgozhas-
sunk. Aki hosszú útra megy, annak könnyû pogy-
gyásszal kell indulnia!
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Úgy kell élnünk, hogy szellemi vezetõinknek és
tanítóinknak ne kelljen szégyenkezniük, amikor az
Úr Jézus eljön. Ezt akarja mondani János apostol is,
amikor így ír: „Mármost, gyermekeim, maradjatok
meg õbenne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk le-
gyen iránta, és meg ne szégyenítsen minket eljövete-
lekor” (1Jn 2,28).

Ez arra kényszerít minket, hogy bocsánatot kér-
jünk azoktól, akiknek ártottunk, és kárpótoljuk õket,
ha szükséges. Tévedünk, ha azt hisszük, hogy mind-
ezek a dolgok eltöröltetnek Krisztus eljövetelekor.
Nem: Újra találkozunk velük Krisztus ítélõszékénél,
ezért jobb, ha már most komolyan vesszük õket.
Akárhogy is, házunknak rendben kell lennie.

A visszatérésére való várakozás szorgalmas szol-
gálatra ösztönöz minket, mivel tudjuk, hogy eljön az
éj, amikor már semmit sem tehetünk. Aki szolgálni
kívánja az Urat, az nem várhat tovább. Sietne kell, az
idõ rövid.

Az elragadtatás vigasztaló reménység és bátorítás
a mértékletességre, a szelídségre és az ésszerûségre,
motiváció a szeretetre és az egységre.

Minden nap Krisztus ítélõszékének fényében kell
élnünk, ahol szolgálatunk számba vétetik. Akkor

vagy jutalmat nyerünk, vagy
veszteséget szenvedünk, de
üdvözülésünk nem kétséges.
Ha szemünk elõtt tartjuk az
ítélõszéket, megértjük ezek-
nek a soroknak az igazságát:
„Csak egy életünk van, és az
hamar elmúlik. Csak az mara-

dandó, amit Krisztusért teszünk.”
Röviden: Az áldott reménység a hívõ életének

minden területét érinti. Minden döntést, gondolatot
és cselekedetet Krisztus megjelenésének fényében
kell mérlegelni. A „talán ma” kifejezés akkor több
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lesz, mint mottó: olyan igazság lesz, amely szerint
élnünk kell. 

Bibliai hivatkozások: Jelenések 1,5b-6; 5,9-10;
1Tesszalonika 5,23; 1János 3,3; 1Mózes 19,14; Ezékiel
33,6; Róma 8,18; 2Korintus 4,17; János 14,15; Cselekede-
tek 10,48a; Lukács 22,19-20; Máté 6,19; 1János 2,28;
Máté 5,24; János 9,4; 1Tesszalonika 1,9-10a; Filippi 4,5;
1Korintus 3,11-15; 2Korintus 5,10.

Számvetés

Mi következik ezután? Az Úr Jézus eljövetele?
Milyen idõket élünk? A világtörténelem folyamán

még soha nem volt ehhez hasonló idõszak, amikor
oly sok jele van annak, hogy Krisztus eljövetele na-
gyon közel van. A bibliatudós
Dave Hunt mondja: „Izgal-
mas megfigyelni, hogy eddig
még egyetlen nemzedéknek
sem volt ilyen nyomós oka arra, hogy azt higgye, a
Krisztus második eljövetelét megelõzõ legutolsó na-
pokban él – egyetlen nemzedéknek sem a miénk
elõtt.”* 

Mit tegyünk? Ha nem vagy hívõ, Krisztus eljöve-
telének igazsága arra kell hogy késztessen, hogy
bánd meg bûneidet, és életedet szenteld teljesen ne-
ki, mint Uradnak és Üdvözítõdnek.

Ha hívõ vagy, ez csak azt jelentheti, hogy egész
életedet annak tudatában kell élned, hogy Krisztus
bármely pillanatban megjelenhet.

Talán még ma!

* * *
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* Hunt, Dave, Global Peace and the Rise of Antichrist (Globá-
lis béke és az Antikrisztus felemelkedése), Eugene, VAGY:
Harvest House Publisher, 1990, p. 42.
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