
„Megnyugodott, csendes az egész föld,
ujjongásba törtek ki az emberek.”

(Ézs 14,7)

- Mt 6,10  „Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint mennyben, 
          úgy a földön is” 
          Van-e realitása ennek a kérésnek? 
          Isten válaszolni fog erre az imádságra. 
          Válasza az új korszak lesz. 

Nekünk király kell

- Bir 9,8-15 „Elmentek egyszer a fák, hogy királyt kenjenek fel maguknak. 
Mondták az olajfának:  Légy a mi  királyunk!  De az  olajfa ezt  mondta 
nekik:  Talán  elvesztettem  olajomat,  amelyért  tisztelnek  istenek  és 
emberek, hogy menjek hajladozni a fák fölött? … Végül a tüskebokornak 
mondták a fák: Jöjj te, és légy a mi királyunk! Ha igazán királyotokká 
akartok engem kenni,  jertek húzódjatok az árnyékomba; mert ha nem 
úgy lesz,  akkor tűz  csap ki  a  tüskebokorból  és  megemészti  a  Libánon 
cédrusait!”

- 1Sám 8,7 „Az Úr pedig ezt mondta Sámuelnek: …nem téged vetettek meg, 
hanem engem vetettek meg, hogy ne legyek a királyuk”

- 1Sám 8,18 „Akkor majd panaszkodtok királyotok miatt, akit magatoknak 
választottatok, de akkor már nem válaszol az Úr.”

     Mi több ezer éve választjuk magunknak a tüskebokrokat, az Úr, a mi Termtőnk 
     pedig hallgat.
- Lk 19,14  „Nem akarjuk, hogy ez uralkodjék felettünk.”
- Jn 19,15  „Nem királyunk van, hanem császárunk!”
- Jn 19,19 

2000 éve még ezt a gúnytáblát is le akarták venni Jézus keresztjéről.   

- Mt 23,39  „nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg azt nem    
     mondjátok: Áldott, aki az Úr nevében jön!”

El fog jönni az  idő, a legborzasztóbb” tüskebokor” uralkodása után (Dán 
7,7,23; 8,23-25; 2Thessz 2,1-12), mikor minden szívből elemi erővel fog 
feltörni, hogy most már nem kell más. Ő a mi Királyunk.

- Zak 14,9 „AZ ÚR LESZ A KIRÁLY AZ EGÉSZ FÖLDÖN.”

„A NÁZÁRETI JÉZUS 
KRISZTUS, A ZSIDÓK

KIRÁLYA”



Az Úr érkezése

- Zsolt 97,1-6 „Uralkodik az Úr! Vigadjon a föld, örüljön a sok sziget! Felhő és 
sűrű köd van körülötte, igazság és jog trónjának támasza. Tűz jár előtte, és 
megégeti  ellenségeit  mindenütt.  Villámai bevilágítják a földkerekséget,  látja 
ezt a föld, és megremeg. Viaszként olvadnak meg a hegyek az Úr előtt. Az 
egek hirdetik igazságát, minden nép látja dicsőségét.”

- Ez 43,1.2.4-7 „Azután odavezetett engem a kapuhoz, ahhoz a kapuhoz, amely 
keletre néz. És íme, Izráel Istenének dicsősége közeledett kelet felől; zúgása 
olyan volt, mint nagy vizek zúgása, a föld pedig ragyogott dicsőségétől. … Az 
Úr  dicsősége  pedig  bement  a  templomba  kelet  felé  néző  kapun  át.  Ekkor 
fölemelt  engem  a  lélek,  és  íme,  az  Úr  dicsősége  betöltötte  a  templomot. 
Hallottam, hogy a templomból szól hozzám valaki – az a férfi pedig mellettem 
állt  -  ,és  ezt  mondja  nekem:  Emberfia!  Ez  az  én  trónusomnak  a  helye  és 
lábaimnak helye, ahol Izráel fiai között fogok lakni örökre.”

- Hab  3,3-4  „Fensége  beborítja  az  eget,  dicsőségével,  megtelik  a  föld. 
Ragyogása maga a világosság, fénysugarak villognak mellette: abban rejtőzik 
az ereje.”

- Lk 21, 25-27 „És akkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a 
földön  pedig  a  tenger  zúgása  és  háborgása  miatt  kétségbeesnek  a  népek 
tanácstalanságukban.  Az  emberek  megdermednek  a  félelmtől  és  annak 
sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartóerői megrendülnek. És 
akkor  meglátják  az  emberfiát  eljönni  a  felhőben  nagy  hatalommal  és 
dicsőséggel.”

- Mt  24,29-30  „Közvetlenül  ama  napok  nyomorúsága  után  pedig  a  nap 
elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről,  és az egek 
tartóerői  megrendülnek.  És  akkor  feltűnik az  Emberfiának jele  az  égen,  és 
akkor  jajgat  a  föld  minden népe,  és  meglátják  az  Emberfiát  eljönni  az  ég 
felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel”
Az emberiség történetének legnagyobb éjszakájában, az a fénylő, tiszta jel, az  
eredeti szöveg szerint a legmélyebb megrendülést fogja okozni a föld nemzetei  
számára.

- Lk  17,24  „Mert  ahogyan  a  villám  cikázik,  és  az  ég  aljától  az  ég  aljáig 
egyszerre villan fel és fénylik, úgy jön el az Emberfia is az ő napján.”

- Zsolt 64,10 „Félelem fog el minden embert, és hirdetik Isten tetteit, megértik 
cselekedeteit.”

- Zsolt 22,28-29 „A föld határáig mindenkinek eszébe jut az Úr, és megtérnek 
hozzá,  leborul  előtte  mindenféle  nép.  Mert  az  Úré  a  királyi  hatalom,  ő 
uralkodik a népeken.”

- Zsolt  67,5  „Örüljenek,  ujjongjanak  a  nemzetek,  mert  páratlanul  ítéled  a 
népeket, és vezeted a nemzeteket a földön.”

- Zsolt  66,4  „Az  egész  föld  leborul  előtted,  és  énekel  neked,  énekli  neved 
dicséretét.”



Izráel földje

- 1Móz 13,15  „Azt az egész földet, amelyet látsz, neked és a te utódaidnak   
          fogom adni örökre.”

- Józs 1,3-4  „Nektek adok minden helyet, ahová léptek, ahogyan megígértem 
Mózesnek.  A  pusztától  és  a  Libánontól  a  nagy  folyamig,  az  Eufrátesz 
folyamig, nyugat felé pedig a nagy tengerig, a ti területek lesz a hettiták egész 
országa.”

- Ez 11,17  „Így szó az én Uram, az Úr: Összegyűjtelek benneteket a népek 
közül, és összeszedlek azokból az országokból, amelyekbe szétszóródtatok, és 
nektek adom Izráel földjét”

Jeruzsálem

- Ézs 62,1  „Nem hallgathatok Sion miatt, nem nyughatom Jeruzsálem miatt, 
míg nem ragyog igazsága, mint az égő fáklya.”

     Jeruzsálem a világ központja lesz. Földrajzilag ez már most is igaz, mert       
     Izráel Európa, Ázsia és Afrika metszéspontjában fekszik. (Ez 5,5  „Ezt mondta 
     az én Uram, az Úr: Ez itt Jeruzsálem. Pogány népek között helyeztem el,  
     országokkal vettem körül.”) 
  
- Zak  8,3   „Visszatérek  a  Sionra,  és  Jeruzsálemben  fogok  lakni.  Akkor 

Jeruzsálemet igaz városnak nevezik, a Seregek Urának a hegyét pedig szent 
hegynek.”

- ApCsel  15,16-17  „Ezután  visszatérek,  felépítem  Dávid  leomlott  sátorát, 
romjait is felépítem, és helyreállítom, hogy keresse az emberek maradéka az 
Urat, és mindazok a pogányok, akik között elhangzik az én nevem. Így szól az 
Úr, aki ezt véghezviszi, és aki ezt öröktől fogva tudja.”

- Ézs 2,2-3 „Az utolsó napokban szilárdan fog állni  az  Úr házának hegye a 
hegyek tetején. Kimagaslik a halmok közül, és özönlik hozzá valamennyi nép. 
Eljön a sok nép és ezt mondják: Jöjjetek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákób 
Istenének házához! Mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből.”

- Zak 14,6-9  „Azon a napon nem lesz sem hőség, sem hideg, sem fagy. Akkor 
csak nappal lesz – az Úr tudja ezt. Nem lesz külön nappal és éjszaka, világos 
lesz  még este is.  Azon a napon folyóvíz fakad Jeruzsálemből,  egyik ága a 
keleti tenger felé folyik, másik ága a nyugati tenger felé; így lesz télen nyáron 
át. Az Úr lesz a király az egész földön. Azon a napon az Úr lesz az egyetlen 
Isten, és neve az egyetlen név.”

- Zak  14,10   „Az  egész  ország  síksággá  változik  Gebától  Rimmónig, 
Jeruzsálemtől délre. Jeruzsálem pedig kimagaslik, és a régi helyén marad”

Egy grandiózus kép állt a próféta szeme előtt: Geba 9 km-re fekszik Jeruzsálemtől  
északra, Rimmón mintegy 90 km-re délre. Egész Júda a Jordán folyó szintjére  
süllyed le, Jeruzsálem pedig e síkság fölé magasodik.



- Zak 14,11  „Lakni fognak benne, és háború nem pusztítja többé, hanem     
          biztonságban lesz Jeruzsálem.”

- Zak 2,7  „falak nélküli város lesz Jeruzsálem, olyan sok ember és állat lesz     
     benne! Én magam oltalmazom mindenfelől – így szól az Úr - ,mint egy tüzes 
     fal, és ott leszek benne dicsőségesen.”
-    Zak  8,4-5  „Fognak  még  öregemberek  és  öregasszonyok  üldögélni 

Jeruzsálem terein, és mindegyiknek bot lesz a kezében, mert magas kort érnek 
meg. A város terei megtelnek fiúkkal és leányokkal, akik vígín játszadoznak a 
tereken.”

-    Ézs 65,18-22 „Jeruzsálemet vigasságra teremtettem, népemet pedig örömre. 
Vigadozni fogok Jeruzsálemmel, és örvendezni népemmel. Nem hallatszik ott 
többé sírás és jajgatás hangja. Nem lesz olyan csecsemő, aki csak néhány 
napig él, sem öreg ember, aki magas kort nem ér. Mert a legfiatalabb is 
százéves korában hal meg, és aki nem ér meg száz évet átkozottnak számít. 
Házakat építenek, és laknak bennük, szőlőket ültetnek, és élvezik 
gyümölcsüket. Nem úgy építenek, hogy más lakjék bennük, nem úgy ültetnek, 
hogy más élvezze. Mert népem élete olyan hosszú lesz, mint a fáké.” 

- Zak 3,10  „Azon a napon meghívja majd az egyik ember a másikat a szőlőjébe 
          és a fügefája alá.”

- Zak  8,7-8  „Én  kiszabadítom  népemet  napkelet  földjéről  és  napnyugat 
földjéről. Hazahozom őket, és Jeruzsálemben laknak; az én népem lesznek, én 
pedig Istenük leszek, valósággal és igazán.”

- Zak 8,20  „Eljönnek még a népek és a többi város lakói, és az egyik város 
lakói a másikba menve mondják: Jertek, menjünk el, könyörögjünk az Úrhoz, 

          folyamodjunk a Seregek Urához! Én is megyek! Nagy népek és erős nemzetek 
          jönnek Jeruzsálembe, hogy a Seregek Urához folyamodjanak, és az Úrhoz 
          könyörögjenek. 
          Ezt mondja a Seregek ura: Azokban a napokban tízen is megragadnak a          
          mindenféle nyelvű népek közül egy júdait ruhája szegélyénél fogva, és ezt      
         mondják: Hadd tartsunk veletek, mert azt hallottuk, hogy veletek van az Isten!” 

- Mik 4,1-2  „Az utolsó napokban az Úr házának hegye szilárdan fog állni a 
hegyek tetején. Kimagaslik a halmok közül, és özönlenek hozzá a népek. Eljön 
a  sok  nép,  és  ezt  mondják:  Jöjjetek,  menjünk  fel  az  Úr  hegyére,  Jákób 
Istenének  házához!  Tanítson  minket  útjaira,  hogy  ösvényein  járjunk!  Mert 
Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből.”

- Zak 8,6 „Bár lehetetlennek tűnik a megmaradt nép számára, hogy ez így lesz  
     abban az időben, az én számomra nem lehetetlen – így szól a Seregek Ura.” 



Izráel és az Egyház titka

1948. május 14. a zsidóság legnagyobb napja a szétszóratás óta. „2000 éve várunk  
erre az órára, és most bekövetkezett. Ha elérkezik az idő, Istennek semmi sem állhat  
ellene. A csoda megtörtént. … Nem ismerünk még egy olyan népet, amely elüldözve  
hazájából és szétszóródva a többi népek között, anélkül hogy egy talpalatnyi biztos 
földet érzett volna a lába alatt, fenntartotta magát, és nem tágított hitétől, hogy majd 
eljő  a  nap,  és  mint  önálló  szabad  nép  fog  visszatérni  hazájába.”(Ben  Gurion  
miniszterelnök)Kánaán 4000 évvel  ezelőtt  „tejjel  és  mézzel” folyó ország volt.  A 
szétszóratás idején mindinkább elavult,  sivárrá lett. 1901/02-ben ismét megindultak 
az  életet  jelentő  őszi-tavaszi  esőzések.  A hazatérés  óta  fokozatosan  emelkedik  az 
évenkénti  csapadék.  Talajművelés,  fásítás,  gyümölcstermelés,  iparosítás  indult.  
Valóságos geológiai csodáról beszélnek. Amint a természetbeni ígéretek ma szemünk  
előtt, láthatóan valósulnak meg, úgy fognak az Izráelre vonatkozó szellemi ígéretek  
is beteljesedni.
     -    Róm 11,15  „Hiszen ha elvettetésük a világ megbékélését szolgálta, mi mást   
           jelentene befogadtatásuk, mint életet a halálból.”
Egykor elég volt egyetlen izraelitának, a tarzusi Saulnak megtérni ahhoz, hogy a 
római világbirodalom beleremegjen, mennyivel erősebb lesz majd akkor annak a 
hatása, ha Izráel egész népként az Úr felé fordul!

Isten  útjai  Izráellel  és  az  Egyházzal  a  nagy  cél  –  országának  megjelenése  –  
irányában különbözőek. Isten a látható dolgokat Izráellel  kapcsolatban már most  
engedi megtörténni, amíg a láthatatlan, a szívükben létrejövő változásra csak később  
kerül sor. Az Egyháznál ez éppen fordítva van. A változás a szívek mélyén zajlik.  A  
két történet végül összefolyik Isten országának megjelenésével.

Béke 

- Ézs 32,17  „Az igazság békét teremt, és az igazság a békét és a biztonságot 
szolgálja örökké.” 

- Ézs 2,4 „Ítéletet tart a nemzetek fölött, megfenyíti a sok népet. Kardjaikból 
kapákat  kovácsolnak,  lándzsáikból  metszőkéseket.  Nép  népre  kardot  nem 
emel, hadakozást többé nem tanul.”

- Ézs 9,4  „Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg 
elég, és a tűz martaléka lesz.”



Az élővilág megváltozása

- Ézs 55,13  „A tövis helyén ciprus nő, a csalán helyén mirtusz nő. Az Úr 
dicsőségére lesz ez, örök jelül, amely nem pusztul el.”
Egykor Isten kénytelen volt megátkoznia földet: 1Móz 3,18 „Tövist és 
bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed.”
Isten leveszi az átkot a világról.  

- Ez 47,8-9  „Ez a víz a keleti vidék felé tart, a pusztán folyik keresztül, és a   
tengerbe ömlik, a sóssá vált tengerbe, és meggyógyul tőle, és meggyógyul tőle 
a víz. Élni fog benne mindenféle élőlény, ami csak nyüzsög; és ahová csak 
eljut a patak, igen sok hal lesz. Eljut oda a víz, és meggyógyul. Élni fog benne 
minden, ahová csak eljut a patak. Halászok állnak majd ott, és Éngeditől Én-
Eglaimig hálók szárítóhelye lesz. Olyan sok hal lesz benne és annyiféle, mint a 
nagy tengerben. De a tócsák és pocsolyák nem gyógyulnak meg: sósak 
maradnak. A patak partján innen is, túl is mindenféle gyümölcsfa nő majd. 
Levelük nem hervad el, gyümölcsük nem fogy el: havonként új terem, mert a 
szentélyből folyik oda a víz. Gyümölcsük eledel, levelük pedig orvosság lesz.”
A Holt-tenger – amelyből, ha ma inna valaki, belehalna –tiszta lesz. A 
paradicsomi állapotok térnek vissza.

     -   Ézs 51,3  „Bizony, megvigasztalja Siont az Úr, megvigasztalja összes romjait.  
         Olyanná teszi pusztaságát, mint az Éden, kopár földjét, mint az Úr kertje.  
         Boldog örvendezés lesz majd benne, magasztalás és hangos zsoltárének.”

- Ézs 14,8  „Még a ciprusok is így örülnek, meg a Libánon cédrusai: Mióta    
elterültél nem jön favágó ellenünk!”

- Ézs 11,6-9  „Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödölyével   
hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú 
terelgeti őket. A tehén a medvével legel, a fiak együtt heverésznek, az oroszlán 
pedig szalmát eszik, mint a marha. A kisded a viperalyuknál játszadozik, és az 
alig elválasztott gyermek a mérgeskígyó fajzata felé nyújtja a kezét. Nem árt, 
és nem pusztít szent hegyemen senki, mert tele lesz a föld az Úr ismeretével, 
ahogyan a tengert víz borítja.”

     -    Ézs 65,25  „A farkas a báránnyal együtt legel, az oroszlán szalmát eszik, mint  
          a marha, és a kígyónak por lesz a kenyere. Nem árt és nem pusztít szent 
          hegyemen senki.”

    Új ég és új föld 

- Ézs 65,17  „Mert én új eget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek, 
senkinek eszébe sem jut.”

- Ézs 30,26  „Olyan lesz a sápadt hold fénye, mint az izzó nap fénye, az izzó 
nap fénye pedig hétszeres lesz, a nappali fény hétszerese”



Korszakok

- Ef  2,7  „hogy  megmutassa  az  eljövendő  korszakokban  kegyelmének 
mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban”

- 1Kor  15,20-28  „…Mert  addig  kell  uralkodnia,  míg  lába  alá  nem  veti 
valamennyi ellenségét….”

Ezer év

- Jel 20,1-6 „…és uralkodtak Krisztussal ezer esztendeig…”

Luther Márton: „A világ hatezer éve létezik; kétezer év törvény nélkül, kétezer év  
törvény alatt,  kétezer év Jézus Krisztus alatt,  majd azután jön a hetedik ezeréves  
korszak.”

Az ezeréves korszak után

Jel 20,11  „És láttam egy nagy fehér trónust és a rajta ülőt: színe elől eltűnt a 
föld és az ég, és nem maradt számukra hely.”

Jel 21,1  „És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, 
és tenger sincs többé.”

1Kor 15,28 „Isten legyen minden mindenekben”

Az új Jeruzsálem

Jel 21,22-23 „Nem láttam templomot a városban, mert az Úr, a mindenható 
Isten és a Bárány annak a temploma. Napra sincs szüksége a városnak, sem 
holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg.”
 

 


