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Előfohász: „18Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr 

dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről 

dicsőségre.” (2Kor3,18) Ámen 

Ének: 150.zsoltár 1-3: Dicsérjétek az Urat! 

Előima: Dicsérünk Téged Urunk! Áldunk mindazért, amit a hétköznapokban 

megtapasztalhattunk, amikor Igét szólt és Igéd hívott és minden helyzetben békességgel 

ajándékozott meg.  

Hatalmas Isten köszönjük, hogy foglalkozol velünk, porszemnyi emberekkel, hogy 

összegyűjtöd a Te népedet és úgy lehetünk ma is itt, mint akik valóban éheznek és 

szomjaznak az Igazságra, akik egyedül a Te dicsőséged ragyogásában akarnak bűnbánatot és 

bűnvallást tartani, hiszen annyi minden ragad ránk és fertőz miközben távolodunk Tőled és 

embertársainktól is.   

Kérünk Urunk, hogy necsak a felső rétegeit érints ma meg az emberi léleknek, hanem amikor 

már a hit csirái kihajtottak, akkor jöjjj Szentlelkeddel és tápláld a mi lelkünket! Szólj 

hozzánk! Vizsgáld meg a mi alkalmainkat, amikor Téged tisztelünk. Vizsgáld meg szívünket, 

amikor Neked szentelünk az időnkből. 

Légy jelen közöttünk, áld meg igeolvasásunkat, igehallgatásunkat, hogy valóban a növekedés 

és az épülés helye legyen az a gyülekezet, mely e helyre gyülekezet. Jézus Krisztusért 

hallgass meg minket. Ámen 

Ószövetségi igerész: Ezékiel próféta könyve 43 

„1Azután odavezetett engem a kapuhoz, ahhoz a kapuhoz, amely keletre néz. 2És íme, Izráel 

Istenének a dicsősége közeledett kelet felől; zúgása olyan volt, mint nagy vizek zúgása, a föld 

pedig ragyogott dicsőségétől. 3A látvány, amelyet láttam, olyan volt, mint az, amelyet akkor 

láttam, amikor a város pusztulása bekövetkezett. Ugyanolyan volt, mint az a látvány, amelyet 

a Kebár-folyó mellett láttam. Ekkor arcra borultam. 4Az ÚR dicsősége pedig bement a 

templomba a keletre néző kapun át. 5Ekkor fölemelt engem a lélek, bevitt a belső udvarba, és 

láttam, amint az ÚR dicsősége betölti a templomot. 6Hallottam, hogy a templomból szól 

hozzám valaki – pedig az a férfi mellettem állt –, 7és ezt mondja nekem: Emberfia! Ez az én 

trónusomnak és lábaimnak a helye, ahol Izráel fiai között fogok lakni örökre. Nem szennyezi 

be többé szent nevemet Izráel háza, sem ők, sem királyaik paráznasággal, a királyok 

holttestével és áldozóhalmokkal 8meg azzal, hogy küszöbüket az én küszöböm mellé, 

ajtófélfáikat pedig az én ajtófélfáim mellé helyezték, úgyhogy csak egy fal volt köztem és 

köztük. Beszennyezték szent nevemet utálatos tetteikkel, azért elbántam velük haragomban. 
9Most azonban felhagynak a paráznasággal, és elviszik előlem a királyok holttestét, én pedig 

köztük fogok lakni örökre. 
10Te, emberfia, mondd el Izráel házának, hogy milyen ez a templom. Ők pedig 

szégyenkezzenek bűneik miatt, és azután mértékül vehetik ezt a mintát. 11Ha majd 

szégyenkezni fognak mindazok miatt, amiket elkövettek, akkor ismertesd velük a templom 

tervét és elrendezését, kijáratait és bejáratait, egész tervét és előírásait, egész tervét és a rá 

vonatkozó törvényeket; rajzold le a szemük láttára, hogy jegyezzék meg tervének és 

előírásainak minden részletét, és valósítsák meg! 12Ez a templom törvénye. A hegy tetején 

körülhatárolt egész terület igen szent. Íme, ez a templom törvénye.  



Az új oltár  

13Ezek az oltár méretei könyökben megadva (ez a könyök a szokásosnál egy tenyérrel 

hosszabb volt): körülötte volt egy egy könyök mély és egy könyök széles árok, amelynek a 

szélén egyarasznyi szegély volt. Ilyen magas volt az oltár: 14az árok fenekétől az alsó tömb 

két könyök magas volt, a szélessége pedig egy könyök; a kisebb tömbtől a nagyobb tömbig 

négy könyök, és a szélessége egy könyök. 15Maga a tűztér négy könyök magas volt, és a 

tűztérből négy szarv emelkedett ki. 16A tűztér hosszúsága tizenkét könyök volt, a szélessége is 

tizenkét könyök: a négy oldala tehát egy négyzetet alkotott. 17A felső tömb hosszúsága 

tizennégy könyök volt, a szélessége is tizennégy könyök, egyformán mind a négy oldalán. 

Egy félkönyöknyi szegély vette körül, az árok pedig egy könyök volt körös-körül. Az oltár 

lépcsője kelet felől volt. 
18Azután ezt mondta nekem: Emberfia! Így szól az én Uram, az ÚR: Ezek az oltárra 

vonatkozó rendelkezések, arra az időre, amikor majd elkészül, hogy égőáldozatot mutassanak 

be rajta, és vért hintsenek rá. 19A Cádók leszármazottai közül való lévita papoknak, akik elém 

járulhatnak a szent szolgálat végzésére – így szól az én Uram, az ÚR –, adj egy bikaborjút 

vétekáldozatul! 20Végy a véréből, és kend meg az oltár négy szarvát, a felső tömb négy sarkát 

meg a szegélyt körös-körül! Így mutass be vétekáldozatot, és végezz engesztelést érte! 
21Azután vedd a vétekáldozatra szánt bikát, és égesd el azt a templomhoz tartozó kijelölt 

helyen, a szentélyen kívül! 22Másnap pedig vigyél egy hibátlan kecskebakot vétekáldozatul! 

Ugyanúgy mutassák be vétekáldozatul az oltárért, ahogyan a bikát bemutatták. 23Miután 

megvolt a vétekáldozat, mutass be áldozatul egy hibátlan bikaborjút és egy hibátlan kost a 

nyájból! 24Vidd oda azokat az ÚR színe elé, a papok pedig szórjanak rájuk sót, és mutassák be 

azokat égőáldozatul az ÚRnak! 25Hét napon át mindennap készíts el egy kecskebakot 

vétekáldozatul, továbbá egy bikaborjút és egy kost a nyájból; hibátlanokat készítsenek! 26Hét 

napon át végezzenek engesztelést az oltárért, így tisztítsák meg, és így avassák föl! 27Ezeknek 

a napoknak az elteltével, a nyolcadik naptól kezdve készítsék oda a papok az oltárra 

égőáldozataitokat és békeáldozataitokat, én pedig kegyelmes leszek hozzátok – így szól az én 

Uram, az ÚR.” 

Szeretett Testvérek az Úr Jézus Krisztusban! 

A korábbi fejezetek az új templomot írták le. DE a szentély semmit sem ér a Szent 

nélkül. Így válik ez a szakasz egyfajta csúccsá, amikor a próféta látomásában az Úr visszatér a 

templomba. Jeruzsálem pusztulása előtt az Úr dicsősége kivonult a templomból. Ugyanazon 

az úton tér vissza, amelyen kivonult: a két keleti kapun át. A kísérő jelenségek között ott van a 

zúgás, amely olyan mint a vizek zúgása és a ragyogás, amit már a Kébár folyónál is 

tapasztalt.  

Kelet felé hagyta ezt el: „23Fölszállt az ÚR dicsősége a városból, és megállt azon a hegyen, 

amely a várostól keletre van.” (Ez11,23), onnan is tér vissza.  

A megjelenésének formája egyezik az 1. és a 10.fejezetben olvasottakkal. 

A ragyogó dicsőség Isten dicsőségét jelképezi.  

Ez 10, 4: „4Akkor az ÚR dicsősége a kerúbról átvonult a templom küszöbéhez. A templom 

megtelt a felhővel, az udvar pedig megtelt az ÚR dicsőségének fényével.” 

Lk2,9: „9És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy 

félelem vett erőt rajtuk.” 



Jel21,11: „11telve Isten dicsőségével; ragyogása hasonló volt a legértékesebb drágakőhöz, a 

kristályfényű jáspishoz,” 

Jel21,23: „23És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak neki, mert 

az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a Bárány:” 

Ezékielt eddig egy angyal vezette, de itt most Isten Lelke veszi át a vezetést. A próféta 

pedig engedelmeskedik. A prófétának ott kell maradnia az udvarban, nem léphet be a 

szentélybe, mert Isten veszi birtokba, azt ami az övé.  

Erről a helyről szólítja majd meg a prófétát. A templomot betöltötte az Úr dicsősége, de ide 

halandó ember nem léphetett be, mert akkor nem maradt volna életben.  

Kedves Testvéreim! /Isten jövőt építeni csak azok által tud, akik hisznek benne és 

engedelmeskednek neki. Ritkán beszélünk Isten dicsőségéről…megfoghatatlan és 

felfoghatatlan. Aki meg akarja tudni, hogy ki is az az Isten, aki itt van, az ismerje meg egyre 

jobban az Ő Fiát: „Aki engem látott, látta az Atyát.” Isten nélkül nincs értelme a templom 

meglételének. Velünk az Isten!!! Isten veled van. Isten jelenléte fontos nekünk? Egyedül tőle 

kérhetek minden időben erőt, bölcsességet, elegendő szeretet, bátorságot. Isten 

legmegnyugtatóbb ígérete, hogy Ő jelen van az életünkben./ 

Ezékiel NEM LÁTHATTA: 

2Móz33,20: „20Arcomat azonban nem láthatod – mondta –, mert nem láthat engem ember 

úgy, hogy életben maradjon.” 

Bir13,22: „22Akkor Mánóah ezt mondta a feleségének: Meg fogunk halni, mert Istent láttuk!” 

Ézs6,5: „5Ekkor megszólaltam: Jaj nekem! Elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és 

tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a Királyt, a Seregek URát látták szemeim!” 

RAGYOGÁS: 

Isten örökre népe között akar lakni.  

Ez37,27: „27Közöttük lesz hajlékom, én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek.” 

Jel21,3: „3Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől: Íme, Isten sátora az 

emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük,”  

DE HALLHATTA. 

„Ez az én trónom helye és talpaim helye”. Az Úr láthatatlanul trónol a kerúbok  

szárnyai felett a szövetségláda pedig lábának zsámolya. 

Ézs 66,1: „1Ezt mondja az ÚR: A menny az én trónusom, a föld pedig lábam zsámolya.” 

JSir2, 1: „1Jaj, de sötét az a felhő, amelyet az Úr haragjában Sion leányára borított! Az égből a 

földre dobta Izráel ékességét, nem törődött lábai zsámolyával haragja napján.” 

 Mt 5,34: „34Én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek: sem az égre, mert 

az Isten trónusa, 35sem a földre, mert az lábainak zsámolya,”  

A 7. versben azt ígéri az Úr, hogy népe között fog lakni. Ez nagy feladattal és nagy 

felelősséggel jár együtt: nem szabad többé bűnök elkövetésével megszentségteleníteni az Úr 



szent nevét.  A következő bűnökről van szó: paráznaság, ami a bálványimádást jelenti.  

„utálatosságaikkal, amelyeket véghezvittek” 

A másik bűn, hogy egyes királyok sírja a palota kertjében volt-Manassé és Ámon-istentelen 

kiályok, a többi király sírja Dávid városában, Jeruzsálem másik részén volt.  

A királysírok a palota közvetlen közelében helyezkedtek el. A külső templomudvar eredetileg 

a palotanegyedének udvara volt.  

1Kir7,12: „12A nagy udvart három sor faragott kő és egy sor cédrusgerenda vette körül, az ÚR 

temploma belső udvarához meg a templom csarnokához hasonlóan.” 

Nem az „elbánok velük haragomban”-befejezés a célja Istennek, hanem egy megújított 

közösség. Minden időben fontos a bűnbánat. Megkegyelmez népének az Úr, de elvárja, hogy 

a nép távolítsa el a régi bűnöket.  

12.v. A templom legbelső területe szentséges, ennek volta pedig kiterjed az egész 

templomépületre.  

Ezékielnek tanítania kell a népet a templommal kapcsolatos isteni törvényekre és  

rendelkezésekre, hiszen a Sion-hegy tetején épülő templom és az egész templomterület 

„szentek szentje”, igen szentséges. A pap tanítást (tórát) ad, melyben különbséget tesz tiszta 

és tisztátalan között. Korábban a 22. fejezetben azt olvassuk, hogy : „26Papjai erőszakot 

követtek el törvényemen, és meggyalázták szent dolgaimat. Nem tettek különbséget a szent és 

a közönséges között, nem tanítottak a tisztátalan és tiszta megkülönböztetésére. 

Szombatjaimmal nem törődtek, és gyalázatot hoztak rám.” (Ez 22,26). 

A papok eredeti feladata, hogy : „23Oktassák a népemet, hogy különbséget tudjon tenni a 

szent és a közönséges között, és tanítsák meg őt a tisztátalan és tiszta 

megkülönböztetésére!”(44:23).  

Isten népe kevergeti a dolgokat, sántikál. Nem tagadták meg Istent, de egyre több kultuszhely 

épül fel idegen isteneknek.  

Itt maga az Úr ad tórát!  

Új oltár 

A templom főépülete előtt a belső udvaron áll az égőáldozati oltár.  

Ez 40,47: „47Azután megmérte az udvart: hosszúsága száz könyök, szélessége is száz könyök, 

tehát négyzet alakú volt. A templom előtt volt az oltár.” 

Már itt konkrét méretekkel van dolgunk. Hatalmas, három tömbből álló oltárról olvasunk. Az 

oltár anyagáról nincs szó.  

Az oltár körül egy egy könyök széles és mély árok húzódott. Ezen folyt le az áldozati állatok 

vére.  Ennek falazott szegélye van. Az oltár maga 3 lépcsőben épült.  

A könyök, amely egy tenyérrel hosszabb=44,4cm+7,4cm=51,8cm 

A felső rész a tűztér. 4 sarkán az oltár szarvai. Ezek szentnek számítottak: aki ezeket 

megragadta, sérthetetlennek számított. Pl. „28Eljutott ennek a híre Jóábhoz. Jóáb ugyanis 

Adónijjához csatlakozott, bár azelőtt Absolonhoz nem csatlakozott. Ezért bemenekült Jóáb az 

ÚR sátrába, és megragadta az oltár szarvait.”(1Kir2:28).  



A papok az oltár szarvait szokták vérrel megkenni.  

3Móz 4,7: „7Azután kenje meg a pap a vérrel az ÚR színe előtt a jó illatú illatáldozat 

oltárának szarvait a kijelentés sátrában, a bika vérének többi részét pedig öntse az égőáldozati 

oltár aljára a kijelentés sátrának bejáratánál.” Az oltárhoz kelet felől lépcsőn lehetett felmenni.   

Az oltár felavatása:  

7 napon át kell az új oltárt vétekáldozattal megszentelni.  

Vérrel meghinteni-3Móz16,18: „18Azután jöjjön ki az oltárhoz, amely az ÚR színe előtt áll, és 

végezzen azért is engesztelést: vegyen a bika véréből meg a bak véréből, és kenje meg körös-

körül az oltár szarvait, 19és hintsen rá az ujjával hétszer a vérből. Így tisztítsa és szentelje meg 

azt Izráel fiainak a tisztátalansága miatt.” 

Só-3Móz2, 13: „13Minden ételáldozatodat sózd meg. Ne hagyd le ételáldozatodról Istened 

szövetségének a sóját. Minden áldozatot sóval mutass be.” 

Csak ezután lehet békeáldozatot bemutatni. A papok közül Cádók utódai közeledhettek az 

Úrhoz.  

Cádók leszármazottainak papi nemzetsége Salamon idejétől vezető szerepet játszott a 

jeruzsálemi templomnál.  

Ez 40,46: „46Az a kamra pedig, amely északra néz, azoké a papoké, akik az oltárnál végzik 

tennivalójukat: ezek Cádók leszármazottai. A léviták közül ezek járulhatnak az ÚRhoz a szent 

szolgálat végzésére.” 

A hétnapos szertartással alkalmassá válik az oltár arra, hogy Úrnak tetsző áldozatokat  

mutassanak be rajta. 

Kedves Testvérek! Az igazi istenismeretből igazi istentisztelet is születik. Nekünk már nem 

kell hétnapos szertartásokat végeznünk. Helyettünk és értünk a golgotai áldozat már 

szenvedett. Jézus Krisztus nagysága pedig ott fénylik mindannyiunk előtt. Ő már nem évente, 

hanem egyszer és mindenkorra egyetlen áldozatával mindenkorra engesztelést szerzett 

mindazoknak, akik hisznek benne. Ezért jöhetünk, ezért tarthatunk istentiszteletet, kérve az 

Urat, hogy Igéje által tisztítson meg minket, hogy ne halványuljon előttünk az a ragyogás, ami 

képes  megvilágítani életünk-belsőnk sötét részeit, hogy az Úr Jézus közelében átéljük, hogy 

van megbocsátás és új élet, amely az Úr dicsőségét tudja keresni és dicsérni. Ámen. 

Ének: 488,3: „Szent vagy, szent vagy, szent vagy…” 

Újszövetségi igerész:2 Thesszalonika 2, 1-12 

„1Ami pedig a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzá való gyülekezésünket illeti, arra 

kérünk titeket, testvéreim, 2hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítsen 

meg benneteket sem prófécia, sem beszéd, sem nekünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja 

már itt volna. 3Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Mert az Úr napját megelőzi a 

hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. 4Ez majd ellene 

támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit istennek vagy szentnek mondanak, úgyhogy 

beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő isten. 5Nem emlékeztek rá, hogy még 

amikor nálatok voltam, megmondtam nektek mindezt? 6És tudjátok, hogy mi az, ami most 

még visszatartja, hogy csak a maga idejében jelenjék meg. 7A törvénytiprás titokban már 

folyik, csakhogy annak, aki azt most még visszatartja, el kell tűnnie az útból. 8És akkor 



jelenik meg nyíltan a törvénytipró, akit az Úr Jézus meg fog ölni szájának leheletével, és meg 

fog semmisíteni eljövetelének fenségével. 9Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele a Sátán 

munkája a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával 10és a gonoszság mindenféle 

csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa 

üdvözüljenek. 11Ezért szolgáltatja ki őket Isten a tévelygés hatalmának, hogy higgyenek a 

hazugságnak, 12és ezáltal mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem 

a hamisságban gyönyörködtek.” 

Szeretett Testvérek az Úr Jézus Krisztusban! 

 Ami kitartást, békességet és erőt adhat a ma élő keresztyén embernek az az, hogy az 

Úr eljön majd. Sokszor félve és kíváncsian, de akarva és akaratlanul is beszélünk az utolsó 

időkről. Az ember felteszi a kérdéseket: Hogyan? Mikor? de  a Miért?-re ebben az esetben 

ritkán kérdezünk rá.  

Ember nem tudja az Ő visszajövetelének az idejét. Ez az Atya hatalmában van. Krisztus 

visszajövetele közel van a Szentlélek kitöltetése óta.  

A Thesszalonikaiakhoz írott második levél egyfajta reakció is arra, hogy a végső dolgokra 

nézve további problémák álltak elő. Pál idejében voltak, akik szinte rajongó módon állították, 

hogy Jézus visszajövetele már a küszöbön áll. Az első levél óta elterjedt a gyülekezetben, 

hogy : „mintha az Úr napja már itt volna.”, de nem jön az olyan egyszerűen, előtte a 

törvénytipró végzi a munkáját. Jézus győzelmét még meg fogja előzni a Gonosz hatalmának 

lázadása. S ez a törvénytipró megjelenésével válik valóra. Az ellenség a megpróbáltatások és 

az üldözés ideje alatt kihasználja az alkalmat és félrevezeti a gyülekezőket. 

Tény, hogy az Úr napja előtt állunk, de ez nem nyugtalaníthatja a szenteket. Máté 

evangéliumában világ végének van nevezve, de ez nem jelenti a gyülekezet végét is. Nagyon 

sok megpróbáltatás lesz: „1A Lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben 

némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak, 2és 

olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, mert lelkiismeretük érzéketlenné 

vált. 3Ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, amelyeket Isten azért teremtett, 

hogy hálaadással éljenek velük a hívők és azok, akik megismerték az igazságot.”(1Tim4, 1-3) 

Pál apostol nem tudja mi váltotta ki a véleményüket: kijelentés, megnyilatkozás vagy 

levél???Pál félti a gyülekezet tagjait, hogy rá hivatkozva eltérnek az evangéliumtól, elveszítik 

józanságukat, félelem fogja el őket, vagy félrevezetik őket.  

Pál célja, hogy megmaradjanak amellett, amit eddig hallottak.  

Az Úr napja nem jön el addig, „míg be nem következik előbb a  

szakadás, és meg nem jelenik a „a bűn embere, a  veszedelemnek fia” (Károli fordítású 

Bibliából) 

Jn17,12: „12Amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, 

és megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék 

az Írás.” 

Júdás tagja volt az előnyben részesített tanítványi körnek, ott volt Jézus közelében látta-

hallott-követte, s mégis.  

Ef5, 6: „6Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten 

haragja az engedetlenség fiait.” 



Ő az ellenség, aki feljebb emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istenségnek neveztetik,  

úgyannyira, hogy maga ül be, mint Isten, az Isten templomába, azt állítva, hogy ő Isten. 

Arra törekszik, hogy minden hívőt kiirtson, benne koncentrálódik a bűn összes hatalma. Célja, 

hogy felmagasztalja magát, határtalan benne a büszkeség, minden ember felé akar kerülni.  

Vannak olyan bibliai részek, ahol antikrisztusnak van nevezve.  

6.v.-Ennek eljövetele még visszatarttatik. Nem tudjuk, hogy ki az, aki visszatartja. Pál úgy 

beszél erről a féken tartó személyről, feltételezhető, hogy a Szentlélek. Rá illik az, hogy neki 

majd el kell tünnie az útból. Minden alá van rendelve Isten akaratának. Titokban működik a 

törvényszegésnek a bűne. Ennek ereje a Sátán által van, a hazugságnak minden  

hatalmával, jeleivel és csodáival. Pusztító hatalma ki fog terjedni azokra, akik elvesznek, akik  

nem fogadták be az igazságnak szeretetét, nem hittek az igazságnak.  De ennek egyszer vége, 

s olyan formában, hogy megjelenik az Úr és akkor a törvénytipró végleg elpusztul. Az Úr 

Jézus meg fogja ölni szája leheletével. Éles kard jön ki a szájából, Isten Igéjének megvan a 

hatalma.  

Ki a Törvénytipró?  

Személyeknek is gondolták: Nagy Heródes, Néró, később: Hitler, Sztálin, vagy ma Putyin.  

Dán11,36: „36Ez a király azt tesz, amit csak akar. Fölmagasztalja és nagyobbnak tartja magát 

minden istennél, és szörnyűségeket mond még az istenek Istene ellen is. De csak addig 

boldogul, amíg véget nem ér a harag, mert ami el van határozva, annak meg kell 

történnie.” 

A gonosz erejének utolsó megtestesülése az Antikrisztus.   

Megadatik neki a csalás hatalma, de ezáltal felismerhetővé és ítélhetővé is válhatnak azok, 

akik jobban ragaszkodnak, sőt jobban szeretik a hazugságot, mint az igazságot.  

De az Úr eljövetelét megelőzi a törvénytipró.  

A Sátán át tudja változtatni magát világosság angyalává, úgy erőt adhat a Törvénytaposónak 

hazug jelek és csodák  

véghezvitelére (9–10), hogy így vezesse félre és veszítse el azokat, akik nem hittek az  

igazságnak. 

2Kor 11,14: „4Nem is csoda, mert maga a Sátán is a világosság angyalának adja ki magát. 
15Nem meglepő tehát, hogy szolgái is az igazság szolgáinak adják ki magukat; de a végük 

cselekedeteikhez méltó lesz.” 

Még a választottakat is kész  megtéveszteni. Mt24, 24: „24Mert hamis krisztusok és hamis 

próféták támadnak majd, nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy így megtévesszék, ha lehet, a 

választottakat is.” Utánozza Krisztust.  

ApCsel2,22: „A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal 

és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok,” 

Kálvin szerint az apostol magát az evangéliumhirdetést, illetve önmagát, mint az evangélium 

hirdetőjét tartotta ilyen fékező, a Gonosz hatalmának végső kirobbanását késleltető erőnek. 

De a leghelyesebb magyarázatnak az látszik, ha a Visszatartót, éppen úgy, mint a 

Törvénytipró, apokaliptikus alaknak gondoljuk. 



A jelenések könyvében olvasunk arról, hogy egy angyal kötözi meg a Sárkányt, a régi Kígyót, 

vagyis a Sátánt, ezer  

esztendőre, hogy aztán majd „egy kevés időre” eloldoztassék az Úr Jézus Krisztus végső  

győzelme előtt. Így a visszatartó a mennyei réteghez tartozik, miközben a visszatartó munkája 

kihat a jelenlegi világra.  

Az önmagát istenesítő Törvénytipró munkája még nem indult meg, a Visszatartó még előtte 

áll.  

Tudnunk kell, hogy minden, ami történik Isten ellenőrzése alatt áll.  

Pál meggyőződésével mondjuk ma mi is együtt, hogy„38Mert meg vagyok győződve, hogy 

sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem 

hatalmak, 39sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el 

minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.”  

Egyetlen esélyünk az igazság elfogadása. Az Igazság pedig nem valami, hanem Valaki. Aki 

hisz a Fiúban, annak nem árthat a törvénytipró, annak nem árt a második halál, mert annak 

örök élete van. S így kimondhatjuk, hogy a jelenlegi körülményeimtől függetlenül elég, ha 

tudom, hogy elkészített helyem van az Atyánál és Ő az, aki megtart Jézusért minden időben. 

Ámen 

Utóima: Segíts nekünk Istenünk, hogy mindenkor előbbre jussunk a hitben…, hogy ne 

álljunk meg egy szinten, hanem fejlődjünk. Ajándékozz meg olyan hittel, ami mindenen 

átsegít, ami segít döntéseket meghozni és elszakadni mindattól, ami a gonosz munkája az 

életünkben. 

Segíts helyesen látni Igéd üzenetét, hogy mindenkor elsősorban önmagunkat vizsgáljuk meg, 

ha élünk azzal az Igével, ami életre hív. Köszönjük, hogy megnyugvás lehet a belsőnkben, 

amikor a visszajöveteledre gondolunk. Támogass addig, hogy szilárdan tudjunk megállni 

Előtted és hűségünk válasz legyen mindarra a szeretetre, amit Fiadban megmutattál.  

Formálj bennünket egységes közösséggé, hogy ne a szétdobáló Sátánnak szerezzünk örömet, 

hanem egyedül Neked, Téged imádva és Téged tisztelve, szívünket égő áldozatként egyedül 

neked szenteljük.  

Megköszönjük Neked a sikeres műtéteket. Köszönjük, hogy gondod van mindazokra, akik 

segítségül hívnak.  

Így imádkozunk mindazokért, akik kezelések alatt állnak. Imádkozunk a családi 

kapcsolatokért, a házasságokért, a testvéri kapcsolatokért. 

Kérünk maradj velünk az éjszakában, őrizz meg bennünket a gonosztól, a törvénytipró 

áldatlan taktikáitól és embergyilkos tulajdonságától.  

Az Úr Jézus Krisztusért hallgass meg minket. Ámen 

Úri ima: Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok… 

Áldás: „21de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, 22a gonosz minden fajtájától 

tartózkodjatok!” (1Thessz5,21,22.) 

Ének:479,1-4: „Hinni taníts Uram…” 


