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24. fejezet 

 

„Nem szűnik meg az Úrnak haragja…” Jer. 23,20 

 

„Ha megszoktuk, hogy helytelen okokkal magyarázzunk természeti jelenségeket, nem akarjuk 

elfogadni a helyeseket, hiába fedezik fel őket.”1 

  

A Jer. 23,19-20-ban a következőt olvassuk: „Ímé, az Úrnak szélvésze nagy haraggal kitör, és 

a hitetlenek fejére forgószél zúdul. Nem szünik meg az Úrnak haragja, míg meg nem 

valósítja és míg be nem teljesíti szívének gondolatait; az utolsó napokban értitek meg e 

dolog értelmét.”  A párhuzamos rész, amelyet, Jer. 30,23-24-ben olvashatunk így szól: „Ímé, 

az Úrnak szélvésze, haragja tör elő, és a rohanó szélvész a hitetlenek fejére zúdul. Nem 

szűnik meg az Úr felgerjedt haragja, míg végbe nem viszi, és míg meg nem valósítja az ő 

szívének gondolatait. Az utolsó napokban értitek meg e dolgot.”  

Mit is jelent az, hogy az „Úrnak szélvésze”? Kire vagy mire alkalmazza ezt a Biblia? A 

szélvész a romboló, pusztító erőket szimbolizálja. Vajon pusztán a hét csapásról lenne itt szó? 

Az is természetesen benne van. De többről van itt szó, mint pusztán a hét csapásról. A Bibliai 

bizonyságtétel szerint a hét csapás csak a beteljesítője az Isten haragjának, pontosan 

fogalmazva azzal válik teljessé az Isten haragja. Tehát a hét csapás(ok) csak a végső 

csapás(ok), egy folyamatnak az utolsó elemei. „És láték mennyben más nagy és csodálatos 

jelt: hét angyalt, a kinél vala a hét utolsó csapás; mert az által teljesedett be az Istennek 

haragja.” – mondja Jel. 15,1. Ma is vannak mindenféle csapások és pusztítások, de vajon 

mikortól áll majd be az utolsó hatalmas változás a történelemben? Jer. 51, 61-62 megadja erre 

választ. „És monda Jeremiás Serájának: Mikor Babilonba jutsz, és látod és elolvasod mind e 

szókat, Ezt mondjad: Uram, te szólottál e hely ellen, hogy elveszítsed ezt annyira, hogy lakó 

ne legyen benne embertől baromig, hanem örökkévaló pusztaság legyen.” Mikor jutunk 

egészen pontosan Babilonba, és mikortól számíthatjuk a Babiloni korszak kezdetét? A döntő 

ütközettől, a jelképes Kárkemisi csatától. Itt jelennek majd meg a babilóniaiak, mint északi 

király, „és mint forgószél” mennek majd a déli királyra. A jelképes babilóniaiak lesznek majd 

az Isten eszközei, hogy végrehajtsák Isten ítéletét. A bűn bűnnel büntetetik majd. A babiloni 

király lesz a „rohanó szélvész” és a „forgószél”. A Biblia gyakran mutatja be így a 

babilóniaiakat. (Részletesebben lásd a ’Tenger pusztasága’ című anyagot!) Jeremiás 51,63-64 

ezt mondja: „És mikor e könyv olvasását elvégzed, köss reá követ, és hajítsd be az Eufrátes 

közepébe. És ezt mondd: Így merül el Babilon, és meg nem menekedik a veszedelemtől, a 

melyet én hozok reá, akármint fáradjanak.” Babilon fennállásának ideje rövid lesz. 

Képletesen szólva csak addig tart, amíg egy nehéz kő, amelyet bedobnak a mély vízbe, el nem 

merül teljesen és így lesüllyed a vízfenékre. „És egy erős angyal egy nagy malomkőhöz 

hasonló követ felvőn és a tengerbe veté, ezt mondván: Ilyen módon nagy sebességgel vettetik 

el Babilon, ama nagy város, és többé meg nem találtatik.” Jel. 18,21 Babilon valóban 

gyorsan merül el, elmerülése mégis egy folyamat lesz. Jelenések könyvében azt olvashatjuk, 

hogy ez „egy óra alatt” be is következik. Ezt többször is megjegyzi a Szentírás. „Jaj! jaj! te 

nagy város, Babilon, te hatalmas város, hogy egy órában jött el ítéleted!” Jel. 18,10 „Jaj, 

jaj, te nagy város, Babilon, te hatalmas város! Egy óra alatt beteljesedett rajtad az ítélet.” 

Jel. 18,10 (Katolikus ford.) „...Mert egy óra alatt eljött a te ítéleted!«” Jel 18,10 (Káldi 

Neovulgáta) „Jaj, jaj a nagy városnak, amely gyolcsba, bíborba és skarlátba volt öltözve, 

arannyal, drágakővel és gyönggyel volt ékesítve, mert egyetlen óra alatt pusztult el ekkora 

gazdagság!” Jel. 18,16 (MBT ford.) „…és egy óra alatt odalett ennyi gazdagság!«” Jel 

18,17 (Káldi Neovulgáta) „És port hányván az ő fejökre, kiáltának sírván és jajgatván, és ezt 

mondván: Jaj! jaj! az a nagy város, a melyben meggazdagodott mindenki, a kinek hajói 

voltak a tengeren, annak drágaságaiból, hogy elpusztult egy órában!” Jel. 18,19 „Jaj, jaj, te 
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nagy város! A te gazdagságodból gazdagodott meg mindenki, akinek hajója járt a tengeren. 

Egy óra elég volt, hogy elpusztulj!” Jel 18,19 (Katolikus ford.) „...és egy óra alatt 

elpusztult!” Jel 18,19 (Káldi Neovulgáta) Babilon vége az 5.-6.-7. csapásnál következik be. 

Ha ettől az időponttól visszaszámítjuk az „egy órát” akkor éppen a Babilon korszak 

kezdetéhez (a szimbolikus Kárkemisi ütközethez) jutunk. A döntő csata után jut majd 

hatalomra a tíz király is. „A tíz szarv pedig, a melyet láttál, tíz király, olyanok, a kik még 

birodalmat nem kaptak; de hatalmat kapnak mint királyok egy óráig a fenevaddal.” Jel. 

17,12 A Babiloni korszakban Isten csapásai már szakadatlan sűrűségűvé válnak. Baj, bajt ér. 

Veszteséget veszteség követ. (Ezek már napjainkban is egyre sűrűsödnek). Ezek a csapások a 

„Babiloni birodalmat” sújtják. (Ez akkor az egész földet jelenti). Ezek a csapások még nem 

az utolsó 7 csapás, de ezek majd azokba torkollanak bele. Ezek a szerencsétlenségek 

elsősorban Babilon gazdaságát érik, így közvetve sújtják és gyengítik a babiloni királyt - 

Rómát. A hét csapás közül először közvetlenül az ötödik csapás éri a babiloni Rómát. Ez a 

csapás az, amely, a „fenevad királyiszékére” töltetik ki (Jel. 16,10). 

 

Két eszköz lesz Isten kezében, amely a föld pusztulásához vezet. Az egyik a „zsarnoknak 

dühe” Jer. 25,38 más fordítás szerint a „nyomorgató kardja” Jer. 25,38 (MBT). A másik 

eszköz Isten haragja lesz természeti csapások által. A zsarnok a babiloni király. Ő a 

nyomorgató, ő Isten haragjának egyik eszköze. A végidőben Isten kiszolgáltatja a föld népeit 

neki. „és eladom a földet gonoszok kezébe, és elpusztítom a földet s teljességét idegenek keze 

által, én, az Úr szólottam.” Ezék. 30,12 Isten sokáig tűri a föld népeinek az ellenszegülését, de 

van egy határ, amikor nem halogathatja tovább megfenyítésüket. Péld. 17,11 ezt mondja: 

„Csak ellenkezést keres a gonosz, végre kegyetlen követ bocsáttatik ellene.”  Péld. 1,24-27 

pedig ezt mondja: „Mivelhogy hívtalak titeket, és vonakodtatok, kiterjesztém az én kezemet, és 

senki eszébe nem vette;1 És elhagytátok minden én tanácsomat, és az én feddésemmel nem 

gondoltatok: Én is a ti nyomorúságtokon nevetek, megcsúfollak, mikor eljő az, a mitől féltek. 

Mikor eljő, mint a vihar, az, a mitől féltek, és a ti nyomorúságtok, mint a forgószél 

elközelget: mikor eljő ti reátok a nyomorgatás és a szorongatás.” A korabeli időben a híres 

Kárkemisi csatában aratott győzelem után a babiloni hadsereg, amely királyát és papságát 

szolgálta összezúzta, letarolta és kifosztotta az akkori világot (Jer. 50,23; Hab. 2,6;8). A 

végidőben is így lesz. Álvallásos egyházi és politikai hatalmak fognak össze, amelyek élni 

fognak a karhatalom minden eszközével, hogy térdre kényszerítsenek mindenkit, aki nem 

ismeri el fennhatóságukat. Zsarnoki rendeletekkel kormányoznak, amelyekkel az embereket 

tönkreteszik, kifosztják. A legfélelmetesebb fenyítő eszköz minden korban a hadsereg volt. 

Az utolsó órában a jelképes babilóniaiak „a nemzetek legkegyetlenebbjei, elhozatnak a föld 

elvesztésére” Ezék. 30,11 „Hoz az Úr ellened népet meszszünnen, a földnek széléről, nem 

különben, a mint repül a sas; oly népet, a melynek nyelvét nem érted; Vad tekintetű népet, a 

mely nem tiszteli a vén embert, és a gyermeknek nem kedvez: És felemészti a te barmodnak 

tenyészését és a te földednek gyümölcsét, mígnem kipusztulsz; a mely nem hágy néked a te 

gabonádból, borodból, olajodból, és a te teheneidnek fajzásából, juhaidnak elléséből, mígnem 

kiveszít téged.” 5 Móz. 28,49-51 „A pusztában levő minden magaslatra pusztítók érkeznek, 

mert az Úr fegyvere emészt a föld egyik szélétől a föld másik széléig; senkinek sem lesz 

békessége.” Jer. 12,12 „Nyilai élesek, és minden ő kézívei felvonvák, lovai körme, miként a 

kova, és kerekei mint a forgószél; Ordítása, mint az oroszláné, és ordít, mint az oroszlán-

kölykök, és morog s prédát ragad s elviszi, és nincs, a ki elvegye tőle; És rámordul ama 

napon, mint tenger mormolása; és ő a földre néz, de ímé ott sűrű sötétség; és a nap 

meghomályosodik a ráborult homályban!” Ésa. 5,28-30 Az emberek a babiloni zsarnokság 

 
1 Isten kegyelmét megvetették. „Kiterjesztém kezeimet egész napon a pártos nép után, a mely nem jó 

úton járt gondolatainak nyomán;” Ésa. 65,2 



3 

 

miatt kilátástalan helyzetbe kerülnek. Kívánják, hogy szenvedésüknek az ideje mihamarabb 

elmúljon. „Hajszálon függ az életed, riadozni fogsz éjjel-nappal, és nem bízhatsz abban, hogy 

életben maradsz. Reggel azt mondod: Bárcsak este volna! Este meg azt mondod: Bárcsak 

reggel volna! Mert rettegés tartja fogva szívedet amiatt, amit látnod kell.” 5Móz. 28,66-67 

(MBT) A babiloni korszakban az erőszak lesz az úr, az emberek jogfosztottá válnak, a haszon 

pedig a hatalmasoké lesz. A Mózes könyvében megírt átkok záporoznak az emberekre. 

„Feleséget jegyzesz magadnak, de más férfi hál azzal; házat építesz, de nem lakol benne; 

szőlőt ültetsz, de nem veszed annak hasznát. A te ökröd szemed előtt vágatik le, és nem eszel 

abból; a te szamarad elragadtatik előled, és nem tér vissza hozzád; a te juhaid ellenségeidnek 

adatnak, és nem lesz, a ki megszabadítson. A te fiaid és leányaid más népnek adatnak, és a te 

szemeid néznek és epekednek utánok egész napon, és nem lesz erő a te kezedben. A te 

földednek gyümölcsét, és minden fáradságos szerzeményedet oly nép emészti fel, a melyet nem 

ismertél, sőt elnyomott és megnyomorított leszel minden időben.” 5 Móz. 28,30-33 Babilon a 

„népek pusztítója” Jer. 4,7 volt, amely kíméletlenül öldökölte a nemzetségeket. „Vajjon azért 

ürítheti-é gyalmát, és szüntelen ölheti-é a nemzeteket kímélet nélkül?!” Hab. 1,17 

Amikor Isten népe letért a helyes útról az Úr őket is kiszolgáltatta ellenségeiknek. „Ki adta 

ragadományul Jákóbot és Izráelt a prédálóknak? Avagy nem az Úr-é, a ki ellen vétkezénk, és 

nem akartak járni útain és nem hallgattak az Ő törvényére? Ezért ontá ki reá búsulásának 

haragját és a had erejét;” Ésa. 42,24-25 A végidőben viszont Isten a nehéz körülmények 

ellenére is meg fog őrizni egy maradék népet. Ésa. 25,4 ezt mondja: „Mert erőssége voltál a 

gyöngének, erőssége a szegénynek szorongásában; a szélvész ellen oltalom, árnyék a hévség 

ellen, mikor az erőszakosok haragja olyan volt, mint kőfalrontó szélvész.” Ésa. 25,4 

A Szentírás a hadseregeket sáskákhoz is hasonlítja (Jer. 51,14; Jóel 2. fej.). Az összefüggés 

természetes volt, hiszen mindkettő elpusztította a mezőgazdasági terményeket. Biblián kívüli 

forrásban is találunk arra példát, hogy a hadsereget sáskához hasonlítják. „Egy II. Szargón 

(Kr. e. 722-705) idejéből származó asszír felirat élénken szemlélteti, hogy egy hadsereg 

támadása milyen hatással volt a földre: „Én [Szargón] elpusztítottam és a föld színével tettem 

egyenlővé Aniastania városát 17 környékbeli várossal együtt. A nagy tetőgerendákat 

felgyújtottam, termésüket [és] szalmájukat elégettem, teli csűreiket megnyitottam, és hagytam, 

hogy seregem pusztítsa a méretlen gabonát. Táborom jószágait rétjeire tereltem, mint valami 

sáskahadat, és kitépték a növényeket, amelyeken [a város] élt, letarolták síkságát”.2  

 

A másik eszköz amint már említettem Isten ítéleteit jelzi különböző természeti csapások által.  

Ez az Isten felgerjedt haragja. Az 5 Móz. 11,16-17-ben ezt olvassuk: „Vigyázzatok azért, hogy 

a ti szívetek meg ne csalattassék, és el ne térjetek, és ne tiszteljetek idegen isteneket, és ne 

boruljatok le előttök. Különben az Úrnak haragja felgerjed reátok, és bezárja az eget, hogy 

eső ne legyen, és a föld az ő gyümölcsét meg ne teremje; és hamarsággal elvesztek a jó 

földről, a melyet az Úr ád néktek.”  Jeruzsálem pusztulásakor a nép bűnei miatt nemcsak az 

ellenséges haderő (a babiloni hadsereg) hanem a rendkívüli aszály is sújtotta az embereket.   

„Azért ezt mondja az Úr Isten: Ímé az én haragom és búsulásom kiömlik e helyre, az 

emberekre és a barmokra, a mezőnek fáira és a földnek gyümölcseire, és égni fog, és el nem 

aluszik.” Jer. 7,20 „Meddig gyászol még a föld, meddig marad száraz a mező füve? 

Lakóinak gonoszsága miatt elpusztul állat és madár, ők pedig ezt gondolják: Nem látja meg 

Isten a mi végünket!” Jer. 12,4 (MBT ford.)  „Búzát vetettek és tövist aratnak; fáradnak, de 

nem boldogulnak, és szégyent vallotok a ti jövedelmetekkel az Úr haragjának búsulása 

miatt.” Jer. 12,13 (Lásd még Jer. 14,1-6). Ezek a dolgok a végidőben ismét teljesednek. 

Napjainkban „Az amerikai búzatermő tájaktól az észak-kínai síkságig azt tapasztalják a 

gazdák, hogy megváltoznak azok a csapadék és hőmérsékleti törvényszerűségek, amelyekre 

generációk óta építettek.”3 „A növekvő vízigények miatt a világ számos nagy folyója kiszárad, 

mielőtt elérné a tengert.”4 Az időjárás egyre szélsőségesebbé válik és már a klímakutatók is 
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arra figyelmeztetnek, hogy „Durván borul a klíma, összedől a naptár”. A Szentírás szerint a 

földi történelem végéig „vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg nem 

szünnek.” 1 Móz. 8,22 Isten biztosította az özönvíz utáni nemzedékeket erről. A felsorolás 

nem említi a tavaszt és az őszt, így akár ezek az évszakok teljesen ki is eshetnek. A 

klímakutatók szerint „a telek megrövidültek, a tavasz pedig egyre korábban kezdődik.”5  

 

Jeruzsálem pusztulásakor az embereket és az állatokat undorító betegségek tizedelték. „És 

megverem e városnak lakosait, mind az embert, mind a barmot; nagy döghalállal halnak 

meg.” Jer. 21,6 A végidőben szintén ez a helyzet. Emberek és állatok egyaránt betegek. A 

betegségek sok embert és állatot pusztítanak el. „Akár emberekről van szó, akár más 

élőlényekről, egy melegebb világ betegségekre fogékonyabb világot jelent.”6 Ahogy haladunk 

a földi történelem vége felé, úgy lesz egyre kevesebb természetes élelmiszer a földön. Ezékiel 

5,16 ezt mondja: „Mikor bocsátom az éhség gonosz nyilait rájok, hogy pusztítsanak, a 

melyeket a ti pusztítástokra fogok bocsátani; és éhséget halmozok fölétek, és eltöröm 

köztetek a kenyér botját.” Isten már a Mózes könyvében megírt átkokban figyelmeztette a 

népet, hogy engedetlenségüknek fanyarú következményei lesznek. Kártevők, vízhiány vagy 

szél kevesbíti, illetve pusztítja el az érő termést vagy teszi hasznavehetetlenné. Az 5 Móz. 

28,38-40-ig lévő rész ezt mondja: „Sok magot viszel ki a mezőre, de keveset takarsz be, mert 

felemészti azt a sáska. Szőlőket ültetsz és míveled azokat, de bort nem iszol, meg sem szeded, 

mert elemészti azokat a féreg. Olajfáid lesznek minden határodban, de nem kened magadat 

olajjal, mert olajfádnak gyümölcse lehull.”  A végidőben ezek a dolgok is ismétlődnek. 

„Meleg években a rovarok általában gyorsabban fejlődnek, több nemzedéket váltanak és 

korábban rajzanak.”7 „A világ legveszélyesebb rovarjainak zöme természeténél fogva 

ugrásra készen áll, hogy előrenyomuljon, ha ledőlnek a hőmérsékleti korlátok.”8 Isten „nagy 

serege” „a sáska, a szöcske, a cserebogár és a hernyó: az a nagy sereg” Jóel. 2,25(MBT) és 

számos más kártevők milliói állnak készen arra, hogy olyan helyre menjenek, ahol biztosított 

fennmaradásuk. Isten ezeket a folyamatokat is szilárdan kezében tartja. 

 

 
(Fotók: SG) 
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 A növények az állatok, a természet erői is a láthatatlan vigyázó rendeléseit cselekszik.2 Az 

élelmiszer hiánya már a múltban is kiélezett konfliktusokhoz vezetett, mint ahogy a jelenben 

és a jövőben is így marad. Egy ősi hettita szöveg ezt mondja: „Látjátok a gabona beérett. A 

gasgák földjén sáskák ették meg a termést. Így ők megtámadják a ti gabonátokat 

Gasipurából…”9  

 

Az emberek Isten alkotásait, - a természetet, semmibe veszik és pusztítják. 

Telhetetlenségükben létrehoznak egy művi világot, amelyben a mesterséges dolgoknak jut 

csak hely. Ez tökéletesen megfelel Sátán céljainak, aki gyűlöli Istent és alkotásait, és 

amennyire csak lehetősége van, megrontja vagy elpusztítja azokat, hogy ezáltal is kitörölje 

Istent az emberek emlékezetéből. Sátán tudja, hogy a természet Isten műve és kezei munkái 

Alkotóját dicsőítik. A természet mély tanulmányozása által eljuthatunk Istenhez. „Mert a mi 

Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől 

fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek.” Róm. 1,20 

Ésa. 5,8-9 pedig ezt mondja: „Jaj azoknak, a kik a házhoz házat ragasztanak, és mezőt 

foglalnak a mezőkhöz, míg egy helyecske sem marad, és csak ti magatok laktok itt e földön! 

Hallásomra megesküdt a seregeknek Ura, hogy sok házak pusztasággá lesznek, a nagyok és 

szépek lakos nélkül”. Az első városépítő a gonosz Kain volt. Városát Édentől keletre a Nód 

 
2

 „Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy benyelje Jónást.” Jón. 2,1 „És szóla az Úr a halnak, és 

kiveté Jónást a szárazra.” Jón. 2,11 „Az Úr Isten pedig egy tököt rendele, és felnöve az Jónás fölé, 

hogy árnyékot tartson feje fölött és megoltalmazza őt a hévség bántásától. És nagy örömmel 

örvendezék Jónás a tök miatt. De másnapra férget rendele az Isten hajnal-költekor, és megszúrá az a 

tököt, és elszárada. És lőn napköltekor, hogy tikkasztó keleti szelet rendele Isten, és a nap rátűzött a 

Jónás fejére, és ő elbágyada. Kiváná azért magának a halált, és monda: Jobb halnom, mint élnem!” 

Jón. 4,6-8 „és ha szemeim elől a tenger fenekére bújnának is, ott is parancsolok a kígyónak és 

megmarja őket.” Ámós. 9,3  
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földjén építette fel, és fiáról nevezte el. Így a város neve Hánókh lett (1 Móz. 4,16-17). Káin 

leszármazottai elfordultak Isten műveitől és saját alkotásaikat a mesterséges – művi világot 

többre becsülték. Városokban laktak. Ez a környezet jobban megfelelt megromlott szívüknek, 

hajlamaiknak.   

 

Nem Isten a hibás azért, hogy a földön a helyzet fokozatosan romlik, hanem az emberek 

gonoszsága. Az Úr mindent megtesz azért, hogy az emberiséget jobb belátásra bírja, 

megtérítse magához. De az emberek ellenállnak Neki. Minél távolabb kerülnek az emberek 

Istentől, annál súlyosabb dolgokat enged meg az Úr, hogy megszólítsa és visszavezethesse 

őket magához. Izráel példája előttünk van. Ámós 4,4-11 a következőt mondja a bűnt 

szeretőknek: „Menjetek Béth-Elbe és vétkezzetek, szaporítsátok a vétkeket Gilgálban. 

Vigyétek fel reggelente áldozataitokat, és harmad-naponként tizedeiteket. Kovászosból 

gyújtsatok hálaáldozatot; ajánljatok önkéntes áldozatokat, híreszteljétek; mert így szeretitek, 

Izráel fiai, azt mondja az Úr Isten. De én is bocsátottam rátok fogak tisztaságát minden 

városaitokban és kenyérszükséget minden helységeitekben, és még sem tértetek vissza hozzám, 

ezt mondja az Úr. De én is megvontam tőletek az esőt, három hónappal az aratás előtt, és esőt 

adtam egy városra, más városra pedig nem adtam esőt. Az egyik rész esőt kapott, az a rész 

pedig, a melyre nem esett eső, megszáradott. És két-három város tántorgott egy-egy városba, 

vizet inni, de meg nem elégíttettek; és még sem tértetek vissza hozzám, ezt mondja az Úr. 

Megvertelek titeket szárazsággal és ragyával; kerteiteknek, szőlőiteknek, fügefáitoknak és 

olajfáitoknak nagy részét megette a sáska; és még sem tértetek vissza én hozzám, ezt mondja 

az Úr. Döghalált bocsátottam rátok, mint Égyiptomra; fegyverrel öltem ifjaitokat, fogságra 

vitettem lovaitokat; és táborotok bűzét egész orrotokig emeltem, és még sem tértetek vissza 

hozzám, ezt mondja az Úr. Felforgattam közületek többeket, a mint felforgatta Isten Sodomát 

és Gomorát, és olyanokká lettetek, mint a tűzből kikapott üszök; és még sem tértetek vissza 

hozzám, ezt mondja az Úr.”  Isten ma is úgy cselekszik a világgal, ahogy a korabeli Izraellel. 

Ha a világ Isten minden érte hozott munkáját kimeríti - visszautasítja, akkor nem marad más 

választása az embereknek, mint szembenézni az Úr haragjával Krisztus 2. eljövetelekor 

(Ámós. 4,12-13). A végidőben élő igazak a szárazsággal és más csapásokkal járó 

megdöbbentő pusztulást végignézik. Ők is szenvednek a látványtól, éheznek is szomjaznak is 

de mégis megszabadulnak. Megelégítettnek. Jóel 1,16-20 ezt mondja: „Hát nem szemünk 

láttára irtatott-é ki az élelem, az öröm és vígasság Istenünk házából?! Elsenyvedtek a 

magvak barázdáik alatt, elpusztultak a gabonás házak, összedőltek a csűrök; mert kiaszott a 

gabona. Mint nyög a barom! Megháborodtak a marha-csordák, mert nincs legelőjük; 

bűnhődnek még a juhnyájak is! Hozzád kiáltok Uram, mert tűz emésztette meg a puszta 

virányait, és láng perzselte le a mező minden fáját. A mező vadai is hozzád esengenek, mert 

kiszáradtak a vizeknek ágyai, és tűz emésztette meg a puszta virányait.” 
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Szárazság (Pixabay – kereskedelmi használatra ingyenes kép) 

 

Napjainkban mindenfelé hallhatunk árvizekről, tűzvészekről, jégesőkről, tornádókról, 

hurrikánokról. Több tíz és száz éve alvó vulkánok ébrednek fel újra. Földrengések, 

földcsuszamlások sokasodnak, háborúk és éhségek, járványok rázzák meg a világot egyre 

gyakrabban. Jézus Krisztus 2. eljövetele előtt „… minden felé nagy földindulások lesznek, és 

éhségek és döghalálok; és rettegtetések és nagy jelek lesznek az égből.” Luk. 21,11 Ezekben a 

jelenségekben éppen az a hangsúlyos, hogy nem kicsik, hanem „nagy” -ok. (Kiterjedtek, sok 

embert érintőek jelentős anyagi kárral és súlyos áldozottokkal járnak.)    

A földön egyre nagyobb területek válnak erdőirtás áldozatává. A babiloni korszakban ez még 

fokozódik.  „Még a cziprusok is örvendenek rajtad: a Libánon czédrusai ezt mondják: Mióta 

te megdőltél, nem jő favágó ellenünk.” Ésa. 14,8 – szól a Babilon elleni jövendölés. Sátánnak 

és angyalainak sok elemi csapásban benne van a keze. Úgy, mint Egyiptomban a 10 csapás 

idején. Ekkor a gonosz angyalok is részt vettek a pusztításban. „Jégesővel pusztítá el 

szőlőjüket, s figefáikat kőesővel. Odaveté barmaikat a jégesőnek, marháikat pedig a 

mennyköveknek. Rájok bocsátá haragjának tüzét, mérgét, búsulását és a szorongatást: a 

gonosz angyalok seregét.” Zsolt. 78,47-49 Egy másik történet az istenfélő Jóbról szól. Sátán 

egy pillanatig sem maradt tétlen, amikor Isten kiszolgáltatta Jóbot neki. Milyen hamar 

elsöpört nyájakat és elpusztított szolgákat, fiakat és leányokat (Jób 1,12-19). Gonosz 

embereket bujtott fel, akik rajtaütöttek Jób szolgáin és megölték őket. A jószágokat 

elhajtották. Tüzet okozott, amely megégette Jób szolgáit és állatait. Szélvihart támasztott és 

Jób gyermekeire ráomlasztotta a házat.  
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Hurrikán után (Pixabay – kereskedelmi használatra ingyenes kép) 

 

 
Tornádó után (Pixabay – kereskedelmi használatra ingyenes kép) 
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Árvíz (Pixabay – kereskedelmi használatra ingyenes kép) 

 

 
Erdőtűz (Pixabay – kereskedelmi használatra ingyenes kép) 
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Vulkánkitörés (Pixabay – kereskedelmi használatra ingyenes kép) 

 

„Míg Sátán kiváló orvosnak tünteti fel magát, aki minden kórt meg tud gyógyítani, az általa 

okozott betegségek és csapások nyomán népes városok kihalt romhalmazzá válnak. Már most 

is dolgozik. A mindenütt és ezer formában előforduló tengeri és szárazföldi balesetekben és 

szerencsétlenségekben; a hatalmas tűzvészekben, vad tornádókban és félelmetes 

jégverésekben; viharokban, árvizekben, ciklonokban, szökőárakban és földrengésekben Sátán 

keze van. Elsöpri az érő termést, aminek következménye éhínség és nyomor. Halálos fertőt 

lehel a levegőbe, és emberek ezreit elviszi a ragály. E jelenségek egyre sűrűsödnek és 

súlyosbodnak. Pusztul mind ember, mind állat. "Gyászol és megromol a föld"; "elhervadnak 

a föld népének nagyjai. A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a 

rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget" (Ésa 24:4-5). A nagy csaló el fogja 

hitetni az emberekkel, hogy e bajokat Isten szolgái okozzák. A menny haragját kihívók minden 

bajukkal azokat terhelik meg, akiknek az Isten parancsolatai iránti engedelmessége folyvást 

dorgálja a törvényszegőket. Azt állítják, hogy Istent sérti a vasárnapi nyugalomnak 

megszentségtelenítése; hogy ez a bűn csapásokat von maga után, amelyek addig tartanak, 

amíg a vasárnap megtartását szigorú törvények nem teszik kötelezővé; hogy akik a negyedik 

parancsolat hangoztatásával aláássák a vasárnap iránti tiszteletet, azok az emberiség 

bajkeverői, akik megfosztják a világot Isten kegyelmétől, és a földet a jóléttől”.10 A történelem 

végén „Az emberek azzal vádolják Isten törvényének tisztelőit, hogy csapásokat hoznak a 

világra. A természet félelmes háborgásáért, az emberek viszálykodásáért, a vérontásért és a 

mérhetetlen szenvedésért - őket okolják”.11 Az egyre gyakoribbá váló és erősödő földrengések 

Isten büntetései. Mert „A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a 

rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget. Ezért átok emészti meg a földet, és 

lakolnak a rajta lakók;” Ésa. 24,5-6 A közelmúltban a Japánt ért 9-es erősségű földrengés 

után a Tokiói kormányzó (a 78 éves Sintaro Isihara) a következőt mondta: „Szükséges volt, 
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hogy a cunami elmossa ezt a mohóságot, szerintem ez egy isteni büntetés volt.”12 - 

mondandóját azzal támasztotta alá, hogy „vannak, akik nem jelentik be szüleik halálát, hogy 

felvegyék a nyugdíjukat.”13 (Megjegyzéseit később visszavonta.) Isten a földi történelmet 

rettenetes természeti katasztrófák által fogja lezárni (Jel. 16,17-21). A 7. csapás idején 

hallatlan jégesőt és földrengést bocsát a föld gonosz lakóira, melynek következtében a föld 

„elesik; és nem kél fel többé!”. „az egek csatornái megnyílnak, és megrendülnek a föld 

oszlopai. Romlással megromol a föld, töréssel összetörik a föld, rengéssel megrendül a föld; 

Inogva meging a föld, miként a részeg, és meglódul, mint a kaliba, és reá nehezedik bűne és 

elesik; és nem kél fel többé!” Ésa. 24,18-20 Pauszaniasz geográfus talán történeti 

megfigyelések alapján a következőképpen vázolta fel a súlyos földrengéseket megelőző 

eseményeket: „A rendkívül heves vagy igen nagy területeket elpusztító földrengéseket 

egyébként általában ugyanazon a módon szokta előre jelezni az istenség. Hosszantartó 

záporeső esik, vagy a földrengés előtt véget nem érő aszály pusztít, a levegő az évszak 

szokásos időjárásával ellentétben télen melegebb lesz, nyáron pedig a napkorong 

párásabbnak látszik, és színe a megszokottól eltérően hol rőtre, hol pedig feketére változik. A 

források rendszerint kiapadnak, egyes vidékeken szélviharok pusztítanak, és fákat csavarnak 

ki. Közben az égen vakító fényjelenségek mutatkoznak, másrészt addig soha nem látott 

csillagképek tűnnek fel, és rémisztik el az embereket, ha az égre tekintenek. Továbbá a föld 

alól olyan moraj hallatszik, mintha heves vihar dúlna ott. Az istenség még sok hasonló 

előjellel figyelmeztet a súlyos földrengés közeledtére.”14 Bár Pauszaniasz ezeket a 

jelenségeket a pogány görög felfogás szerint Poszeidón haragjaként értelmezi, a végidőre 

nézve mindenesetre helytállóak.   

 

Jeruzsálem pusztulásának idején az emberek pazarlóan bántak az élelmiszerrel. Az emberek 

kegyetlenek, irigyek voltak. A tehetősebbek, akik korábban dőzsöltek most koldusbotra 

jutottak. „Még a sárkányok is oda nyujtják emlőiket, szoptatják fiaikat; az én népem leánya 

pedig kegyetlen, mint a struczmadarak a pusztában. A csecsemő nyelve az ínyéhez tapadt a 

szomjúság miatt; a kisdedek kenyeret kértek, és nem volt, a ki nyujtott volna nékik. Kik 

pompás ételeket evének, elpusztulának az utczákon; a kik bíborban neveltetének, a 

szemétdombot ölelgetik.” Siral. 4,3-5 A világ ma is éppen olyan pazarló, mint egykor. A 

szűkülő készletek és a növekvő élelmiszerárak ellenére az ennivaló jelentős részét egyszerűen 

kidobják.  
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A pocsékolásban a fejlett nyugati országok előljárnak. „A közgazdászok tanulmányai alapján 

világviszonylatban a mezőgazdaság körülbelül 4600 kilokalóriát termel naponta egy 

személyre. Ebből 1400 kilokalóriát soha nem fogyasztanak el. Mennyi kerül szemétre? 

Németországban évente közel 20 millió tonna élelmiszer kerül a hulladéktárolóba. 

Kiszámították, hogy Angliában évente például 220 ezer kenyér, 1,6 millió banán és több mint 

5 millió burgonya kerül konténerbe. Bécsben évente 44 kiló felbontatlan ételt hajít ki minden 

lakos, a szupermarketek 17 tonnát….A svéd kutatóintézet tanulmánya szerint, amennyiben a 

svédek – akik az élelmiszer 27 százalékát hajítják ki – felhagynának a pazarlással, akkor 

annak olyan hatása lenne, mintha az országból eltűnne minden hetedik autó.”15 Egy 2014-es 

adat szerint: „Nagy-Britannia lakossága évente mintegy 15 millió tonna élelmiszert dob ki a 

szemétbe… Ezen túlmenően a jelentés azt is állítja, hogy az Európai Unió országainak 

hulladéklerakóiban 90 millió tonna élelmiszer található.”16  Az emberek telhetetlensége 

kiváltja Isten haragját. Ésa. 57,17 ezt mondja: „Mert a telhetetlenségnek vétkéért haragudtam 

meg”.   

 

Amikor az antikrisztusi erők az egész világ felett hatalomra jutnak Babilon kezdetétől 

(Kárkemisi ütközet), miközben hatalmuk és dicsőségük egyre nagyobb lesz, Isten 

visszavonhatatlan ítéletei (ez akkor már egy összefüggő folyamat lesz; „Egy romlás a 

másikra jő, és egy hír után más támad…” Ezék. 7,26) nagyon erősen éreztetik hatásukat 

(tornádók, hurrikánok, jégverések, vulkánkitörések és más természeti jelenségek). A 

kegyelem idő azonban még tart egy rövid ideig, amíg az utolsó 7 csapás el nem kezdődik. 

„Jaj Efraim részegei kevély koronájának és dicsőséges ékessége hervadó virágának, mely a 

bortól megverettek kövér völgye fején van. Ímé, egy erős és hatalmas jő az Úrtól, mint 

jégfergeteg, veszedelmes szélvész, mint özönlő erős vizeknek áradása: földhöz veri kezével 

azt! Lábbal tapodtatik meg Efraim részegeinek kevély koronája,” Ésa. 28,1-3 Efraim Rómát 

szimbolizálja (lásd a róla szóló anyagot!) Efraim részegei, kiszolgálói. Elsősorban a Rómával 

szövetkező politikai hatalmak (Jel. 13,1;17,13-14) és emberek. Dicsőségük olyan, mint egy 

rövid időre kinyíló virágé. Ahogy kivirágzott máris hervadásnak indul. A „hatalmas” aki 

véget vet ezeknek a gonosz hatalmaknak és embereknek Jézus Krisztus lesz.  2. eljövetelekor 

„Az előtte lévő fényességből felhőin jégeső tört át és eleven szén. És dörgött az Úr a 

mennyekben, és a Magasságos zengett; és jégeső hullt és eleven szén.” Zsolt. 18,13-14 

„Buzgón szerető és bosszúálló Isten az Úr, bosszúálló az Úr, és telve haraggal; bosszút áll az 

Úr az ő ellenségein, és haragot tartó az ő gyűlölői ellen. Szélvészben és viharban van az 

Úrnak útja, és lábainak pora a felhő.” Náh. 1,3 „Jó az ÚR! Menedék a nyomorúság idején, 

gondja van a hozzá folyamodókra. De elsöprő áradattal vet véget ellenfeleinek,” Náh. 1,7-8 

(MBT. Ford.) (Lásd még Ésa. 30,30) Egy másik példa Asszírián szemlélteti, (amely 

jelképesen szintén Rómát jelenti), hogy dicsősége milyen gyorsan tovatűnő lesz. Az Úr 

megemészti dicsőségét és sorvadást bocsát rá, amely tönkre teszi jólétét. „Azért az Úr, a 

seregek Ura kövéreire ösztövérséget bocsát, és az ő dicsősége alatt égés ég, miként a tűz 

égése; És lészen Izráel világossága tűz gyanánt, és annak Szentje láng gyanánt, és ég és 

megemészti gazzát és tövisét egy napon;” Ésa. 10,16-17 „Testestől lelkestől megsemmisíti 

erdejének és gyümölcsöskertjének dicsőségét, és olyan lesz, mint a senyvedő beteg.” Iz 10,18 

(Káldi Neovulgáta) A végidei Róma is így jár. Dicsősége és hatalma az utolsó órában 

tiszavirág életű lesz.  

 

Sineár földjének egyik jelentése: „visszatért gyermekkor”.17 Az özönvíz utáni új világ még 

csak gyermekkorában járt, de az emberek – Sineár földjének lakói, máris „rosszra indították 

minden cselekedetöket.” Sof. 3,7 A becsvágyó babiloni emberek elhatározták, hogy hatalmas 

összefogással építenek egy dicső várost, és benne egy példátlanul magas és nagyszerű tornyot. 

Azért, hogy nevet szerezzenek maguknak, és szét ne szóródjanak a földön (1 Móz. 11,4). 
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Babilónia Istentől elfordult lakói visszatértek az özönvíz előtti emberiség romlott erkölcsi 

szintjére. Az Özönvíz előtt szintén „A világ még gyermekkorát élte; a gonoszság mégis 

annyira mélyen és szerteágazóan gyökerezett, hogy Isten már nem tűrhette tovább. És mondta 

az Úr: »Eltörlöm az embert, akit teremtettem, a földnek színéről« (I.Móz. 6:7)”18 A 

babilóniaiak bűne az volt, hogy kihagyták Istent terveikből. Látszatra ugyan vallásosak 

voltak, de vallásosságuk csak üres és értéktelen bálványimádás volt. „Sineár földjének lakói 

nem hittek Isten ígéretében, hogy többé nem pusztítja el a földet özönvíz által. Sokan tagadták 

Isten létezését, az özönvizet pedig természeti jelenségek következményének tartották. Mások 

hittek ugyan egy felsőbb Lényben, aki elpusztította az özönvíz előtti világot; azonban Kainhoz 

hasonlóan zúgolódtak, fellázadtak ellene. A torony építésének egyik oka az volt, hogy 

biztonságot nyújtson az esetleges újabb özönvíz esetén. Azzal, hogy a tornyot magasabbra 

építik, mint ameddig az özönvíz emelkedett, úgy gondolták, hogy elháríthatnak minden 

veszélyt. És ha képesek lesznek a felhőrétegekig feljutni, akkor remélték, hogy még a vízözön 

okait is kikutathatják. Az egész vállalkozás arra szolgált, hogy még tovább fokozza 

tervezőinek büszkeségét, és hogy elvonja a következő nemzedékek lelkét Istentől és 

bálványimádásba vezesse őket.”19 Az ókori babiloniakhoz hasonlóan hitetlen emberek ma is 

azért kutatják a természet erőit, hogy saját hasznukra fordíthassák azokat. Egyesek még az 

időjárást is irányítani, uralni akarják (HAARP project).20  

„Bábel lakói elhatározták, hogy Istentől független kormányzatot alapítanak. Voltak közöttük 

néhányan, akik félték az Urat, de az istentelenek kifogásai megtévesztették őket és így 

belesodródtak azok terveibe. Ezeknek a hűségeseknek a kedvéért az Úr elhalasztotta ítéletét és 

időt engedett a népnek, hogy megmutassák valódi jellemüket. Amikor ez megtörtént, Isten 

gyermekei azon munkálkodtak, hogy eltérítsék őket szándékuktól; azonban az emberek 

teljesen egységesek voltak mennyet ostromló magatartásukban. Ha nem akadályozták volna 

meg őket tervük véghezvitelében, hamarosan romlott lett volna újra az egész föld. Szövetségük 

lázadáson alapult, önmaguk felmagasztalására alapítottak királyságokat, amelyekben Istent 

sem kormányzás, sem tisztelet nem illette. Ha Isten ezt a szövetséget megtűri, hatalmas 

áradatként söpörték volna el a földről az igazságot és vele a békét, boldogságot és a 

biztonságot. Az isteni szabályokat, melyek »szentek, igazak és jók« (Rm. 7:12), az emberek 

olyan törvényekkel akarták helyettesíteni, melyek megfeleltek önző szívük szándékainak.”21 

Isten figyelemmel kíséri a gonoszok munkáját, úgy ahogy az ókori Babilonban is tette, „Az 

Úr pedig leszálla, hogy lássa a várost és a tornyot, melyet építenek vala az emberek fiai.” 1 

Móz. 11,5 Egyszer pedig elérkezik az az idő, amikor az istentelen emberek már túl messzire 

mennek, és Isten nem tartja tovább vissza ítéletét. Napjainkban is sokan hirdetik azt, hogy az 

emberiségnek össze kell fogni, hogy megoldja a sokasodó problémákat. Ezt az összefogást 

úgy tartják, mintha minden bajra gyógyír lenne. De hiába az emberek összefogása, ha Isten 

törvényét szépen félreteszik. Nem lesznek szerencsések. Törekvéseik az ókori Bábel tornya 

építőihez hasonlóak mely Isten haragját hívta ki. „A torony építőinek tervei gyalázatba és 

kudarcba fulladtak. Büszkeségük tornya balgaságuk emlékoszlopává vált.”22 Az Istennel 

dacoló ókori Babilonhoz hasonlóan jár szereptükörképe a végidei Babilon is. „Ezt mondja a 

Seregek Ura: Babilon széles kőfala földig lerontatik, és az ő büszke kapuit tűz égeti meg, és a 

népek hiába munkálkodnak, és a nemzetek a tűznek, és kifáradnak.” Jer. 51,58  

„Ők építenek, de én elrontom” Malak. 1,4 Vagyis az emberek tervei, sok fáradsággal szerzett 

javaik semmivé lesznek. A dölyfös és istentelen Babilonnak el kell buknia, mert Isten ezt 

tervezte el felőle. „Élesítsétek a nyilakat, töltsétek meg a tegzeket; felindította az Úr a 

Médiabeli királyok lelkét, mert Babilon ellen van az ő gondolatja, hogy elveszesse azt, mert 

az Úr bosszúállása ez, az ő templomáért való bosszúállása.” Jer. 51,11 „És megrendül a föld 

és rázkódik, mert az Úrnak gondolatai beteljesednek Babilon ellen, hogy Babilon földét 

pusztasággá, lakatlanná tegye.” Jer. 51,29 „Így merül el Babilon, és meg nem menekedik a 

veszedelemtől, a melyet én hozok reá, akármint fáradjanak.” Jer. 51,64 Az önzés 
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következtében az emberiség munkája egymás és a föld kifosztása lett. Amikor Jézus Krisztus 

visszajön 2. eljövetelekor, elpusztítja azokat az önző embereket, akik visszaéltek a teremtett 

dolgokkal, a természettel és kincseivel. „És megharagudtak a pogányok, és eljött a te 

haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a te szolgáidnak, a 

prófétáknak és a szenteknek, és a kik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak; és 

elpusztítsd azokat, a kik a földet pusztítják.” Jel. 11,18 
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