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HOGYAN ÉLHETED TÚL
AZ UTOLSÓ IDŐKET?

Szembe tudsz-e nézni félelem nélkül
a korszak végével?

>> Bevezető
„Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban
nehéz idők jönnek.”
2 Timóteus 3,1 MB
Manapság abban a korban élünk, amelyet a Biblia
„utolsó napok”-nak nevez. Ez tény, de hogyan reagálnak erre
az emberek? Vannak, akik visszautasítják az egészet, és úgy
döntenek, hogy figyelmen kívül hagyják a Szentírásnak ezt
a részét, mert túlságosan kényelmetlen gondolkozni rajta.
Mások lehet, hogy túlságosan is belemerülnek az utolsó idők
jeleinek vizsgálatába, és mindent, amit látnak vagy hallanak a
médiában, a korszak végével hoznak összefüggésbe.
A „Hogyan élheted túl az utolsó időket?” c. könyvében
Derek Prince megvilágítja, hogy a Bibliában Isten pontosan
kijelentette, hogy mi, akik népéhez tartozunk, hogyan éljünk
ezekben az utolsó napokban.
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Ez különösen bátorító és hasznunkra van, mert ebből
először is megértjük milyen alapvető problémákkal kell az
emberiségnek szembenéznie; másodszor mi a legfontosabb
kulcsa az utolsó idők helyes megközelítésének, és végül mi
Jézus szerepe a korszak végén. Miközben, ahogy ezeket az
igazságokat megérted, fel fogod fedezni, hogy te magad is
hogyan nézhetsz szembe – félelem nélkül az utolsó napokkal.
DPM NEMZETKÖZI KIADÓI CSOPORTJA
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1. Az utolsó napokban
veszedelmes idők jönnek
A Bibliának sok mondanivalója van az utolsó időkről.
Ez a téma Mózes első könyvétől a Jelenések könyvéig
mindenhol megjelenik.
Egyszer egy orvosi rendelőben kellett részt vennem
valamilyen rutin-vizsgálaton, és az orvoson kívül két
asszisztens is jelen volt. Azt kérdezték tőlem:
– „Önnek mi a véleménye a világ mai állapotáról?”
Ezt válaszoltam: – „Hiszem, hogy az utolsó napokban
élünk.” Meglepetésemre mind a hárman azt mondták, ők is
úgy gondolják, hogy ez az igazság. Ezen nagyon
elcsodálkoztam.
Ebben a tanulmányban azzal foglalkozunk, hogyan
foglaljunk állást az utolsó időkkel kapcsolatban.
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Hiszem, hogy ez az időszak a tesztelés ideje lesz – olyan
súlyos próbatételek következnek, amilyeneket az emberiség
eddig még nem tapasztalt. A Szentírásban néhány nagyon
komoly kijelentést találunk az utolsó időkről.
Pál azt mondja Timóteusnak a 2 Timóteus 3,1-ben:
„Tudd meg, hogy…”. Ez nagyon hangsúlyos figyelmeztetés.
Ezt semmiképpen nem szabad elfelejtened!
„Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz
idők jönnek.”
2 Timóteus 3,1 MB
Az a görög szó, amelyet itt a „nehéz” szóval fordítottak,
az Újszövetségben csak egyetlen másik helyen fordul elő,
a Máté 8,28-ban, ahol annak a két, démonok által megszállott
embernek a jellemzésére szolgál, akik Jézushoz jöttek a
Galileai-tó keleti partján. Azon a helyen a „veszélyes” szóval
fordítják: „…nagyon veszélyesek voltak…”. Tehát a Szentírás
azt mondja, hogy az utolsó napokban nagyon veszélyes idők
jönnek. Azt hiszem, ez jobban kifejezi, miről van szó, mint a
„nehéz idők”.
Pál a 2 Timóteus 3-ban azzal folytatja, hogy miért
jönnek ezek a veszedelmes idők. Az ok az emberi jellem, az
etikai felfogás és az erkölcs lezüllése. Az apostol tizennyolc
olyan erkölcsi romlást sorol fel, amelyek az utolsó időkben
szembetűnő módon jelentkeznek. Közülük három arra utal,
amit az emberek szeretnek. Az első: „saját magukat szeretik”,
a második: „a pénzt szeretik”, a harmadik: „jobban szeretik
az élvezeteket, mint Istent” (2. és 4. vers EFO).
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A Szentírás tévedhetetlen pontossággal mutat rá arra
a hatalmas és alapvető bajra, amely az emberiséget –
különösen pedig Amerikát és általában a modern nyugati
világot – fenyegeti: az önzésre. Ugyanis az önzés az oka
a házasságok, családok, keresztény közösségek és általában
a társadalom megromlásának, felbomlásának. Az uralkodó
magatartás manapság ez: „Én ezt akarom. Hogy te mit akarsz,
az másodrendű. Én tudom, mit akarok, és meg is fogom
szerezni magamnak.” Valójában ez a magatartás felelős
a modern család állapotáért. A család felbomlása pedig
előfutára a társadalom felbomlásának.
Jézus figyelmeztet rá, mi fog történni az utolsó időkben
(Máté 24,7-13). Szülési fájdalmakról szól, amelyek Isten
Királyságának a Földön való megszületését eredményezik.
Isten Királyságával kapcsolatban az egyik megkerülhetetlen tény, hogy ide csak egyetlen módon lehet
belépni. Nem lehet hozzá csatlakozni, csakis beleszületni
lehet. Jézus azt mondta, hogy ha valaki nem születik újjá, nem
láthatja meg Isten Királyságát, és nem léphet be oda (János
3,3.5). Ez nem csak az egyes emberekre, hanem az egész
Földre érvényes. Az egész föld is csak a „születés által” léphet
be Isten Királyságába.
Máté 19,28-ban Jézus „újjászületés”-nek nevezi ezt.
Mint minden születést, ezt is szülési fájdalmak előzik meg.
A Máté 24. fejezetében Jézus felsorol jó néhányat a legfontosabb szülési fájdalmak közül:

14

„Egyik nép rátámad a másikra, és egyik ország
a másik ellen fog harcolni. Éhínségek, járványos
betegségek és földrengések lesznek különböző
helyeken. De mindez még csak a ’szülési fájdalmak’
kezdetét jelzi. Akkor majd letartóztatnak titeket,
és átadnak azoknak, akik megkínoznak,
sőt meg is ölnek benneteket. Minden nép gyűlölni fog
titeket amiatt, hogy az én nevemet viselitek.
Akkor sokan megtagadják a hitüket, elfordulnak
tőlem, és elárulják, sőt gyűlölni fogják egymást.
Akkor sok hamis próféta lép a nyilvánosság elé,
akik sokakat félrevezetnek, hogy a hazugságokban
higgyenek. Mivel a törvénytelenség teljességre jut,
és a gonoszság megsokasodik, sok hívő emberben
kihűl az isteni szeretet. Aki azonban mindvégig
állhatatosan kitart, az üdvözül.”
Máté 24,7-13 EFO
Az első dolog, amely Isten Királyságának közeledését
jelzi, hogy egyik nép rátámad a másikra. Érdekes, hogy a
görög szó, amelyet itt „nép”-nek fordítottak, az „ethnosz”.
Ebből származik az „etnikai konfliktus” kifejezés, amely
a világ jelenlegi állapotának egyik szembetűnő jellemzőjét
jelöli.
Azután Jézus azt mondja, hogy egyik ország (királyság)
a másik ellen fog harcolni – amit én úgy értelmeznék, hogy itt
politikai harcokról van szó. Ezeket éhínségek, járványos
betegségek és földrengések követik. S ha ezek az események
még nem lennének elég megrázóak, Jézus még tovább megy
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és személyes következményekről is beszél: „Akkor majd
letartóztatnak titeket, és átadnak azoknak, akik
megkínoznak, sőt meg is ölnek benneteket. Minden nép
gyűlölni fog titeket amiatt, hogy az Én nevemet viselitek.”
Ennek természetes következménye lesz, hogy sokan
megtagadják a hitüket. Azonban Jézus azt is jelzi, hogy akkor
az emberek nemcsak egyszerűen elfordulnak Tőle, és tovább
már nem követik, hanem egészen odáig mennek, hogy
elárulják és gyűlölik egymást. Ez viszont – természetesen –
kedvező körülményeket teremt a befolyásos, hamis próféták
fellépéséhez.
A következő jel a törvénytelenség elharapózása. Aki
az elmúlt időszakban legalább tíz évig ugyanabban az
országban élt, mind egyetértene abban, hogy a törvénytelenség folyamatosan növekszik. Jézus azzal fejezi be a
felsorolást, hogy a szeretet sok keresztényben meghidegül.
A „szeretet” szó itt a görögben az „agapé”, amely általában a
különleges keresztény szeretet kifejezésére használatos.
Ennek ellenére Jézus egyáltalán nem a reménytelenséget képviseli. Az utolsó idők jeleinek felsorolásához
azonnal hozzáteszi a kitartásra való bíztatást:
„De aki mindvégig állhatatosan kitart, az üdvözül.”
A görög szöveg pontosabban azt jelenti:
„Aki mindvégig állhatatosan kitartott, az fog
üdvözülni.” Vagyis az üdvösségedet már most megkaphatod,
de ahhoz, hogy meg is tudd őrizni, mindvégig ki kell tartanod.
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Nézzük meg még egyszer ezt a nagyon fontos listát:
-

Nemzet nemzet ellen.
Ország ország ellen.
Éhínségek, járványok, földrengések.
A keresztényeket üldözik és gyűlölik minden
nemzetben.
Sok keresztény megbotránkozik, és sokan elárulják
egymást.
Sok hamis próféta.
A törvénytelenség elharapódzik.
Sok keresztény szeretete meghidegül.
Végül, szükséges, hogy mindvégig kitartsunk.

Kétségtelen, hogy ezek egyike sem túl kellemes.
Azonban van egy dolog, amit megtanultam a Bibliával
kapcsolatban, ez a tárgyilagosság. Hívőként kezdtem
tanulmányozni, 25 éves koromban, és már akkor
elhatároztam: igyekszem felfedezni, hogy valójában mit is
mond a Biblia – ezért félreteszem az emberek véleményét,
az emberi magyarázatokat, és a saját előítéleteimet.
Mindannyiunknak vannak előítéleteink: személyes jellegűek,
emberi rasszokkal kapcsolatosak, nemzeti jellegűek,
felekezeti és teológiai előítéletek. De ha valóban meg akarod
hallani és érteni, amit Isten mond Igéjében – mindezeket
félre kell tenned, alázattal ki kell nyitnod a szívedet és
értelmedet. Gyakran mondtam az embereknek: „Ha sohasem
csodálkoztál azon, amit a Bibliában olvasol, akkor igazában
soha nem is olvastad.” Mert a Biblia csodálatos könyv!
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2. Hogyan válaszoljunk helyesen?
Miután megértettük Jézus félelmetes próféciáját az
utolsó időkről, mindegyikünknek el kell döntenünk, hogyan
válaszolunk erre. Lesznek olyanok, akik az egészet
visszautasítják, és úgy döntenek, hogy figyelmen kívül
hagyják a Szentírásnak ezt a részét – valószínűleg egyéb, más
részeit is – csak azért, mert túlságosan kényelmetlen
gondolkozni rajta. Mások lehet, hogy túlságosan is
belemerülnek az utolsó idők jeleinek vizsgálatába, és a napi
hírekben is mindenhol azt vélik felfedezni, hogy a korszak
végéhez érkeztünk. Ami engem illet, hiszem, hogy Isten
pontosan kijelentette Igéjében, hogy mi – akik hozzá
tartozunk – hogyan éljünk az utolsó időkben.
A Jelenések könyve első néhány fejezete kulcsfontosságú segítséget ad az utolsó idők helyes
megközelítéséhez. Ha nem így közeledünk ehhez az
időszakhoz, akkor fölénk kerekednek azok az erők, amelyek
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az utolsó időkben ellenünk fognak támadni. Ha viszont
megértjük azt a körképet, amelyet Isten tár János apostol elé
ezekben a fejezetekben, félelem nélkül nézhetünk szembe az
utolsó időkkel. János azt mondja:
„Ekkor magával ragadott a Szent Szellem, és elvitt
az Úr Napjára. A hátam mögül erős hangot hallottam,
amely trombita hangjához hasonlított. Ezt mondta:
’Írd meg egy könyvben mindazt, amit látsz, és küldd
el annak a hét helyi gyülekezetnek, amely Efézusban,
Szmirnában, Pergamonban, Thiatirában, Szárdiszban,
Filadelfiában és Laodiceában él!’
Megfordultam, hogy lássam, ki szól hozzám.
Hét színarany olajmécs-tartót láttam…”
Jelenések 1,10-12 EFO
A Jelenések könyvében felfigyeltem arra, hogy amikor
Isten személyesen láthatóvá válik valakinek, akkor az, aki a
kijelentést kapja, nem képes azonnal az ÚR személyére
irányítani a figyelmét. Úgy tűnik, mi eleinte nem tudjuk
elviselni a szemtől-szemben történő találkozást. János tehát
először a hét mécstartót veszi észre. Azután így folytatja:
„…és közöttük valakit, aki az Emberfiához hasonlított.
Hosszú ruhát viselt, a melle körül aranyövvel.
A feje és a haja olyan fehér volt, mint a hó vagy tiszta
gyapjú. A szeme, mint a tűz lángja, a lába,
mint a kemencében olvasztott izzó réz, a hangja pedig
olyan volt, mint egy hatalmas vízesés zúgása.
A jobb kezében hét csillagot tartott, és a szájából
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kétélű, éles kard jött ki. Arca úgy ragyogott, mint
délben a nap, mikor a legerősebben süt. Amikor
megláttam Őt, a lába elé estem, mint egy halott.”
Jelenések 1,13-17 EFO
Az apostolok közül valószínűleg János volt a legbensőségesebb kapcsolatban Jézussal, amíg Ő a földön élt.
János volt az, aki odahajolt az Úrhoz az Utolsó Vacsorán,
és ezt kérdezte tőle: „Uram, ki az, aki elárul téged?” (János
21,20). Jézus feltámadása után János együtt reggelizett vele a
Galileai-tó partján – néhány más tanítvánnyal együtt.
De abban a pillanatban, amelyről itt a Szentírás beszámol,
János valami teljesen új kijelentést kapott Jézusról. S ez olyan
erős hatással volt rá, hogy Jézus lába elé esett, mint egy
halott. Mi lehetett ez a kijelentés? Azt hiszem, János ekkor
találkozott Jézussal, a Bíróval.
Manapság igen keveset hallunk a keresztény
közösségekben arról, hogy Jézus nemcsak Megváltó, hanem
Bíró is. Igen, Ő minden ember Bírája! Ő fog megítélni minden
egyes hívőt, azután később a halottak többi részét is.
Nézzünk szembe azzal a ténnyel, hogy Jézus a Bíró – ez
rendkívül fontos!
Amikor a Jelenések könyvének első fejezetét olvasod,
meggyőződhetsz arról, hogy amit János látott, az valóban
rémítő lehetett: a tűz lángjához hasonló szemek, a hatalmas
vízesés dübörgő hangjához hasonló hang, a Jézus szájából
kijövő éles kard, az izzó bronzhoz hasonló lábak – mindezek
az ítéletet jelképezik.
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Amikor János a Bíróval került szembe, összeesett a
lába előtt, mint aki meghalt. Néhányan azt mondhatják, János
itt beismerte, hogy elájult. Valamennyien oda kell állnunk egy
napon Jézus, a Bíró elé. Nincs kivétel. Nagyon fontos, hogy ezt
igazán fel tudjuk fogni. Pál azt mondja:
„Mert kivétel nélkül mindannyiunknak oda kell
állnunk Krisztus ítélőszéke elé! Ott fogja mindenki
megkapni, amit megérdemel, aszerint, hogy ebben
a földi testben mit tett: jót vagy rosszat.”
2 Korinthus 5,10 EFO
Vegyük észre, hogy itt két kategóriáról van szó: jóról és
rosszról! Minden, ami nem számít jónak, az rossz. Isten
szemében nincs semleges kategória. Pál így folytatja:
„Mivel tehát ismerjük az Úr rettentését, igyekszünk
meggyőzni az embereket…”
2 Korinthus 5,11 EFO
Vajon hányan vannak közöttünk, akik valaha
megtapasztalták „az Úr rettentését”? Hány pásztort
találnánk, aki valaha is úgy prédikált az Úr rettentéséről, mint
aki egészen megértette, mit jelent, és saját magára alkalmazta
ezt az igét először? Jézusnak ez a fajta megjelenése olyan
félelmetes volt, hogy János olyan lett, mint egy halott.
„Ő (Jézus) azonban rám tette a jobb kezét,
és azt mondta: ’Ne félj! Én vagyok az Első és az Utolsó,
Én vagyok az Örökké Élő.
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Halott voltam, de nézd, élek örökké, és kezemben
vannak a Halál és a Hádész kulcsai.’”
Jelenések 1, 17-18 EFO
Itt Jézus nemcsak úgy jelenik meg, mint Bíró, hanem
mint aki teljes győzelmet aratott a gonosz minden formája:
a bűn, a Halál, a Sátán és a Hádész fölött. Győzelme mindenre
kiterjedő, semmi sem hiányzik a leltárból.
Emlékezz rá, hogy Jézus nem a saját érdekében ment
keresztül a halálon és a feltámadáson – mert Ő mindig
győztes volt. Azért ment ezeken keresztül, mert Ő azonosulni
akart velünk. Helyettünk ment ezeken keresztül – hogy
ezáltal a saját győzelmében részessé tegyen bennünket. Isten
irántunk való kegyelmének és irgalmasságának ez a lényege.
Nézzük most közelebbről a hét mécstartót, amely a hét
helyi gyülekezetet jelenti! Isten számára az egész
történelemben az Eklézsia a legfontosabb.
A Titusz 2,14-ből láthatjuk, hogy Isten milyen népet
kíván maga elé állítani: „…a maga számára választott népét,
amely mindig teljes szívvel-lélekkel a jóra törekszik.” (EFO)
Ez az, ahová Isten figyelme irányul: a saját Eklézsiájára
– nem pedig a nemzetekre, nem a politikusokra vagy a
katonai vezetőkre.
Az Ő fontossági listáján mi vagyunk az első helyen –
akik hiszünk benne. Ha ebben nem hiszel, ha nem
kapaszkodsz bele ebbe a ténybe, könnyen hatalmába
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keríthet a félelem. János először úgy látja Jézust, mint aki
a gyülekezetek között jár föl és alá, és mindegyiket
megvizsgálja. Azután Jézus ezt mondja a Jelenések könyve
1. fejezete végén:
„A jobb kezemben lévő hét csillag és a hét arany
olajmécs-tartó titka pedig ez: a hét csillag a hét helyi
gyülekezet angyala, a hét olajmécs-tartó pedig maga
a hét helyi gyülekezet.”
Jelenések 1,20 EFO
Úgy gondolom, azok az angyalok, akikről itt szó van,
a hét gyülekezet vezetőit jelentik. Nekünk, akik az Úr
szolgálatában állunk – mint pásztorok, evangélisták,
apostolok, tanítók, próféták – emlékeznünk kell arra, hogy
az Úr tart bennünket a jobb kezében. Milyen nagy és
ünnepélyes dolog ez!
A Jelenések következő két fejezetében Jézus üzeneteit
olvassuk, amelyeket lediktált Jánosnak, hogy adja át a hét
helyi gyülekezetnek. Fontos megértenünk, hogy ezeket az
üzeneteket Jézus egy-egy helyi gyülekezetnek küldte.
A logikám azt mondja, hogy azok, akik nem tartoztak
ezekhez a gyülekezetekhez, nem hallották az üzenetet.
Hiszem, hogy – bizonyos, különleges kivételektől
eltekintve – Isten minden egyes hívőtől elvárja, hogy egy
közösség (helyi gyülekezet) elkötelezett tagja legyen. Ha a
Jelenésekben található üzenetet ma küldené Jézus, és te nem
tartoznál egyik helyi gyülekezethez sem, soha nem kapnád
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meg az üzenetét. Mert az üzenet a helyi gyülekezeteknek szól
– a gyülekezetek minden tagjának. „Ha valaki hallja a
hangomat…” – ez számomra azt jelenti, hogy nem elég egy
helyi gyülekezethez tartozni, képesnek kell lenned arra is,
hogy meghalld az Úr hangját.
Szeretnék rámutatni két fontos dologra ezekben a
gyülekezeteknek szóló üzenetekben. A hét közül öt esetben –
öt különböző gyülekezetnek – azt üzeni Jézus: „Jól ismerem
mindazt, amit teszel.” Erre oda kell figyelnünk, mert fontos.
Nem azt mondja: „Tudom, hogy melyik felekezethez
tartozik a gyülekezeted.” Nem azt mondja: „Ismerem a
gyülekezeti programjaitokat.” Még azt sem mondja:
„Ismerem a hitvallásotokat.” Hanem ezt: „Ismerem, amit
teszel.” Mert ez az, ami számít! Nem az, amit mondunk,
hanem amit teszünk.
Ugyanakkor Jézus hét közül öt esetben – öt
gyülekezetnek – először azt parancsolja, hogy térjen meg.
Az emberek megkérdezték tőlem: „Hogyan lehetséges
az, hogy egy kereszténynek meg kell térnie?” Erre azt
válaszoltam, hogy a Jelenésekben említett hét gyülekezet
közül legalább ötnek meg kellett térnie. Amennyire ismerem
a jelenlegi gyülekezeteket, egyházakat – azt mondhatom,
hogy legalább ilyen arányban erre ma is szükségük van. Ne
felejtsük el, hogy a megtérés a kulcs minden máshoz is.
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Ha kikerülöd a megtérést, soha nem lehet igazi hited.
Hiába keresed Isten áldásait, hiába kiáltasz értük, soha nem
kapod meg, mert az áldás első feltétele a megtérés.
Amikor Bemerítő János eljött, hogy Jézus útját
előkészítse, üzenetének első eleme a megtérés volt. Amikor
Jézus elkezdte hirdetni az igét, az első nyilvános felszólítása
ez volt:
„Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!”
Márk 1,15
Pünkösd napján, amikor a még megtéretlen tömegek
azt kérdezték Pétertől: „Mit tegyünk?” – az első dolog, amit
mondott nekik: „Térjetek meg, és merítkezzetek be
mindannyian!” (Apostolok Cselekedetei 2,38).
Efézusban Pál azt mondta: „…bizonytalankodás nélkül
tanítottalak titeket nyilvánosan és házról-házra járva is az
Istenhez való megtérésről és a Jézus Krisztusban való hitről.”
(Apostolok Cselekedetei 20,20-21 EFO).
Számtalan órát töltöttem azzal, hogy problémákkal
küszködő keresztényeket tanácsoltam, és arra a következtetésre jutottam, hogy ezzel a módszerrel csak korlátozott
mértékű sikert lehet elérni. Azt mondhatom, a keresztények
problémáinak legalább 50 %-ban az az oka, hogy nem tértek
meg. Azt javasolom, ha keresztény életedben problémákkal
küzdesz – kérdezd meg magadtól, hogy valóban megtértél-e.
Fordulj el teljesen mindentől, ami nem Isten tetszése szerint
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való, azután feltétel nélkül vesd alá és szánd oda magad
Istennek!
A Jelenések 2-3-ban található üzenetekben, amelyek
a gyülekezeteknek szólnak, különböző elemeket találunk:
Jézus megdicséri őket azért, ami jó, de helyreigazítja őket
azokban a dolgokban, ahol valami elromlott, és figyelmezteti
őket a közelgő ítéletre, és ígéreteket tesz. De vegyétek észre,
hogy csak azoknak ígér jó dolgokat, akik győznek! Az egész
Újszövetségben nem találok példát arra, hogy Isten jó dolgot
ígér valakinek, ha az illető nem győz.
A Róma levélben Pál azt mondja:
„Ne hagyd, hogy a gonosz legyőzzön! Tedd azt, ami jó
és helyes – ezzel te fogod legyőzni őt!”
Róma 12,21 EFO
Csak két lehetőség van: vagy te győzöl, vagy téged
győznek le. A jó az egyetlen, ami elég erős a gonosz legyőzéséhez. A Jelenések könyvének végén maga Isten
mondja ezt:
„Aki győz, örökölni fog mindent, annak Istene leszek,
ő pedig a fiam lesz.”
Jelenések 21,7 EFO
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