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29. fejezet 

 

„És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek” Csel. 2,3 

Üldözés-fogság, rostálás és a Szentlélek kitöltetése 

 

A babiloni király Kárkemisnél aratott ragyogó győzelme után Istennél elérkezett az idő arra, 

amit Jer. 45,5-ben így olvasunk: „mert ímé én veszedelmet bocsátok minden testre, ezt 

mondja az Úr”. A benne bízó maradéknak1 „Jákób”-nak viszont vigasztaló, bátorító 

üzenetet is küldött az Úr. Jer. 46,27-28 ezt mondja: „És te ne félj, oh én szolgám Jákób, és ne 

rettegj Izráel, mert ímé, én megszabadítlak téged messziről, és a te magodat is az ő fogságuk 

földéről, és visszatér Jákób és megnyugszik és békességben lesz, és nem lesz, a ki 

megijeszsze. Ne félj te, oh én szolgám Jákób, azt mondja az Úr, mert én veled vagyok, mert 

véget vetek minden nemzetnek, a kik közé kivetettelek téged, néked pedig nem vetek véget, 

hanem megverlek téged ítélettel, mert nem hagyhatlak teljesen büntetés nélkül.” Ez az 

ígéret érvényes a végidőben is. Az akkori világ és Jeruzsálem romlottsága olyan nagy volt, 

hogy Isten kijelentette felőlük: „Készítsd a lánczot; mert a föld tele van véres ítélettel, és a 

város tele van erőszakossággal.” Ezék. 7,23 A babiloni király világhatalomra jutásával 

csaknem egyidejűleg (605 Kárkemis) elkezdődött az Isten népének szétszóratása és fogsága 

(Nabukodonozor még 605-ben Jeruzsálem ellen vonult és megszállta azt (Dán. 1,1; 2 Kir. 

24,1)). Ez a fogság közvetlenül érintette a maradék népet. A fokozatosság elve szerint először 

az előkelőket (egy kisebb csoportot, Dánielt és társait i.e. 605-ben (Dán. 1,1-6)) majd i.e. 597-

ben szintén az előkelőket és a köznépet is. „És az összes előkelő férfiakat, hétezeret, és a 

mesterembereket és a lakatosokat, ezeret, és az összes erős, harczra termett férfiakat fogva 

vitte Babilóniába Babilónia királya.” 2 Kir. 24,16 (I.e. 597-es deportálás) Ezen kívül még két 

alkalommal volt deportálás Júdából (i.e. 586; i.e. 582).   

 

                                                 
1 A babiloni fogság előtt Jósiás idejében végbement egy reformáció Júdában és Izraelben (2 Krón. 34. 

fej.; 35,1-18). Ebből később is maradt egy maradék. Jer. 46,27-28 üzenete a hitehagyó Izraelnek és 

Júdának is szólt, mert az Úr nem vetette el őket teljesen. „Te azért ne félj, oh én szolgám Jákób, azt 

mondja az Úr, se ne rettegj Izráel; mert ímhol vagyok én, a ki megszabadítlak téged a messze földről, 

és a te magodat az ő fogságának földéből; és visszatér Jákób és megnyugoszik, és bátorságban lesz, és 

nem lesz, a ki megháborítsa. Mert veled vagyok én, azt mondja az Úr, hogy megtartsalak téged: mert 

véget vetek minden nemzetnek, a kik közé kiűztelek téged, csak néked nem vetek véget, hanem 

megfenyítelek téged ítélettel, mert nem hagylak egészen büntetés nélkül. Mert ezt mondja az Úr: 

Veszedelmes a te sebed, gyógyíthatatlan a te sérülésed. Senki sincsen, a ki megítélje a te ügyedet, hogy 

bekösse sebedet, orvosságok és balzsam nincsenek számodra. Elfeledkezett rólad minden szeretőd, és 

nem keres téged: mert megvertelek ellenséges veréssel, kegyetlen ostorozással, a te bűnödnek 

sokaságáért, és hogy eláradtak a te vétkeid. Miért kiáltozol a te sebed miatt? veszedelmes a te 

sérülésed? a te bűnöd sokaságáért és vétkeidnek eláradásáért cselekedtem ezeket veled.” Jer. 30,10-
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Nabukodonozor elfoglalja Jeruzsálemet – Ez a hivatalos dokumentum krónika 

Nabukodonozor uralkodásának Kr. e. 605 és 595 közötti fontos eseményeit rögzíti. Úgymint 

pl. jelzi Jeruzsálemnek a babilóniaiak által való meghódítását. (Dél Irak, Babilon,  

(II.) Nabukodonozor uralkodása; British Museum) (Fotó: SG) 

 

Miért is következett a fogság? A legtovább Júda maradt hűséges Istenhez, de egy idő után ők 

is teljesen letértek az Úr útjáról és elhagyták Őt. Ezért „fogságra vitetik Júda egészen, 

fogságra vitetik mindenestül!” – mondja Jer. 13,19. Bár Jeremiás és mások intették Júdát, 

hogy ne fuvalkodjon fel, azonban a júdabeliek nem hallgattak a próféta által az Úrra. „Ha 

pedig nem hallgatjátok ezt: sírni fog az én lelkem a rejtekhelyeken a ti kevélységtek miatt, és 

zokogva zokog; a szemem pedig könyeket hullat, mert az Úr népe fogságba vitetik.” Jer. 13,17 

Júda elhanyagolta és megfertőztette az Istentől rendelt ünnepeket a Szombat és a Nyugalmi év 

megtartását és zsarnokoskodtak testvéreik felett (Ez. 22,8; Jer. 34,12-22). Vallásosságuk csak 

külsőségekből állt (Jer. 7. fej.). Hamis próféták támadtak, akik elámították a népet. „A te 

prófétáid hazugságot és bolondságot hirdettek néked, és nem fedték fel a te álnokságodat, 

hogy elfordították volna fogságodat; hanem láttak tenéked hazug és megtévelyítő 

prófétálásokat.” Siral. 2,14 Ezékiás király fia Manassé mélyen belevitte a népet az okkultista-

spiritiszta tudományokba is (Jer.15,4; II. Kir. 21. fej.). Júda és Jeruzsálem bálványimádásba 

süllyedt (Ez. 22,3) és mivel elfordult Istentől bűnei súlyosbodásával egyre közelebb került a 

közelgő rettenetes fenyítéshez, a babiloni fogsághoz. „Jaj nékünk, mert hanyatlik már a nap, 

mert hosszabbodnak az esteli árnyékok!” Jer. 6,4 „és bálványaiddal, melyeket csináltál, 

fertéztetted meg magadat, s közelebb hoztad napjaidat s eljutottál esztendeidig; azért adlak 

gyalázatul a pogányoknak, és csúfolásul minden tartománynak.” Ezék. 22,4 Ezékiel 22,18-22-

ben Isten kijelentette: „Embernek fia! Izráel háza salakká lett nékem; egészen réz és ón és 
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vas és ólom a kemencze közepette; ezüstsalakká lettek: Ennekokáért így szól az Úr Isten. 

Mivelhogy mindnyájan salakká lettetek, azért ímé, egybegyűjtelek titeket Jeruzsálem 

közepébe. A mint egybe szoktak gyűjteni ezüstöt és rezet és vasat és ólmot és ónt a kemencze 

közepébe, hogy tüzet gerjeszszenek rá a megolvasztásra; így gyűjtelek egybe búsulásomban 

és haragomban, és bevetlek s megolvasztlak titeket. És egybegyűjtelek titeket, és rátok 

fúvom búsulásom tüzét, hogy benne megolvadjatok. A mint megolvad az ezüst a kemencze 

közepében, úgy olvadtok meg ő benne, és megtudjátok, hogy én, az Úr öntöttem ki 

haragomat reátok.” Az Úr világossá tette, hogy a fenyítést senki sem kerülheti el. Júda 

megszegte az Istennel kötött szövetségét (Jer. 11,10) és értéktelenné vált az Úr szemében, de 

az irgalmas Isten vissza akarta téríteni népét magához. A fenyítés olyan eszköz volt Isten 

kezében, amellyel tervei teljesülhetnek. „És átviszlek titeket a vessző alatt, és hozlak titeket a 

frigynek kötelébe.” – mondja Ezék. 20,37. Isten egy ideig tűrte népe romlottságát. Elfajulásuk 

ellenére jól tartotta őket. „A szép és elkényeztetett asszonyhoz tettem hasonlóvá Sion 

leányát.” – mondja Jer. 6,2. Isten gondoskodott szőlőjéről a nemes vesszőt jó földbe ültette: 

„Fölásta és megtisztította a kövektől, beültette nemes vesszővel. Közepére tornyot épített, 

sajtót is vágatott benne. Várta, hogy jó szőlőt teremjen, de vadszőlőt termett!” Ézs. 5,2 (MBT. 

ford.) Júda és Jeruzsálem az Úr hálátlan szőlője volt. „Most azért, Jeruzsálem lakói és Júda 

férfiai, tegyetek igazságot köztem és szőlőm közt! Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, 

amit meg nem tettem? Vártam, hogy jó szőlőt teremjen, miért termett vadszőlőt? Most én 

megmondom nektek, mit teszek szőlőmmel: lerombolom a kerítését, hogy lelegeljék, kidöntöm 

a kőfalát, hogy összetiporják!” Ézs. 5,3-5 (MBT. ford.) Isten a hitehagyó népet kiszolgáltatja 

ellenségeinek, hogy terhes legyen számukra a bűn és visszatérjenek hozzá. „Én titeket 

felingerellek egy nem néppel, értelmetlen néppel haragítalak meg titeket.” Róm. 10,19 „Én 

azzal boszantalak titeket, a ki nem népem, és az esztelen nemzet által ingerellek haragra 

titeket.” Róm 10,19 (Káldi ford.) (Lásd még 5 Móz. 28,49-52; Jer. 5,15) Zak. 10,3-ban pedig 

a következőt olvassuk: „Haragra gerjedtem a pásztorok ellen, és megfenyítem a bakokat. 

Bizony megfenyíti a Seregeknek Ura az ő nyáját, a Júda házát, és olyanokká teszi őket, a 

milyen a harczra felékesített ló.” Jób könyve 39,22-28–ban pedig ezt olvassuk: „Te adsz-é 

erőt a lónak, avagy a nyakát sörénynyel te ruházod-é fel? Felugraszthatod-é, mint a sáskát? 

Tüsszögése dicső, félelmetes! Lábai vermet ásnak, örvend erejének, a fegyver elé rohan. 

Neveti a félelmet; nem remeg, nem fordul meg a fegyver elől; Csörög rajta a tegez, ragyog a 

kopja és a dárda: Tombolva, nyihogva kapálja a földet, és nem áll veszteg, ha trombita zeng. 

A trombitaszóra nyerítéssel felel; messziről megneszeli az ütközetet, a vezérek lármáját és a 

csatazajt.” Isten szerette volna, ha népe bátran tusakodik az igazságért, bízik az Úr 

vezetésében és ígéreteiben és hiszi, hogy Isten győzelemre viszi az ő ügyét. Isten vágyott arra, 

hogy népe visszatükrözze jellemét, jóságát és szeretetét. Jeremiás Isten prófétája 

megjelentette fájdalmát népe konoksága miatt „sírni fog az én lelkem a rejtekhelyeken a ti 

kevélységtek miatt, és zokogva zokog; a szemem pedig könyeket hullat,” Jer. 13,17 –mondta. 

A Próféta fájdalma egyben Isten fájdalma is volt. Istennek fájdalmat okoz és megszomorítja 

népének romlása. Nem örömmel szolgáltatja ki őket a gonosznak, de vállalja ezt az áldozatot 

is, hogy visszavezethesse őket a helyes útra. „fogságba viteté erejét, dicsőségét pedig ellenség 

kezébe. És fegyver alá rekeszté az ő népét; és az ő öröksége ellen felgerjede.” - mondja Zsolt. 

78,61-62. A fogság nem csak azzal járt, hogy „népét fegyver alá rekesztette” hanem egyben 

azzal is, hogy szétszórta őket. Ez. 22,15 ezt mondja: „És eloszlatlak téged a pogányok közé, 

és szétszórlak a tartományokba, s véget vetek tisztátalanságodnak.” A zsidó nép tragédiája a 

Rómaiak idején több száz évvel később ismét megismétlődött. Engedetlenségük miatt újból 

fogságra jutottak. „Titus parancsára Jeruzsálem teljes lakosságát fogságba hurcolták, az 

épületeket pedig a földdel egyenlővé tették.” 1 A végidőben a jelképes Kárkemisi csata után, 

amikor feláll a nagy Babilon Isten a megtéretlen Laodiceai langyos kereszténységet, beveti a 
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babiloni olvasztókemencébe, hogy megtisztítsa. „A kiket én szeretek, megfeddem és 

megfenyítem:” Jel. 3,19 – szólt az intés Laodiceához.  

 

 
Laodicea romjai Törökországban: ’Vajon hová vezet ez az út?’ A sötét felhők már nagyon 

gyülekeznek Laodicea felett! (Fotó: SG) 

 

Az Úr már az Efezusi korszakban is figyelmeztette népét, hogy térjen meg, mert az első 

szeretetét elhagyta. Kilátásba helyezte számukra a megpróbáltatásokat, ha meg nem térnek. 

„és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz.” Jel. 2,5 A végidőben az Úr 

egy babiloni fogsághoz hasonló üldözést, fogságot enged meg, hogy népét megtérítse 

magához. Jogaikat korlátozni fogják. Jeremiás Síralmai a következőképpen számolnak be a 

babiloniaktól ill. az Edomitáktól elszenvedett üldözésről: „Vadásztak lépéseinkre úgy, hogy 

nem járhattunk a mi utczáinkon; elközelgetett a mi végünk, beteltek a mi napjaink, bizony 

eljött a mi végünk! Gyorsabbak valának a mi üldözőink az égnek saskeselyűinél; a 

hegyeken kergettek minket, a pusztában ólálkodtak utánunk.” Siral. 4,18-19 (Lásd még 

Hab. 1,8-9) Isten nem személyválogató.  

 

Az Úr még ebben a nehéz babiloni fogságban is kegyelmes volt az övéihez, a majdan 

megtérőkhöz. Az Isten népét szimbolizálja a jó és rossz fügék példázata. A jók a 

megpróbáltatások hatására jobbá lesznek, a gonoszok pedig gonoszabbá. „Az egyik kosárban 

igen jó fügék valának, a milyenek az először érő fügék; a másik kosárban pedig igen rossz 

fügék valának, sőt ehetetlenek a rosszaság miatt. És monda az Úr nékem: Mit látsz te 

Jeremiás? És mondék: Fügéket. A jó fügék igen jók, de a rosszak igen rosszak, sőt 

rosszaságok miatt ehetetlenek. És szóla az Úr nékem, mondván: Ezt mondja az Úr, Izráel 

Istene: Mint ezeket a jó fügéket, úgy megkülönböztetem a Júda foglyait, a kiket e helyről a 

Kaldeusok földjére vitettem, az ő javokra. És őket szemmel tartom az ő javokra, és 

visszahozom e földre, és megépítem és el nem rontom, és beplántálom és ki nem szaggatom. 
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És szívet adok nékik, hogy megismerjenek engemet, hogy én vagyok az Úr, és ők én népemmé 

lesznek, én pedig Istenökké leszek, mert teljes szívökből megtérnek hozzám.” Jer. 24,2-7 

A rossz fügék a menthetetlenek, akiknek végső sorsa a pusztulás, Jer. 24,10 szerint: fegyver, 

éhség és döghalál által. Hogy mennyire rendkívül súlyos volt ez a babiloni fogság ezt abból is 

láthatjuk, hogy Ezékiel prófétának előre érzékeltetve be kellett mutatnia a népnek bűnük 

komoly következményeit. A babiloni ellenségtől megszorongatott ostromlott városban, 

Jeruzsálemben, olyan kevés víz és élelmiszer maradt, hogy éppen csak a túlélésre volt elég.   

„A te ételed pedig, a melylyel élsz, legyen súly szerint húsz siklus egy napra; időről-időre 

egyed azt.” A babiloni nehéz sékel szerint ez az adag 0,327kg vagyis 30dkg-nál alig jutott 

több naponta. A KIA kommentár szerint még ennél is kevesebb 20-25dkg –nyi fejadagról van 

szó naponta. (Lásd KIA – virtuális Ezékiel könyve 4:9-14 Charles H. Dyer) A babiloni nehéz 

sékel 16,37g a könnyű föníciai 14,55g. „És vizet mérték szerint igyál, a hinnek hatodrészét 

igyad időről-időre.” Ez a mennyiség alig több mint 1l vizet jelentett naponta. (Pontosan 1,02 

liter; a hín 6,12 liter). A KIA szerint az egyhatod hín kb. 6 és fél dl víz ivása. (Lásd KIA - 

virtuális Ezékiel könyve 4:9-14 Charles H. Dyer) „És ételedet árpa-lepény formájában egyed, 

és emberi ganéj tőzegénél süssed azt szemök láttára. És mondá az Úr: Így eszik az Izráel fiai 

tisztátalan kenyeröket a pogányok közt, a kik közé őket kiűzöm. És mondék: Ah, ah, Uram 

Isten! ímé az én lelkem soha meg nem fertéztetett, és dögöt és vadtól szaggatottat nem ettem 

ifjúságomtól fogva ez ideig, és számon be nem ment tisztátalan hús. És mondá nékem: Nézd, 

marhaganéjt engedek néked emberi tőzeg helyett, hogy annál süsd meg a te kenyeredet. És 

mondá nékem: Embernek fia! ímé én eltöröm a kenyérnek botját Jeruzsálemben, és eszik 

kenyeröket mértékkel és rettegéssel, és vizöket mértékkel és ájulással iszszák. Azért, hogy 

kenyér és víz nélkül szűkölködjenek, és elborzadjanak mindnyájan, és megrothadjanak az ő 

vétkökben.” Ezék. 4,12-17 (Vö. Jel. 13,17; Jel. 15,1; Ez. 22,24) Miközben az izraelitáknak 

csak szűkös fejadag jutott mindezt még nagy gyalázat terhe mellett is kellett elfogyasztaniuk. 

A végidőben is eljön az az idő, amikor a babiloni fogsághoz hasonlóan Isten csak a minimális 

szükségleteit, elégíti majd ki, szorongatott népének.   

 

A rostálásról  

 

A rostálás folyamatos dolog. Feladata, hogy elválassza az igazat a hamistól kisebb – nagyobb 

próbák által „hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek” Lukács 2,35. Jób 

könyvében ezt olvassuk: „Micsoda az ember, hogy őt ily nagyra becsülöd, és hogy 

figyelmedet fordítod reá? Meglátogatod őt minden reggel, és minden szempillantásban 

próbálod őt.” Jób. 7,17-18 A gonoszok kirostáltatnak a „pusztulás rostájában”. Az Úr 

„megrostálja a népeket pusztulás rostájában” – mondja Ésa. 30,28. Sorsuk szomorú véget ér. 

Ellenben az igazak megtartatnak. „Mert ímé, én parancsolok és szétrázom Izráel házát 

minden népek között, a mint a rostával rázogatnak; de nem esik a földre egy szemecske sem.” 

Ámós. 9,9 Az 1 Kor. 11,19-ben pedig ezt olvassuk: „Mert szükség, hogy szakadások is 

legyenek köztetek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek ti köztetek.” Amikor egy 

gyülekezet súlyosan eltorzul a benne lévő igaz maradék, amely felemeli a szavát a romlás 

ellen, nemkívánatossá válik. Mivel a gonoszok túlsúlyba kerülnek a gyülekezetben végül, 

kirekesztik az igazakat. Erre figyelmeztetett Ján. 16,2-ben Jézus Krisztus. „A gyülekezetekből 

kirekesztenek titeket;” Ha egy gyülekezetben viszont az igazak vannak túlsúlyban akkor egy 

szakadás alkalmával a gonoszok, távoznak a gyülekezetből. A gyülekezet valódi minősége 

tehát meghatározó. Sajnos Laodiceára az előbbi példa a jellemző. A szakadás persze pozitív 

értelemben is előfordul a Szentírásban, amikor a hívők szakadnak el a hitetlenektől (2 Kor. 

6,14- 18). Az 1 Pét. 4,12-13 –ban ezt olvassuk: „Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, 

a mely próbáltatás végett támadt köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek; 

Sőt, a mennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének 
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megjelenésekor is vígadozva örvendezhessetek.” Szakadások, Krisztusért való szenvedések 

részét képezik a rostálásnak. „ímé a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát; De 

én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited:” Luk. 22,31-32 A nehéz próbákat 

csak kevesen állják ki majd Isten népe közül! Ámos 3,12-tő ezt mondja: „Ezt mondja az Úr: 

A mint a pásztor az oroszlán szájából csak a két lábszárt menti meg, vagy a fül hegyét; 

akképen menekülnek meg Izráel fiai, a kik Samariában pamlag szegletében ülnek és a 

nyugágynak selymén.” A gazdagságot és a kényelmet szerető keresztények közül csak alig 

menekül meg valaki. Csak éppen, hogy megmarad valami belőlük. A kemény próbák 

megtizedelik majd a népet. „Bizony így szól az Úr Isten: A mely város ezerrel indult ki, 

százzal marad csak meg; a mely pedig százzal indult ki, tízzel marad csak meg Izráel 

házául.” - mondja Ámós. 5,3. A minőségi kereszténységet nem a mennyisége határozza meg. 

„És kevesen maradtok meg, a kik annak előtte oly sokan voltatok, mint az égnek csillagai; 

mivelhogy nem hallgattál az Úrnak, a te Istenednek szavára.” - mondja 5 Móz. 28,62. Ésa. 

17,5-ben pedig ezt olvassuk: „És lészen, mint mikor az arató összefogja a gabonát és a 

kalászokat kezével learatja, és lészen, mint mikor valaki kalászokat szed össze a Refáim 

völgyében; És csak mezgérlés marad belőlök, mint az olajfa megrázásakor két-három bogyó 

az ágak hegyén, négy-öt a gyümölcsfának lombjai közt, így szól az Úr, Izráel Istene.” A 

megrázás azokat a megpróbáltatásokat jelképezi, amelyeket Isten megenged népén. Csak 

kevesen maradnak a fán, sokan lehullnak. A kegyelmes Isten azonban a babiloni fogságban is 

hagyott egy kis maradékot. „De meghagyok közülök kevés férfiakat a fegyvertől, éhségtől s 

döghaláltól, hogy elbeszéljék minden útálatosságukat a pogányok közt, a kik közé mennek, s 

hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr.” Ezék. 12,16 Ésa. 10,22 pedig ezt mondja: „Mert ha 

néped Izráel számszerint annyi lenne is, mint a tenger fövenye, csak maradéka tér meg;” A 

többség tehát elbukik, de a maradék megtér! „És lészen ama napon, hogy többé nem 

támaszkodik Izráel maradéka és a ki megmaradt Jákób házából, az őt nyomorgatóhoz, 

hanem támaszkodik az Úrhoz, Izráel Szentjéhez hűségesen; A maradék megtér, a Jákób 

maradéka az erős Istenhez.” Ésa. 10,20-21 „Akkor megemlékeznek én rólam 

menekültjeitek a pogányok közt, kik közé fogságba vitetének, mert megtörtem parázna 

szívöket, mely tőlem elszakadt, és bálványaikkal paráználkodó szemeiket, és 

megundorodnak önmagok előtt a gonoszságokért, melyeket cselekedtek minden 

útálatosságuk szerint;” Ezék. 6,9 Isten fáradozásai végül célba érnek. Hogy mennyire 

vágyakozni fognak Isten után az Őt félők? Igen, ebben az időben helyet, hajlékot adnak majd 

az ő szívükben a Mindenhatónak. „Nem megyek be sátoros házamba, nem hágok fel háló-

nyoszolyámba; Nem bocsátok álmot szemeimre s pilláimra szendert; Míg helyet nem találok 

az Úrnak, Jákób Istenének hajlékot!” Zsolt. 132,4-5 A végidőről szóló tíz szűz példázatában 

azt olvassuk, hogy „Késvén pedig a vőlegény, mindannyian elszunnyadának és aluvának.” 

Mát. 25,5 A fogságból megszabadultak hálaénekében Zsolt. 126,1-ben pedig ezt olvassuk: 

„Mikor visszahozta az Úr Sionnak foglyait, olyanok voltunk, mint az álmodók.” Az Úr tehát 

a súlyos megpróbáltatások által felébreszti népét. A tíz szűz példázatában is Isten kelti fel a 

népet az éjféli kiáltással. „Éjfélkor pedig kiáltás lőn: Ímhol jő a vőlegény! Jőjjetek elébe! 

Akkor felkelének mind azok a szűzek, és elkészíték az ő lámpásaikat.” Mát. 25,6-7 Az egyik 

csoportnak azonban volt olaja, (amely a Szent Lélek jelképe) a másiknak nem. „A jellem a 

válságban mutatkozik meg. Amikor az ünnepélyes hang éjfélkor ezt kiáltotta: „Ímhol jő a 

vőlegény! Jöjjetek elébe!” – az alvó szűzek felriadtak, és akkor derült ki, hogy ki készült fel 

erre az eseményre. Mindkét csoportot meglepetésszerűen érte ez a fordulat, de az egyiket 

felkészülten találta, a másikat pedig nem. Így van ez ma is. Egy hirtelen és nem várt 

katasztrófa, amely az embert szemtől – szembe állítja a halállal, megmutatja, hogy igazán hisz 

e Isten ígéreteiben, és belekapaszkodik e kegyelmébe. A végső nagy próba a kegyelmi idő 

végén jön, amikor késő lesz a lélek hiányait pótolni”.2 (Megjegyzésként el kell mondanunk, 

hogy azok számára, akik már megismerték az igazságot előbb zárul le a kegyelemidő, mint a 
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világ számára. Sorsuk is előbb dől el. A Krisztust eláruló Júdás sorsa korábban dőlt el, mint 

azoké, akiknek az apostolok később hirdették az igazságot. Az utolsó vacsoránál miután Júdás 

elvette a falatot Jézustól „a falat után akkor beméne abba a Sátán” Ján. 13,27. Júdás számára 

ez a tette után lelkében teljes sötétség „éjszaka” lett úrrá, majd kiment a külső sötétségbe, 

hogy elkezdett gonosz munkáját véghezvigye. Miután Jézus leleplezte árulóját (Máté 26,23-

24) és Júdás szándéka kitudódott (Máté 26,25) Júdás önszántából maga hagyta el Urát és az 

istenfélők közösségét. Többé már nem volt megtérésre lehetősége (Ján. 13,26-30)). Az 

üldözés és fogság nyomorúságaiból megtérők szíve csordultig tele lesz hálával az Úr iránt. 

„És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! mert jóllehet haragudtál reám, 

de elfordult haragod, és megvígasztaltál engemet! Ímé, az Isten az én szabadítóm! bízom és 

nem félek; mert erősségem és énekem az Úr, az Úr, és lőn nékem szabadítóm! S örömmel 

merítetek vizet a szabadító kútfejéből, És így szólotok ama napon: Adjatok hálát az Úrnak, 

magasztaljátok az Ő nevét, hirdessétek a népek közt nagyságos dolgait, mondjátok, hogy 

nagy az Ő neve. Mondjatok éneket az Úrnak, mert nagy dolgot cselekedett; adjátok tudtára 

ezt az egész földnek! Kiálts és örvendj, Sionnak lakosa, mert nagy közötted Izráelnek 

Szentje!” Ésa. 12,1-6 Zak. 2,10 ezt mondja: „Örülj és örvendezz, Sionnak leánya, mert ímé 

elmegyek és közötted lakozom! így szól az Úr.” „És birtokba veszi az Úr Júdát, mint az ő 

osztályrészét a szent földön, és újra magáévá fogadja Jeruzsálemet.” – mondja Zak. 2,12.  

 

A Szent Lélek kitöltetése 

 

Ahhoz, hogy Isten kitölthesse Lelkét népére, népének alkalmassá kell válnia annak 

befogadására. Népének össze kell gyűlnie, bűnbánatot kell tartania, vissza kell térnie az 

Úrhoz.  Vágyakoznia kell Isten és adományai után, amellyel befejezhetik a végső munkát. 

Jóel 2,15-16 ezt mondja: „Fújjatok kürtöt a Sionon; szenteljetek bőjtöt, hirdessetek gyűlést! 

Gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet; hívjátok egybe a véneket, 

gyűjtsétek össze a kisdedeket és a csecsszopókat; menjen ki a vőlegény az ő ágyasházából és 

a menyasszony is az ő szobájából.”2 – Hangzik a bűnbánatra, megtérésre szóló felhívás a 

késői eső kiárasztása előtt. A Szentírás ebben az időben már egyáltalán nem ajánlja, a 

családalapítást. A korabeli időben Jeruzsálem pusztulása előtt az Úr Jeremiás Prófétát is 

figyelmeztette, hogy „Ne végy magadnak feleséget, és ne legyenek néked fiaid és leányaid 

ezen a helyen! Mert ezt mondja az Úr a fiak felől és leányok felől, a kik ezen a helyen 

születnek, és anyjaik felől, a kik szülik őket, és atyjaik felől, a kik nemzették őket e földön: 

Keserves halállal halnak meg, nem sirattatnak el és el sem temettetnek; ganéjjá lesznek a föld 

színén, s fegyver és éhség miatt pusztulnak el, és az ő holttestök az ég madarainak és a mezei 

vadaknak lesznek eledelül.” Jer. 16,2-4 A bekövetkező katasztrófa mindenkit érint. 

Jeruzsálem pusztulása egy hármas jelkép, amely kifejezi az igazakra következő súlyos 

megpróbáltatásokat, mint pl. az üldözést, nélkülözéseket. A másik jelentése a világ 

pusztulásáról szól, amely a nagy nyomorúság idején az utolsó 7 csapással teljesedik. Ez után 

pedig Krisztus 3. eljövetelének idején. Jóel 2,17-18 így folytatja: „A tornácz és az oltár között 

sírjanak a papok, az Úr szolgái, és mondják: Légy kegyelmes, oh Uram, a te népedhez, és 

ne bocsásd szidalomra a te örökségedet, hogy uralkodjanak rajtok a pogányok. Miért 

mondanák a népek között: Hol az ő Istenök? Erre buzgó lőn az Úrnak szeretete az ő földe 

iránt, és kegyelmezett az ő népének.” Isten meghallgatja és megelégíti benne bízó népét. „És 

nagy örömük lesz a szenvedőknek az Úrban, és a szegény emberek vígadnak Izráel 

Szentjében.” Ésa. 29,19 „Mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra; 

kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetéidre.” Ésa. 44,3 Zak. 12,10-ben 

pedig ezt olvassuk: „A Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek 

                                                 
2 „jöjjön ki hálószobájából a vőlegény, és nászházából a menyasszony.” Jo 2,16 (Káldi Neovulgáta) 
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és könyörületességnek lelkét, és reám tekintenek, a kit átszegeztek, és siratják őt, a mint 

siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, a mint keseregnek az elsőszülött után.” „Ama 

napon Teremtőjére tekint az ember, és szemei Izráel Szentjére néznek; És nem tekint az 

oltárokra, kezeinek alkotmányára, és a miket ujjai csináltak, nem nézi azokat, a berkeket és a 

nap-oszlopokat.” Ésa. 17,7-8 

 

Isten gazdag ajándékait a késői esőt (a felüdülést) csak egy teljesen megtért nép nyerheti el. 

„Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljőjjenek a 

felüdülés idei az Úrnak színétől.” Csel. 3,19 A késői eső idején a megtért maradéknak valódi 

lelki egységben, egyakarattal kell Istenhez fordulnia ajándékaiért úgy, mint a korai eső idején. 

A korai eső idejéhez hasonlóan nehéz idők lesznek ezek. Mint akkor, úgy most is 

összegyűlnek majd egyházi (Apcsel. 4,1-23) és politikai hatalmak, királyok és fejedelmek, 

hogy Krisztus ellen hadakozzanak. Csel. 4,24-28-ban ezt olvassuk Isten népéről: „Ezek pedig 

mikor hallották, egy szívvel-lélekkel felemelék szavokat az Istenhez, és mondának: Urunk, te 

vagy az Isten, ki teremtetted a mennyet és a földet, a tengert és minden azokban levő dolgot. 

Ki Dávidnak, a te szolgádnak szája által ezt mondottad: Miért zúgolódtak a pogányok, és 

gondoltak a népek hiábavalókat? Felállottak a földnek királyai, és a fejedelmek 

egybegyűltek az Úr ellen és az ő Krisztusa ellen. Mert bizony egybegyűltek a te szent Fiad, a 

Jézus ellen, a kit felkentél, Heródes és Ponczius Pilátus a pogányokkal és Izráel népével, 

Hogy véghezvigyék, a mikről a te kezed és a te tanácsod eleve elvégezte volt, hogy 

megtörténjenek.” Szintén így lesz a végidőben, a babiloni korszakban (az utolsó órában). 

Ekkor egyházi és politikai hatalmak fognak majd össze Isten és népe ellen.*3 Jel. 17,13-14 ezt 

mondja: „Ezeknek egy a szándékuk; erejöket és hatalmokat is a fenevadnak adják. Ezek a 

Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány meggyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak 

Királya; és az ő vele való hivatalosok és választottak és hívek is.” Az igazak azonban a nehéz 

idők ellenére sem hátrálnak meg. „Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre: és adjad a 

te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet, A te kezedet kinyújtván 

gyógyításra; és hogy jelek és csodák történjenek a te szent Fiadnak, a Jézusnak neve által. És 

minekutána könyörögtek, megmozdula a hely, a hol egybegyűltek; és betelének mindnyájan 

Szent Lélekkel, és az Isten beszédét bátorsággal szólják vala.” Csel. 4,29-31 (Vö. Dán. 

11,32; „És a kik gonoszul cselekesznek a szövetség ellen, azokat hitszegésre csábítja 

hizelkedésekkel; ellenben az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekeszik.” Dán.11,32) 

 

                                                 
*3 Ilyen helyzettel már a középkorban is találkozunk. „Az albigensek követelései 

végeredményben a katolikus egyház tényleges felszámolását célozták. A katolikus egyház azt 

hirdette, hogy a földi világ – feudális államával, kizsákmányolásával és állandó 

háborúskodásával – megváltoztathatatlan isteni rendelés következménye. Az albigensek 

viszont, amikor kijelentették, hogy ezt a világot egész rendjével és egyházával nem az Isten, 

hanem az ördög teremtette, nem csupán a katolikus egyházzal, hanem az egész uralkodó 

osztállyal is szembeszálltak…Az egyház kegyetlen és elkeseredett harcot folytatott a népi 

eretnekmozgalmak ellen. Az eretnekeket vagy máglyán égette meg, vagy életfogytiglan tartó 

börtönbüntetésre ítélte őket, s ugyanakkor, amikor a legdurvább erőszak eszközeit alkalmazta 

ellenük, bevetette a többi rendelkezésére álló eszközt is: a vallási cselfogásokat, a rágalmat és 

a kiátkozással való fenyegetést. Így az uralkodó osztály összes csoportjai egyesültek a népi 

eretnekség ellen. Az antifeudális mozgalom elleni harcra közös frontot alkotott az egyház, a 

király és a nagyurak, akik gyakran harcoltak egymással a politikai uralomért, de azon 

nyomban elfelejtették nézeteltéréseiket, ha valahol a néptömegek részéről a veszély első jelei 

mutatkoztak.” (Világtörténet 3. Kötet 1963. Kossuth Könyvkiadó 343. o.)     
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A Bibliában az „eső” az „áldást” jelképezi. Különleges áldásban részesülnek azok az 

emberek, akik elnyerik a késői esőt. A Szentlélek jelenléte magában foglalja az Isteni áldások 

összességét. Ekkor különböző lelki adományokban részesülnek a tanítványok, hogy 

bizonyságot tehessenek és elvihessék minden népnek az evangéliumot. A Luk. 24,49-ben 

olvassuk: „És ímé én elküldöm ti reátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok 

Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel.” „És velök összejövén, 

meghagyá nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az Atyának ígéretét, 

melyet úgymond, hallottatok tőlem:” Csel. 1,4 (Lásd Luk. 24,36-49-ig) A próbák és 

nehézségek (Krisztus szenvedései, halála, feltámadása) után Jézus Krisztus nem akarta, hogy 

azok a hívő férfiak és asszonyok, akiket Ő előkészített akkor a korai esőre elhagyják az 

igazságot és szétszóródjanak, az igazságban való állhatatos megmaradásra intette őket. Azok, 

akik mindvégig Jézussal maradtak végül elnyerték a „felüdülést” Apcsel. 3,19 a korai esőt. A 

Luk. 10,19-20-ban kimondott ígéret a végidő hűséges keresztényeinek is szól. „Ímé adok 

néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; 

és semmi nem árthat néktek. De azon ne örüljetek, hogy a lelkek néktek engednek; hanem 

inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben.” A késői eső idején 

Isten gyermekei különleges képességekre tesznek szert. Istentől való csodák, jelek és 

gyógyítások történnek majd Krisztus neve által. „A te kezedet kinyújtván gyógyításra; és hogy 

jelek és csodák történjenek a te szent Fiadnak, a Jézusnak neve által.” Csel. 4,30 (Apcsel. 

2,43) A hívek elnyerik a nyelvadomány ajándékát, melynek következtében folyékonyan 

beszélnek majd más nyelveken. „És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó 

szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős 

tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és 

kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok.” Csel. 2,2-4 A korai eső 

idején már egyszer teljesedett Jóel Próféta próféciája, amelyről a Jóel 2,28-ban olvashatunk. A 

korai eső idején Péter hivatkozott Jóel próféciájának teljesedésére. „És lészen az utolsó 

napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti 

fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. És 

épen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én 

Lelkemből, és prófétálnak.” Csel. 2,17-18 A történelem utolsó napjaiban a késői eső idején 

újból teljesedik ez a prófécia. A késői eső idején „áldott esők lesznek” Ezék. 34,26. Ekkor 

„eljő majd a Vígasztaló” Ján. 15,26 „az igazságnak Lelke a ki az Atyától származik” Ján. 

15,26, hogy bizonyságot tehessen önmaga és hívei által Jézus Krisztusról (Ján. 15,26-27). A 

késői eső bizonyosan elérkezik Isten népére - „Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az 

Urat. Az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljő hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, 

a mely megáztatja a földet.” Hós. 6,3. Viszont nem mindenkire árad ki a késői eső. Nem 

mindenki részesülhet ebben a különleges kiváltságban. Az Istenhez hűtlen nép nem nyerheti 

el az áldásokat! Jer. 3,3 ezt mondja: „Noha megvonattak a korai záporok, és késői eső sem 

volt: mégis parázna asszony homlokúvá lettél, szégyenkezni nem akartál.” Ésa. 5,3-7 ezt 

mondja: „Mostan azért, Jeruzsálem lakosi és Juda férfiai: ítéljetek köztem és szőlőm között! 

Mit kellett volna még tennem szőlőmmel; mit meg nem tettem vele? Miért vártam, hogy jó 

szőlőt terem, holott vadat termett?! Azért most tudatom veletek, hogy mit teszek szőlőmmel; 

elvonszom kerítését, hogy lelegeltessék, elrontom kőfalát, hogy eltapodtassék; És parlaggá 

teszem; nem metszetik és nem kapáltatik meg, tövis és gaz veri föl, és parancsolok a 

fellegeknek, hogy rá esőt ne adjanak!” Jer. 5,23-25-ben pedig ezt olvassuk: „De ennek a 

népnek szilaj és daczos szíve van; elhajlottak és elmentek; És még szívökben sem mondják: 

Oh, csak félnők az Urat, a mi Istenünket, a ki esőt, korai és késői záport ad annak idejében; az 

aratásnak rendelt heteit megőrzi számunkra! A ti bűneitek fordították el ezeket tőletek, és a ti 

vétkeitek fosztottak meg titeket e jótól!” „az aratásnak rendelt heteit megőrzi számunkra!” 

Mert „Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan 
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tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre 

jusson.” 2 Pét. 3,9 Az Úr ígéreteit megőrzi választott népe számára. Azok, akik már ismerik 

az igazságot, és nem részesülnek a késői esőben sajnos el fognak veszni. A gonoszokat 

felingerli (féltékennyé teszi) az, hogy az igazak különbek náluknál. „A jótétemények addig 

kellemesek, amíg azt véljük, hogy vissza tudjuk őket fizetni; ha ellenben túlságosan nagyok, 

hála helyett gyűlölettel fizetünk értük. [Tacit. Annales. IV., XVIII.]”3 Önző emberek 

képtelenek arra, hogy önzetlen cselekedetekkel fizessenek. Míg az igazak a Szent Lélekkel 

telnek be a gonoszok az irigységgel. „avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok?” – 

mondja Máté 20,15. Róm. 11,11 pedig ezt mondja: „Annakokáért mondom: Avagy azért 

botlottak-é meg, hogy elessenek? Távol legyen; hanem az ő esetük folytán lett az idvesség a 

pogányoké, hogy ők felingereltessenek.” Más fordítás szerint: „Kérdem tehát: azért botlottak 

meg, hogy elessenek? Szó sincs róla! Viszont az ő elesésük által jutott el az üdvösség a 

pogányokhoz, hogy Isten féltékennyé tegye őket.” (MBT. ford.)  

A Szentírás beszél arról is, hogy a késői eső idején aktív bálványimádás és spiritiszta 

tevékenységek folynak. „Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején! Az Úr villámlást szerez, és 

záporesőt ad nékik, és kinek-kinek füvet a mezőn. Mert a bálványok hazugságot szólnak, a 

varázslók pedig hamisságot látnak és üres álmokat beszélnek, hiábavalósággal 

vígasztalnak; azért elszélednek, mint a juhnyáj, a mely sanyarog, mert nincs pásztora.” Zak. 

10,1-2 A villámlás az Úr fegyvere „Isten nyilai” (2 Sám. 22,15; Zak. 9,14) az ítéleteket 

jelképezik (Jób 36,32; 37,14), amelyekkel az Úr a gonoszokat megszégyeníti. Zsolt. 97,4 ezt 

mondja: „Megvilágosítják az ő villámai a világot; látja és megretteg a föld.” Isten ítéletei 

félelmetesek a sötétségben elrejtett dolgokat világosságra hozzák, úgy hogy annak fénye 

messze ellátszik. Isten „Szavára víz-zúgás támad az égben, és felhők emelkednek fel a föld 

határairól; villámlásokat készít az esőnek, és kihozza a szelet az ő rejtekhelyéből.” Jer. 

10,13 A Szent Lélek megfoghatatlan személyét és munkáját Jézus Krisztus a szélhez 

hasonlította Ján. 3,8-ban: „A szél fú, a hová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod 

honnan jő és hová megy: így van mindenki, a ki Lélektől született.” „És lőn nagy 

hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol 

ülnek vala.” Csel. 2,2 Mondja a Szentírás a korai esőről, de a késői eső idején is 

hasonlóképpen teljesedik majd be a Szent Lélek kitöltetése.  

 

Az „eső”-ről  

 

Az esőről több helyen olvashatunk a Bibliában, a gyakrabban említett természeti képek sok 

lelki tanulságot rejtenek magukban. Ezék. 34,26-ban azt olvassuk, hogy „és bocsátom az esőt 

idejében” - mondja az Úr. Az 5 Móz. 11,14 pedig ezt mondja: „Esőt adok a ti földetekre 

alkalmatos időben: korai és kései esőt, hogy betakaríthasd a te gabonádat, borodat és 

olajodat;” Istennél mindennek rendelt ideje van, ahogy erről már Salamon Prédikátor könyve 

is beszélt (Préd. 3,1-8). Amikor Isten népe elkészül, akkor elérkezik az „alkalmatos idő” arra, 

hogy az Úr kitöltse Lelkét a késői eső idején. A „késői eső” azért töltetik majd ki, hogy népe 

által az Úr betakarítsa vele a számára értékes dolgokat – vagyis embereket. A késői eső, 

ahogy már említettem a felüdülés ideje lesz. Felfrissíti, megújítja majd az Úr népét. A 

megfáradt, elbágyadt lelkeket felüdíti. Zsolt 68,10 ezt mondja: „Bő záport hintesz vala, oh 

Isten, a te örökségedre, s a lankadót megújítod vala.” A nagy eső előtt általában sötétség 

szokott lenni, a sötét felhők, amelyeket a szél hajt, összegyülekeznek az emberek feje felett.  

Majd ezután hullik az égi áldás. Ahogy ezt az 1 Kir. 18,45-ben is olvashatjuk: „És lőn 

azonközben, hogy besötétedett az ég a fellegektől és a széltől, és nagy eső lett. Akháb pedig 

szekérre ült és elment Jezréelbe.” A nagy esőt megelőző sötétség szimbolizálja a lelki 

sötétséget és a nehéz időket. A szél a Bibliában a pusztító, romboló erőket is jelenti jelképesen 
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(Jón. 1,4; Csel. 27,14; Jel. 7,1; Jób. 21,18; Zsolt. 1,4; 83,16; Ésa. 41,16). Jeremiás 4,11 a 

babiloni haderőt „száraztó szél”-hez Jer. 4,13 pedig „felleg”-hez hasonlítja.   

Péld. 16,15-ben ez áll: „A királynak vidám orczájában élet van; jóakaratja olyan, mint a 

tavaszi eső fellege.” Isten irgalmassága az, amely felüdíti az embert. Isten az aki „esőt ad a 

magra” Ésa. 30,23 amely jelképesen jelenti az Úr Ígéjét is „A mag az Isten beszéde” Luk. 

8,11. Isten Szent Lelke által eleveníti meg a Szentírásban foglaltakat. Zsolt. 84,7 ezt mondja: 

„Átmenvén a Siralom völgyén, forrássá teszik azt; bizony áldással borítja el korai eső.” 

Mielőtt a korai eső kitöltetett az apostolokra nehéz (és váratlan) próbákon kellett áthaladniuk. 

Júdás elárulta, Péter megtagadta Urát a tanítványok szétoszlottak (Ján. 16,32; Máté 26,31; 

Márk. 14,27; Zak. 13,7). Látniuk kellett Uruk szenvedéseit. A tanítványokat a megdöbbentő 

események a porig sújtották. A korai esőt csak súlyos megpróbáltatásaik után nyerték el. Így 

lesz ez a végidőben is. A késői esőt is kemény megpróbáltatások előzik meg, de akik 

állhatatosak maradnak, azok elnyerik. Ez. 1,28-ban ezt olvassuk: „Mint a milyen a szivárvány, 

mely a felhőben szokott lenni esős időben,” A szivárvány a szövetség jele (1 Móz 9,13). Isten 

a késői eső idején hűségéről, szövetségéről biztosítja megtért népét az esőben megjelenő 

szivárványhoz hasonlóan (Szent Lelkével). Isten áldásai nélkül nincsen táplálék. „Mert mint 

leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, 

gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek: Így lesz az én 

beszédem, a mely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, a mit akarok, 

és szerencsés lesz ott, a hová küldöttem.” Ésa. 55,10-11 Sokszor észre sem vesszük, hogy a 

„menny könnyei”-ből az esőből mennyi áldást nyerünk. Belőle élünk.  

Zsid. 6,7 ezt mondja: „Mert a föld, a mely beiszsza a gyakorta reá hulló esőt és hasznos 

füvet terem azoknak, a kikért műveltetik, áldást nyer Istentől;” „A föld ugyanis, amely 

beissza a gyakori esőt és jó termést hoz művelőjének, az Isten áldásában részesül.” (Kat. 

ford.) „Mert az a föld, amely beissza a gyakran ráhulló esőt, és hasznos növényt terem 

azoknak, akik számára művelik, áldást nyer az Istentől;” (MBT ford.) Az a lélek, amely 

vágyódva hallgatja, és engedelmesen cselekszi az Istennek akaratát, elnyeri a késői eső 

áldásait. Isten az esőhöz hasonlóan hullatja Igéit az emberekre, a vágyakozó lélek pedig 

beissza azt, mint a föld. Alázatos engedelmessége folytán sok gyümölcsöt terem, amelyből 

sokan részesülnek. Isten pedig megáldja hűséges szolgáit.  

 

A mennyei egység 

 

A Szent Lélek kiárasztásakor teljessé válik a várva – várt egység. „És minekutána 

könyörögtek, megmozdula a hely, a hol egybegyűltek; és betelének mindnyájan Szent Lélekkel, 

és az Isten beszédét bátorsággal szólják vala. A hívők sokaságának pedig szíve-lelke egy 

vala; és senki semmi marháját nem mondá magáénak, hanem nékik mindenök köz vala.” 

Csel. 4,31-32 „Mert szűkölködő sem vala ő közöttük senki; mert valakik földek vagy házak 

birtokosai voltak, eladván, elhozák az eladottak árát, És letevék az apostolok lábainál: aztán 

elosztatott az egyesek közt, a mint kinek-kinek szüksége vala.” Csel. 4,34-35 

A történelemben voltak olyan emberek, akiknek az életében nagyon mély lelki egység 

valósult meg. Ezek az emberek szerették Urukat és embertársaikat is. Dávid és Jonathán 

kapcsolata nagyon mély természetű volt. Lényük Krisztusban eggyé vált. A Szentírás így írja 

ezt le az 1 Sám. 18,1-ben „a Jonathán lelke egybeforrt a Dávid lelkével, és Jonathán úgy 

szerette őt, mint a saját lelkét.” Dávid erről a kapcsolatról mondta Jonathán halála után: 

„Sajnállak testvérem, Jonathán, kedves valál nékem nagyon, hozzám való szereteted 

csudálatra méltóbb volt az asszonyok szerelménél.” 2 Sám. 1,26 Jákób úgy szerette fiát a kis 

Benjamint, hogy a Szentírás azt mondja róla, hogy „annak lelke ennek lelkéhez van nőve,” 1 

Móz. 44,30 A mennyei egység szemléletes példáját nyújtja Ezék. 10,9-10. „És látám, és ímé, 

négy kerék vala a Kérubok mellett, egyik kerék vala az egyik Kérub mellett és a másik kerék a 
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másik Kérub mellett, és olyanok valának a kerekek, mintha tarsiskőből volnának. És mintha 

volna mind a négyöknek ugyanazon egy formája, mintha egyik kerék a másik kerék 

közepében volna.” Vagyis mintha egyik lélek a másikban lett volna. Ezékiel 10,16-17-ből 

megtudjuk, hogy a kerekekben volt a Kérubok lelke. „És mikor járnak vala a Kérubok, járnak 

vala a kerekek is mellettök, mikor pedig felemelék a Kérubok szárnyaikat, hogy 

fölemelkedjenek a földről, nem fordulának el a kerekek sem az ő oldaluktól. Ha azok állanak 

vala, ezek is állának, és ha azok felemelkednek vala, fölemelkedének ezek is velök, mert a 

lelkes állat lelke vala bennök.” Ezek a Kérubok kerekeikkel tökéletes harmóniában, 

összhangban mozogtak. „Amikor mentek, négy irányban haladtak, s nem fordultak meg menet 

közben, hanem abban az irányban mentek, amerre a fej irányította őket, és nem fordultak meg 

menet közben.” Ez 10,11 (Kat. ford.) Jézus Krisztus vágyódva vágyakozott arra, hogy 

tanítványai között megvalósuljon a mennyei egység. Ján. 17,19-23 szerint a következőket 

mondta: „És én ő érettök oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az 

igazságban. De nemcsak ő érettök könyörgök, hanem azokért is, a kik az ő beszédökre hisznek 

majd én bennem; Hogy mindnyájan egyek legyenek; a mint te én bennem, Atyám, és én te 

benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem. 

És én azt a dicsőséget, a melyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, a miképen 

mi egy vagyunk: Én ő bennök, és te én bennem: hogy tökéletesen egygyé legyenek, és hogy 

megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, a miként engem szerettél.” 

A hívők között ezt a mély egységet a 3. Isteni személyiség a Szent Lélek teremti meg. 

Természete előttünk kikutathatatlan. Ján. 15,26 szerint „az Atyától származik”. A Szent Lélek 

egyszerre képes mindenhol jelen lenni. A Zsoltáríró ezt mondja: „Hová menjek a te lelked 

elől és a te orczád elől hova fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy; ha a Seolba vetek 

ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék: Ott 

is a te kezed vezérelne engem, és a te jobbkezed fogna engem. Ha azt mondom: A sötétség 

bizonyosan elborít engem és a világosság körülöttem éjszaka lesz, A sötétség sem borít el 

előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal; a sötétség [vers 2. 4.] olyan, mint a világosság.” 

Zsolt. 139,7-12 Isten mindenütt jelenvalóságát Blaise Pascal a következőképpen próbálta meg 

szemléltetni. „Lehetetlennek tartja, hogy Isten végtelen, hogy nincsenek részei? –Igen. – 

Akkor most mutatok magának valamit, ami végtelen, és ugyanakkor oszthatatlan. Egy olyan 

pont, amely mindenütt végtelen sebességgel mozog; ez a pont ugyanis mindenütt egy, de 

mindenütt oszthatatlan egészként van jelen…A végtelen mozgás, a mindent betöltő pont, a 

nyugalom mozzanata: oszthatatlan és végtelen, mennyiség nélküli végtelen.” 4 

A Szent Lélek a mennyből hozza el a drága igazságokat. „De mikor eljő amaz, az igazságnak 

Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat 

szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.” Ján. 16,13 A Szent Lélek, 

minthogy maga is Isten, ismeri az Istenség legmélyebb titkait is. „Mert kicsoda tudja az 

emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek lelke, a mely ő benne van? 

Azonképen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke.” 1 Kor. 2,11 A 

Szent Lélek bölcsessége végtelen. „Kicsoda igazgatta az Úr lelkét, és ki oktatta Őt, mint 

tanácsosa?” Ésa. 40,13 „Pedig a lélek az az emberben és a Mindenható lehellése, a mi 

értelmet ad néki!” Jób. 32,8 A Szent Lélek hatalommal teljes és Teremtő erővel rendelkezik. 

„Az Istennek lelke teremtett engem, és a Mindenhatónak lehellete adott nékem életet.” Jób. 

33,4 A Szent Lélek Istenben is az élet kimeríthetetlen forrása van meg. A Szent Lélek az 

emberek figyelmét a megváltásra, a feltámadásra és a végítéletre irányítja. „De én az igazat 

mondom néktek: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a 

Vígasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. És az, mikor eljő, megfeddi a világot 

bűn, igazság és ítélet tekintetében: Bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem; És igazság 

tekintetében, hogy én az én Atyámhoz megyek, és többé nem láttok engem; Ítélet tekintetében 

pedig, hogy e világnak fejedelme megítéltetett.” Ján. 16,7-11A Biblia szerint, ha el akarjuk 



13 

 

nyerni a késői esőt, akkor béketűrésre (kitartó türelemre) van szükségünk (a 

megpróbáltatásokban is).  „Legyetek azért, atyámfiai, béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Ímé a 

szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és estveli esőt 

kap.” Jak. 5,7 „Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme, a földművelő 

várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap.” Jak. 

5,7 (MBT ford.) Az ígéretek nem maradnak el sem el nem késnek. Hós. 10,12 pedig ezt 

tanácsolja: „Vessetek magatoknak igazságra; arassatok kegyelem szerint! Szántsatok 

magatoknak új szántást; mert ideje keresnetek az Urat, mígnem eljő, hogy igazság esőjét 

adjon néktek.” 

 

Mi történik azokkal a gonoszokkal, akik egészen a késői esőig Isten népe között vannak, oda 

„számláltatnak”?  A gonosz Júdáshoz hasonlóan elnyerik osztályrészüket. „Mert mi közénk 

számláltatott, és elnyerte ennek a szolgálatnak az osztályrészét.” – mondja Csel. 1,17 

Júdásról. Ésa. 11,13 pedig ezt mondja: „Megszűnik Efraimnak irígysége, és Júdából a 

gyűlölködők kivágattatnak;” „Akkor megszűnik majd Efraim féltékenysége, és Júda 

ellenségei kipusztulnak.” Iz 11,13 (Kat. ford.)  „Megrettentek a bűnösök Sionban, félelem 

fogja el a gazokat: ki lakhatik közülünk megemésztő tűzzel, ki lakhatik közülünk örök 

hőséggel?” Ésa. 33,14 Sof. 3,11 ezt mondja: „Azon a napon nem szégyenülsz meg egyetlen 

cselekedetért sem, a melyekkel vétkeztél ellenem; mert akkor eltávolítom körödből azokat, a 

kik kérkedve örvendeznek benned, és nem kevélykedel többé az én szent hegyemen.” A 

Szentírásban Anániás és Safira története (Apcsel. 5,1-10) szemléletes példája az Isten 

népének, közösségének gonoszoktól való megtisztításának. Anániás feleségével Safirával 

vétkezett Isten ellen. Bűnük Szent Lélek elleni vétség volt. Mohó kapzsiságuk miatt meg 

kellett halniuk. Az álnok emberek4 halála után „támada nagy félelem az egész gyülekezetben 

és mindazokban, kik ezeket hallják vala.” Csel. 5,11 „Egyebek közül pedig senki sem mert 

közéjük elegyedni: hanem a nép magasztalá őket;” Csel. 5,13 

A késői eső idején felismerik majd a hívek, hogy „Az aratni való sok, de a munkás kevés.” 

Mát. 9,37. A Mindenhatóhoz könyörögnek segítségért. „Kérjétek azért az aratásnak Urát, 

hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.” Mát. 9,38 Isten angyalokat küld majd segítségül 

az utolsó nagy munka elvégzéséhez. „az aratás pedig a világ vége; az aratók pedig az 

angyalok.” Mát. 13,39 - Az aratás a világ végén van.  

 

                                                 
4 Anániás és Safira áldozata éppen olyan volt, mint amit Mal. 1,14 leír. „Átkozott pedig az álnok!  

Van ugyan a nyájában hím, és fogadást is tesz: mégis hitványnyal áldozik az Úrnak. Pedig nagy király 

vagyok én, azt mondja a Seregeknek Ura, és félelmetes az én nevem a pogányok között!” 
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Megjegyzés: Az üldözésnek-fogságnak pontos hosszát nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy 

pontosan mennyi idő telik el a hívek megtéréséig és a késői esőig. Isten annyi ideig tartja benn 

az olvasztókemence lángjaiban népét, ameddig szüksége van rá. Csak addig. „De 

megolvasztottalak, mint az ezüstöt, megpróbáltalak a nyomorúság kohójában.” Ézs. 48,10 

(MBT ford.) Az Úr nem hagyja, hogy a nemes érc is a tűz martaléka legyen. Más az 

olvadáspontja az ezüstnek (961ºC), a vasnak (1535ºC), a réznek (1083ºC), az ónnak (231ºC), 

és az ólomnak (327ºC). Ezért nem mindegyik ugyanazon a hőfokon olvad meg. Isten választja 

meg, hogy mennyire hevíti fel a kemencét, és mikor veszi ki belőle az olvadt ércet, amelyet 

kedve szerint formálhat. Amikor olyan tisztává válik népe, mint „Az Úr beszédei” melyek 

„tiszta beszédek, mint földből való kohóban megolvasztott ezüst, hétszer megtisztítva.” Zsolt. 

12,7 Akkor Isten is kegyelmes lesz népéhez. A babiloni fogságra vitt Dániel társait Sidrákot, 

Misákot és Abednégót a babiloni király tehetetlenül (megkötözve) bevetette a tüzes 

kemencébe, mert nem imádták azt a bálványt, amelyet a király felállítatott a Dura mezején, 

Babilon tartományában. A rendkívül forró tüzes kemence azonban nem árthatott a hívő férfiak 

életének. Krisztus személyesen őrködött életük felett a kemence izzó lángjaiban. „Ímé, négy 

férfiút látok szabadon járni a tűz közepében, és semmi sérelem sincs bennök, és a negyediknek 

ábrázata olyan, mint valami istenek-fiáé.” Dán. 3,25 - mondta Nabukodonozor babiloni 

király. Az Úr megszabadította szolgáit az emésztő lángok közepette köteleiktől, melyek 

elégtek (Dán. 3,26). Nabukodonozor ítéletét, amely a fiatalok számára a magatehetetlen 

kiszolgáltatottságot és a kínos halált jelentette, Isten kegyelméből elfordította úgy, hogy éppen 

azokat az eszközöket tette áldássá, amelyet a király elpusztításukra rendelt.    

Megpróbáltatásuknak nyoma sem maradt: „És egybegyűlvén a fejedelmek, helytartók és 

kormányzók és a király tanácsosai, nézik vala ezeket a férfiakat, hogy a tűznek semmi hatalma 

nem lett az ő testükön, és hogy egy hajszáluk sem égett meg, és az ő alsó ruháik meg nem 

változtak, és a tűz szaga sem járta át őket.” Dán. 3,27 A héber ifjak azért győztek, mert 

inkább „a király parancsolatát megszegték és veszedelemre adták az ő testöket” Dán. 3,28 de 

„nem szolgáltak és nem imádtak más istent az ő Istenökön kivül.” Dán. 3,28. Ahogy Isten 

megőrizte ezeket a fiatalokat a tüzes kemencében, úgy őrzi meg a végidőben hűséges népét a 

megpróbáltatásokban. „És gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. De fejeteknek 

egy hajszála sem vész el.” Luk. 21,17-18  
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