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Figyelmeztetés 

 

Ez a könyv az általánosan ismert látástól nagyon eltérı álláspontot képvisel Istennek a 
történelemmel kapcsolatos tervérıl. Mielıtt elkezdenéd olvasni ezt, szükséges, hogy 
félretegyél sok mindent, amivel megtöltötték a fejedet a különbözı végidıs tanítások.  
Ha belekapaszkodsz a hagyományos tanításba a hét éves nagy nyomorúságról, az 
elragadtatásról és az ezer éves királyságról, nem leszel képes megérteni ennek a 
könyvnek az üzenetét. Ha magad mögött hagyod ezeket a dolgokat, fel fogod fedezni, 
hogy Isten milyen csodálatosat tervezett ezzel a világgal kapcsolatban, sokkal 
nagyobbat, mint valaha is álmodtak a vég-idı próféták. 
 

Kulcsszavak 
 

Ez a könyv nem tartalmazhat mindent, amit ebben a témában le lehetne írni.  Azokon a 
lapokon, ahol egy-egy kulcsszó van megadva - a megfelelı kulcsszóra kattintva több 
információ olvasható a www.kingwatch.co.nz/keywords.htm honlapon. 

 

Nyilak 
 

Az olvasót segítve minden fejezet kezdeténél egy nyílvesszı jelzi az 5. oldalon lévı 
ábrának azt a részét, amirıl az adott fejezet szól. 
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Az idıszakok változása 

 
Világ vége? 

 

Sok keresztyén azt hiszi, hogy közel vagyunk Jézus második eljöveteléhez. Azok, akik 
azt hiszik, hogy közel kerültünk a világ végéhez, azt feltételezik, hogy beléptünk a 
"vég idıkbe" vagy "utolsó napokba", de ez azért van, mert nem értették meg az idıket 
és idıszakokat: rossz eseményekre figyeltek. Helyesebb azt mondani, hogy közel 
kerültünk egy idıszakváltáshoz. A legtöbb keresztyén azt feltételezi, hogy Isten terve a 
következı fokozatok szerint megy végbe: 

 

Jézus szolgálata > Gyülekezet kora > Vég idık > Világ vége 

 

Ez a gondolatsor nem helyes és általában zavarhoz vezet. 

 

Elıször is, a világ vége nem a következı nagy esemény Isten menetrendje szerint. 
Még sok dolognak meg kell történnie mielıtt Istennek a földre vonatkozó terve 
megvalósul, ezért a világ vége egy „hosszú menet” (long way off). Más korszakváltó 
események fontosabbak és közelebb vannak. 

 

Másodszor, a „vég idık” vagy “utolsó idık”* kifejezés nem fordul elı a Bibliában. Az 
"utolsó idık" kutatása eltereli Isten embereinek figyelmét és megakadályozza, hogy 
megértsék az İ tervét. 

 

Idık és idıszakok 
 
Isten megvalósítja az İ tervét a történelem számára. A nemzetek felemelkedése és 
bukása meghatározottak az İ tervében. 
 
„meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuknak határait;” 
(Ap.csel. 17:26). 
 

* - jelmagyarázat (fordító):  

Az “utolsó napok” kifejezés az Ige szerint a Jézus szolgálata és a Jeruzsálem 
lerombolása közötti idıt, azaz az Ószövetség utolsó napjait és ugyanakkor egy új 
korszakba - az Újszövetség korszakába - való belépést jelöli. A magyar Biblia-
fordításokban az “utolsó napok” kifejezés helyett helytelenül többször „utolsó idık” 
kifejezést fordítottak, ami az Ószövetség “utolsó napjaira” utal. Az „utolsó idık” 
kifejezésnek a jövıre vonatkozó értelmezése ezért téves következtetésekhez vezet. 
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Isten a befejezésbıl ismeri a kezdetet. Az eseményeket alakítva a földön İ osztotta fel 
a történelmet idıszakokra meghatározva, hogy mi fog mindegyikben megtörténni. 
Isten vár az İ népére, hogy megismerje a tervét és megértse, mit cselekszik minden 
egyes idıszakban (1 Thessz. 5:1). 

 

Az “idıszak” szó görög eredeti szava “szünetet” jelent.  Ezt a szót használják egy játék 
tényleges cselekménye közötti szünetek leírására. Isten tervében minden új idıszak 
egy korszakváltó eseménnyel kezdıdött el, ami a korábbi idıszak végét és az új 
kezdetét határozza meg. Isten megszakítja és megváltoztatja az „események menetét” 
és elkezd egy új korszakot a történelemben. 

 

Fontos korszakváltó események voltak az Ószövetség idıszakában az özönvíz, a Bábel 
tornya, az Egyiptomból való kivonulás, Dávid királysága és a babiloni fogság. Jézus 
megtestesülése, keresztre feszítése, feltámadása és mennybemenetele egy utolsó 
korszakváltó eseményt jelöltek: az Újszövetség idıszakának kezdetét. 

 

Meg kellene értenünk azokat az idıket és idıszakokat, amiket Jézus szolgálata indított 
el. 

 

Két fı (fél) idıszak 
 

Az emberi történelem a kereszttıl kezdve két fı idıszakot tartalmaz. Az elsı rész ideje 
során a gyülekezet azon fáradozik, hogy hatást gyakoroljon a világra. A második rész 
ideje során Isten Királysága azért növekszik, hogy megvalósítsa és betöltse a földet 
Isten dicsıségével. Jézus nem tér vissza az elsı rész végén. İ akkor tér vissza, amikor 
Isten minden terve megvalósul (kulcsszó: szikla és hegy). 

 

Az Újszövetség idıszakának elsı fele a zsidó vallási rendszer utolsó napjaival 
kezdıdött el. Ez a rövid idıszak Jeruzsálem lerombolásával fejezıdött be. Ez a fontos 
korszakváltó esemény nyitotta meg azt az idıszakot, amit Jézus a pogányok idejének 
nevezett. Ez a hosszú idıszak jelenti alapvetıen az Újszövetség korának elsı felét. 

 

A pogányok idejének végét egy viszonylag rövid idıszak jelöli, amit nagy nyomorúság 
idejének hívnak. A pogányok ideje és a nagy nyomorúság ideje párhuzamosan futnak, 
míg mindkettı egyszerre véget ér. 

 

Utolsó napok ► Pogányok ideje ► Nagy nyomorúság ideje 

 

Az Újszövetségi kor elsı fele a vége felé jár. A félidı utáni váltást az Izrael 
teljességének bemenetele és az emberi kormányzás összeomlása jelzi. Ezek a 
korszakváltó események lehetıvé teszik a Szent Szellemnek az evangélium tömeges 
elırehaladásának az elindítását, ami elhozza a szentek számára Isten Királyságát. Ez a 
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dicsıséges királyság hosszú ideig eltarthat a földön.  

 

A királyság idıszakának végét egy másik korszakváltó esemény fogja jelezni. A bőn 
embere lázadásra vezeti a nemzeteket Isten ellen és elutasítják az ı Királyságát. A 
lázadásnak ezt a rövid idıszakát Jézus megjelenése szakítja félbe a történelem végén. 

 

Nagy nyomorúság ideje ► Isten királysága ► Rövid idıszak 

 

Öt idıszak 
 
Az Újszövetségi kor öt idıszakból áll: 

 
1. Az utolsó napok (Zsidó 1:2) 
2. A pogányok ideje (Lukács 21:24) 
3. A nagy nyomorúság ideje (Dániel 12:1) 
4. Isten királysága (Lukács 11:2; Jelenések 11:15) 
5. Rövid idıszak (Jelenések 20:3). 

 

Ezek az idıszakok különbözı hosszúságúak. Az elsı és az utolsó idıszak nagyon 
rövid. A második idıszak sokkal hosszabb. A harmadik idıszak meglehetısen rövid. a 
negyedik pedig meglehetısen hosszú lesz. A következı ábra bemutatja, hogy ezek az 
idıszakok és korszakváltó események hogyan illeszkednek egymáshoz. 

 

Idıszakok    Korszakváltó események 
 

Jézus szolgálata 

         Az utolsó napok   Jeruzsálem lerombolása 

          

         A pogányok ideje     

        A nyomorúság ideje   A négy lovas elırenyomulása 
            Az emberi kormányzás összeomlása 
   Izrael teljessége bemegy 
     

   Az evangélium kizendülése 

Isten királysága 
          
   A bőn embere  
        Rövid idı 
   Jézus megjelenése   
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Kilenc korszakváltó esemény jelöli az átmenetet az egyik korszakból a másikba.  

Ezek a következık: 

 

- Jézus szolgálata az 1-be 

- Jeruzsálem eleste (K.u. 70) 1-bıl a 2-be 

- Négy lovas a 3-ba 

- A nagy csata befejezıdik 3 

- Izrael teljessége a 4-be 

- Az emberi kormányzás összeomlása a 4-be 

- Az evangélium elıre haladása a 4-be 

- A Törvénytipró 4 –bıl az 5-be 

- Jézus megjelenése fejezi be 5. idıszakot. 

 

Hol tartunk most? 
 

Sok keresztyén úgy érzi, hogy egy új idıszakba lépünk be, de ık félreértik, hogy mit is 
jelent ez, mert össze vannak zavarodva az idıszakokat illetıen. Tudnunk kell, hogy 
melyik idıszakban vagyunk és melyik fogja követni azt, hogy eldönthessük, hogyan 
éljünk. Mivel a következı idıszak nehéz lesz, ezért tudnunk kell, hogy mi jön azután 
és így nem fogjuk elveszíteni a reményt. 

 

Az emberi történelemben egy döntı fontosságú idıponthoz érkeztünk. A pogányok 
ideje a végéhez érkezik. Azért érzi úgy sok keresztyén, hogy korszakváltásban 
vagyunk, mert most megyünk bele a nagy nyomorúság idejébe. Ez a rövid idıszak 
párhuzamosan fut a pogányok idejével ennek az idıszaknak a végsı szakaszában. 
Felkészültünk erre az átmenetre? 

 

A pogányok ideje és a nagy nyomorúság ideje egyidejőleg fog lezárulni az Izrael 
teljességével és az emberi kormányzás összeomlásával. Az evangélium elırehaladása 
megnyitja az utat egy dicsıséges idıszak felé, amikor Isten királysága eljön a földön 
ugyanúgy, mint a mennyben. 

 

A bıség ideje 
 
A keresztyének rendszerint siettetik Jézus második eljövetelét. Isten könyörületes és 
azt akarja, hogy sok ember jöjjön be a királyságába, ezért Isten nem enged a mi 
sürgetésünknek. 

 
„Ez az egy azonban ne legyen elrejtve elıttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál 
olyan, mint ezer esztendı, és ezer esztendı, mint egy nap. Nem késik el az ígérettel az 
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Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tőr érettünk, nem akarván, 
hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.”   
(2 Péter 3:8-9). 
 

Ezeket az igeverseket használni a bibliai próféciák értelmezéséhez félrevezetı. Péter 
itt azt magyarázza, hogy az idı Isten számára más. Neki ezer esztendı egy napnak 
tőnik. Két ezer év, ami a kereszt óta elmúlt túl hosszú idınek tőnik számunkra, de 
Isten számára az mintha csak két nap lenne. Ha csak két nap telt el, nincs oka Istennek 
sietni. İ nem lassú, hanem türelmes. Kész sok ezer évet várni, hogy több ember 
mehessen be a királyságába. 

 
Azok a keresztyének, akik Jézus mielıbbi visszatérését várják, nem ismerik Isten 
szívét. İ nem egy maroknyi emberért küldte el a fiát meghalni. İ nagylelkő és azt 
akarja, hogy százmilliárdok jöjjenek be a királyságába. Nem azért létesíti az İ 
királyságát, hogy az utolsó években félretegye azt, mint egy megunt játékot. Ha az İ 
királysága annyira dicsıséges, mint ahogyan azt a próféták ígérik, akkor İ örülni akar 
annak több ezer éven át. Ez sajnos aggódóvá tehet minket. 

 
„Akik ezt mondják: siessen és tegye hamar munkáját, hogy lássuk, s közelítsen és 
jöjjön el Izráel Szentjének tanácsa, hogy tudjuk meg.”    (Ézs. 5:19). 
 

Isten nem siet, ezért az ı embereinek is óvatosaknak kellene lenni abban, hogy 
siettessék İt. Neki sok beteljesítetlen ígérete van és idı kell azok megvalósításához. 
Nagyon buzgólkodnunk kell, mert İ azt akarja, hogy sok milliárd ember bejöjjön a 
királyságba. 

 

Azok, akik siettetni akarják Jézus eljövetelét nem értik az İ kegyelmét vagy az idıvel 
kapcsolatos elképzelését. Tíz ezer év Isten számára csupán néhány nap. Nem kellene 
meglepıdnünk, ha úgy dönt, hogy örülni akar a királyságának több ezer éven át. 

 

Négy dolog, amit el kell engedni 
 
Ahhoz, hogy megértsük Isten tervét a történelemre vonatkozóan, a Szentírás következı 
négy igeszakaszát, amihez a keresztyéneknek nagyon ragaszkodnak, el kellene 
engedni, mert ezek már beteljesedtek. A jövıre vonatkozó alkalmazásuk ezért sok 
zavar forrása. 

 

1. Jézus nagy próféciája (Máté 24, Márk 13; Lukács 21) 
 
Ez a prófécia beteljesedett azok életében, akik hallották Jézus beszédét. 

 
“Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, mígnem mindezek meglesznek.”  
(Máté 24:34). 
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Jézus kijelentése nagyon világos. Ez az üzenet 70-ben teljesedett be, ezért nem kellene 
azt a jövıre vonatkozó próféciaként értelmezni (kulcsszó: Jézus nagy próféciája). 

 

2. A hetven hét Dánielnél (Dániel 9:20-27) 
 
Dániel a babiloni számőzetés végéért imádkozott. Az angyal azt mondta el neki, hogy 
mi fog történni a következı (70x7) 490 év során. 
 
“Hetven hét szabatott a te népedre és szent városodra”  (Dániel 9:24). 

 

Ez a 490 év Jézus eljövetelével és szolgálatával fejezıdött be. Dániel próféciája tehát 
beteljesedett. Az utolsó hétnek a maga folyamatából való kiragadása és jövıbeni 
folyamatokba való beleerıltetése nem helyes, ezért zavart okoz. (kulcsszó: hetven hét). 

 

3. Nehéz idık az utolsó napokban (2 Tim 3:1-5) 
 
A felsorolt jeleket téves Jézus második eljövetelének jeleként értelmezni. 
 
“Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idık állnak be.”   (2 Tim. 3:1). 
 

Pál - látva a zsidó tanítók győlölködését a vallásos rendszerükhöz való ragaszkodásuk 
miatt - elıre figyelmeztette Timóteust, hogy foglalkozzon ezzel a dologgal. Tehát Pál 
figyelmeztetése már beteljesedett (kulcsszó: nehéz idık). 

 

4. Az asszony és a sárkány (Jelenések 12) 
 
A Jelenések könyve lefedi a teljes Újszövetséget.  Jézus születése és feltámadása az 
asszonyról és a sárkányról szóló látásban van leírva. 

 
“ragadtatik annak fia Istenhez és az ı királyiszékéhez.”  (Jelenések 12:5). 
 

A látás vége Izrael szétszóratása a nemzetek között a Római Birodalom által. A 
keresztyének számára zavart okoz, mert ezt az igeszakaszt a jövıre alkalmazzák 
(kulcsszó: Asszony és a sárkány). 

 

Ez a négy legkedveltebb igeszakasz a keresztyének között, ami által meg akarják 
érteni a jövıt, de azok már beteljesedtek, ezért el kellene engedni azokat. Semmit sem 
veszítünk ezzel, mert kellı mennyiségő prófétai üzenet vár még beteljesülésre. Azok, 
akik meg akarják érteni Isten történelemre vonatkozó tervét a Szentírásnak azon 
részeire kellene koncentrálniuk, amik még nem teljesedtek be. Ha a már beteljesedett 
szentírási részeket a jövıre próbáljuk értelmezni, az sok zavar forrása. 
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A jelenések könyve 
 
A legtöbb keresztyén úgy értelmezi a Jelenések könyvét, mint olyan eseményeknek a 
sorozatát, amik Jézus második eljöveteléhez vezetnek. Ez súlyos félreértés. A 
Jelenések könyve ugyanis az Újszövetség történetének teljes idıszakát lefedi, de 
különösen az 5. oldalon lévı ábra középsı részére koncentrál megmagyarázva, hogy 
Isten ítéletei, a nagy nyomorúság és a szenvedés az emberi kormányzás 
lerombolásával, a zsidók elhívásával és a királyság eljövetelével kapcsolatos. A fı 
témákat a bevezetı tartalmazza. 

 

1. Az emberi politikai hatalom lerombolása 
 
Jézus, mint a földi királyok uralkodója üdvözli a gyülekezeteket: 

 
„És a Jézus Krisztustól, aki a hő tanúbizonyság, a halottak közül az elsıszülött, 
és a föld királyainak fejedelme.”   (Jelenések 1:5). 
 

Jézus a királyok királya a földön. Ez két választási lehetıséget jelent a királyok és a 
politikai vezetık számára. Ha szembeszállnak Jézussal, el fogja söpörni ıket az ítélet. 
Ha megismerik Jézust, mint Urat, le fogják tenni a hatalmi pozíciójukat, mert egy 
királyságban nem lehet két király. 

 

2. Ítélet 
 
Jézus ítéletet fog küldeni azokra, akik ellene állnak. 

 
“Ímé eljön a felhıkkel; és minden szem meglátja ıt, még akik ıt által szegezték is; és 
siratja ıt e földnek minden nemzetsége.”   (Jelenések 1:7). 

 
Az “eljön a felhıkkel” kifejezés nem Jézus második eljövetelének leírása, hanem egy 
Ószövetségi kifejezés, ami a mindenható Isten bármiféle megnyilvánulásáról számol 
be a történelem során a világgal szemben. A görög “erchomai” egy normál szó, amit 
“eljön”-nek fordítottak. Jézus megjelenésére az Újszövetségben mindenhol a 
“parousia” használatos, ami viszont nem fordul elı a Jelenések könyvében, mert Jézus 
második eljövetele nem a Jelenések könyve súlyponti témája 

 

3. A zsidók teljessége 
 
János egy olyan idırıl ír, amikor az egész Izrael hitre jut Jézusban. 

 
“Minden szem meg fogja látni İt, még azok is, akik általszegezték” 
(Jelenések 1:7). 
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Ellentétben sok más verssel, amik arról szólnak, hogy az emberek meglátják Jézust, ez 
magába foglalja “azokat is, kik általszegezték İt”. A Szent Szellem egész világra 
kiterjedı mozdulásának részeként a zsidók eljutnak oda, hogy higgyenek Krisztusban. 
A szívük szemei meg fognak nyílni, hogy meglássák Jézust és elfogadják ıt, mint 
megváltójukat. 

 

4.  Szenvedés 
 
János egy szenvedés teljes idıszakon ment keresztül, amikor megkapta ezt a látást. 

 
“Én János, aki néktek atyátok fia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus 
szenvedésében és királyságában és tőrésében, a szigeten vagyok, amely Páthmósnak 
neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyság tételéért.” (Jel. 1:9). 
 

János arra bátorítja a keresztyéneket, hogy legyenek kitartóak és türelmesen viseljék el 
a szenvedéseket. 
 

5. Kitartás (hosszútőrés) 
 
A kitartás visz be a királyságba. 

 
“Én János, aki néktek atyátok fia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus 
szenvedésében és királyságában és tőrésében, a szigeten vagyok, amely Páthmósnak 
neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért.”  (Jel. 1:9). 
 

A királyság nem úgy jön el, hogy a keresztyének politikai hatalmat kapnak. Amikor a 
keresztyének Jézus példáját követve felveszik a keresztet és hosszan tőrve kitartanak, a 
politikai hatalom összeomlik, és ez lehetıvé teszi, hogy a királyság eljöjjön. 

 

6. Isten királysága 
 

Isten királysága a Jelenések könyve központi témája. 
 

“És tett minket királyokká és papokká az ı Istenének és Atyjának: annak dicsıség és 
hatalom mind örökkön örökké! Ámen.”   (Jel. 1:6). 
 

Az Ószövetség megprófétálta Isten királyságát. Jézus azt mondta: „elközelített”. A 
Jelenések könyve azt magyarázza, hogyan teljesedik be Isten királysága a földön. 
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7. Szuverenitás 
 
Jézus korlátlan uralma a Jelenések könyvében végig ki van hangsúlyozva. 

 
“Én vagyok az Alfa és az Omega, aki van, aki volt és aki eljövendı, a Mindenható”    
(Jelenések 1:8). 
 

Jézus a kezdetektıl létezett és ellenırzése alatt fogja tartani a befejezést is, mert 
Örökkévaló és ismer minden dolgot. Mindenható (a hatalma korlátlan és teljes), ezért 
minden dolog megtételére képes. 

 

8. Nem a mennyországról szól 
 

János különbözı látásokat ír le a mennyei birodalomról. Sok keresztyén azt gondolja, 
hogy ez az örök élet leírása a kor végén, de ez nem így van.  A Jelenések könyve leír 
dolgokat a mennyben, és Isten azt akarja, hogy megtörténjenek a földön is. A 
Jelenések könyve keveset mond a jövıbeni életünkrıl. 

 

A Jelenések könyvének szerkezete 
 

A Jelenések könyve Jézus mennybemenetelének hatását írja le. Van egy 
mennybemenetelrıl szóló látás a Jelenések 4.5 elején, a 12. fejezet közepén és a 20. 
fejezet végén. Minden egyes látást a mennybemenetel következményének leírása 
követi az emberi történelemben. 

 

János látásában a hetes szám a meghatározó, beleértve a hét pecsétet, a hét trombitát és 
a hét poharat. Sok Biblia-magyarázó úgy foglalkozik ezekkel a hetes egységekkel, 
mintha azok egymás után következnének, de ez zavarhoz vezet. A hetes egységek 
párhuzamosan futnak egymással, de minden hetes egység az azt megelızı események 
során bontakozik ki. 

                       A nyomorúság ideje 

 Hét pecsét 
 
 
 Hét trombita 
 
 
 
 Hét pohár 
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A hetes egységek a pogányok idejének végén lévı nagy nyomorúság idejét írják le és 
minden hetes egység Isten Királyságának bemutatásával fejezıdik be. 

 

Az elsı négy pecsét a nagy nyomorúság kezdetét írja le (Jel. 6:1-8).  Egy pecsét egy 
tulajdonságot (jellemzı dolgot) jelöl.  A hét pecsét (Jelenések 6) egy sor olyan 
esemény, amiket Isten arra használ fel, hogy megtisztítsa a népét.  A pecséteket Jézus 
nyitja fel a szentek imáira válaszolva (Jelenések 5:8).  A hetedik pecsét hozza el a 
Királyság beteljesedését (Jel. 8:1). 

 
A hét trombita (mennydörgés) a nagy nyomorúság idejének a közepére összpontosul, 
amikor az idıszak kifejlıdése a tetıpontjára jut. A trombiták az ítéletre 
figyelmeztetnek (Ámós 3:6-7; Ézs. 18:3). Ezek a szentek imáira adott válaszok (Jel. 
8:3-5), amik a gyülekezetet cselekvésre szólítják fel. A hetedik trombita a Királyság 
kiteljesedését szabadítja fel. 

 
“E világnak országai a mi Urunkéi és az ı Krisztusáéi lettek, aki örökkön örökké 
uralkodik.”     (Jel. 11:15). 
 

A hét trombita szava le van pecsételve (Jel. 10:3-4). Azok meghosszabbítanák az 
ítéletet, de Isten lerövidíti a nagy nyomorúság idejét, mert kegyelmes. 

 

A hét pohár a nagy nyomorúság idejének a végére összpontosul. Ezek hozzák el az 
emberi kormányzás ledöntését és a szabadságot Isten népe számára éppen úgy, 
ahogyan a tíz csapás elpusztította a fáraó seregét és felszabadította Izrael népét, hogy 
bemehessenek az ígéret földjére. A hetedik pohár az emberi kormányzás összeomlását 
mutatja be, ami lehetıvé teszi, hogy Isten Királysága megjelenjen a földön. 

 

Belelátva a szellemi dimenziókba 
 

Rendszerint úgy gondolunk a mennyre és a földre, mint két különbözı helyre.  A 
menny ott fenn van a föld pedig itt lenn, és óriási távolság van a kettı között.  Az 
elhatárolás az helyes, de azok nincsenek úgy elhatárolva egymástól, ahogy mi 
feltételezzük. Egy többdimenziós univerzumban élünk, amiben a szellemi dimenziók 
párhuzamosan léteznek a háromdimenziós fizikai világgal. Az angyalok közlekedni 
tudnak a szellemi és a fizikai dimenzió között, az emberek azonban csak a létezés 
fizikai oldalát látják. 

 
Mielıtt Ádám és Éva elbukott, bele tudtak látni a szellemi birodalomba, ezért 
Istenfélelemmel járkáltak a kertben. Amikor vétkeztek, elveszítették ezt a 
képességüket. Az emberek szemei most a fizikai világra fókuszálnak, ezért gyakran 
félreértjük azt, ami körülöttünk történik.  Pál megmagyarázta: 
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“Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, 
a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, 
melyek a magasságban vannak.”     (Efézus 6:12). 
 
Ha tisztábban tudnánk látni, akkor jobb megértésünk lenne Jézus gyızelmérıl.  
Amikor bemerítkeztünk İbenne, vele együtt meghaltunk és felemeltettünk, hogy vele 
együtt üljünk az Atya jobb keze felıl a mennyben. 

 
“És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban:”     
(Efézus 2:6). 
 

Ha belelátnánk a szellemi birodalomba, látnánk magunkat az Atya jelenlétében ülve 
körülvéve angyalok millióival.  Ez óriási megerısítést adna nekünk az élet harcaiban.  
Amikor az Úr megnyitotta Elizeus szolgájának a szemét, hogy lássa a szellemi 
hadsereget harcolni Izraelért, a csatával kapcsolatos látása teljesen megváltozott (2 
Kir. 6:17).  Dániel hite megnövekedett, amikor megvalósulva látta azokat a 
geopolitikai eseményeket, ami néhány óriási angyal közötti harc kimenetele volt. 
(Dániel 10). 

 
Amikor Szellem által újjászületünk, a szellemvilágba való belelátási képességünk 
részben helyreállításra kerül.  Pál imádkozott érte, hogy az efézusiak több szellemi 
betekintést kapjanak a szellemi birodalomba (Efézus 1:18).  Amikor szellemben járunk 
és növekszünk hitben, a szellembirodalomba való betekintésünk is növekszik, de 
sosem lesz teljes. 

 
“Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás: De mikor eljön a 
teljesség, a rész szerint való eltöröltetik.”   (1 Kor 13:9-10). 
 

A végsı feltámadásnak errıl az oldaláról sosem volt teljesen tiszta látásunk a szellemi 
birodalomról, ezért a prófétai betekintéssel rendelkezı emberek fontos szerepet kapnak 
a szellembirodalomban és a földön megtörténı események közötti kapcsolat 
megmagyarázásában. 

 
Jánosnak az élete végén egy különleges lehetıség adatott, hogy belelásson a szellemi 
birodalomba. 

 
“Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ı 
szolgáinak,”    (Jelenések 1:1). 
 

A görög “apokalupsis” szó van lefordítva “kijelentésnek”, ami leleplezést vagy 
felfedést jelent. Az életünk fizikai dimenzióira való fókuszálásunk elrejti a szellemi 
dimenziókat és egy hamis látást ad nekünk a valóságról. A szellemvilág 
elfátyolozatlan volt János elıtt és egy rövid betekintést kapott a valóságról, ahogyan az 
angyalok látják azt.  Jézus adta neki ezt a kijelentést, hogy meglássa, hogy a mi 
látásunk a valóságról csupán féligazság (kulcsszó: Szellem vagy bető - Spiritual or 
Literal).
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A világ azt feltételezi, hogy ha egy látással rendelkezı személy lát valamit az félig 
valóságos. Az igazság épp az ellenkezıje. Az a fizikai világ, amit az emberi (fizikai) 
szemünkkel látunk csak a valóság fele. János ’fátyol nélkül’ látta a szellemi világot, 
ami a látás másik felét jelenti, és ez az, amit rendszerint elhibázunk. János küzdött 
azzal, hogy mindent megragadjon, amit a prófétikus szeme látott, és körültekintıen 
lejegyezzen mindent az utána jövık számára. A Jelenések könyvének fı célja, hogy 
növelje a szellemi valóságokkal kapcsolatos tudásunkat. Jézusban együtt kell látnunk a 
dolgokat a mennyei és a földi (fizikai) birodalomban ahhoz, hogy valóságos látással 
rendelkezzünk (Efézus 1:13). A Jelenések könyve megadja számunkra a valóság másik 
oldalát. 

 

Nem az, aminek látszik  
 

János megmagyarázta, hogy a dolgok nem azok, aminek emberi látás szerint látszanak.  
A szárdiszi gyülekezet nagyon erısnek látszott, de a szellemi birodalomban nagyon 
gyenge volt. 
 
“Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy.”   (Jel. 3:1). 
 

Egy katonai birodalom emberi szemmel legyızhetetlennek tőnhet, de a szellemi 
birodalomban már le vannak gyızve. 

 

Egy keményen üldözött gyülekezet és megtizedelve a politikai hatalom által nagyon 
másként látszik a szellemi birodalomban. A harcba bonyolódott keresztyének számára 
a szenvedés érzése elviselhetetlen és úgy tőnik, mintha az evangélium munkája 
alábbhanyatlana. A szellemi birodalomban ezek a keresztyének egy hatalmas sereg 
lehetnek Jézust követve az İ Királyságának építésében (kulcsszó: Mennyei hadsereg). 

 

Egy üldözött gyülekezet gyengének és elesettnek tőnhet, de felkészült arra a 
szellemvilágban, hogy elnyerje a Királyságot (Jelenések 2:26). Amikor a gyülekezet 
üldözés közben harcol és a szenvedés elviselhetetlennek tőnik, azok, akik bele látnak a 
szellembirodalomba, tudják, hogy közel vannak a világ erıi feletti gyızelemhez 
(Jelenések 19:14).  János látása a szellemi birodalomról a földön lévı eseményeket 
egy friss megvilágításba helyezi, ami új reményt ad a keresztyéneknek. 

 

Jézus szolgálata 

A szépség lerombolva 
 

Isten egy csodálatosan szép világot teremtett egy csodálatosan szép 
világmindenségben.  Valami ok miatt, amit nem értünk, egy lázadás szakadást okozott 
a szellemi birodalomban és az angyalok harmada fellázadt Isten terve ellen. Ez a 
zendülés közvetlen hatással volt a földre.  Ádám és Éva engedett a kísértésnek, ezért a 
bőn és a gonoszság hatalmába kerítette a földet. A bőn mindent megváltoztatott: 
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• A világmindenség beszennyezıdött 
• A föld megromlott 
• Földrengések, vulkánok, hurrikánok és viharok szabadon rombolnak 
• Szörnyőséges gazok terjednek szét a földön 
• Az állatok élete megváltozott 
• Néhány állat veszélyes ragadozóvá vált 
• Az étel megtermelése kemény munkát igényel 
• Az emberek elveszítik a közösséget Istennel 
• Az emberek elzárkóznak egymástól 
• Gonosz szellemek árasztják el a világot 
• A betegségek és járványok mindennapossá válnak 
• A halál fájdalmassá és szenvedéssé válik. 
• A gonosz megszerzi a kontrollt a világ felett 
• A félelem és a harag szétárad 
• Politikai hatalmak tőntek fel, hogy megfékezzék a gonoszságot 

 

Isten csodálatos világát teljesen elárasztotta a gonoszság. 

 

Jézus, mint ember 
 
Amikor az idı teljessége elérkezett Jézus elhagyja az otthonát a szellemi 
birodalomban, megszületik, mint csecsemı és felnövekszik, mint ember. A 
szolgálatával elkezdi visszaszorítani azt, amivel a gonosz beszennyezte a földet. 

 

• Gyógyította a betegséget; 
• Kiőzte a gonosz szellemeket; 
• Kapcsolatot épített a tanítványaival; 
• Megetette az éhezıket; 
• Halottat támasztott fel; 
• Megfékezte a vihart; 
• Kihívást intézett a politikai hatalom ellen; 
• Stb.…. 

 
A szolgálatának csúcspontján Jézust megölték a kereszten. Ez látszólag úgy tőnt, 
mintha vereség lenne, valójában egy hatalmas gyızelem volt a bőn és a gonosz felett. 

 

• Jézus a halálával kifizette a bőn büntetését 
• Minden földön született személy szabaddá válhat a bőntıl 
• A bőnbocsánat szabadon elérhetı hit által 
• Jézus feltámadt a halálból, ez által lehetıvé tette az új életet minden ember 

számára 
• Mindenki, aki hisz újjászülethet egy új életre 
• A Szent Szellem kiáradt, hogy hatalmat adjon a hívıknek 
• Isten Királysága megérkezett a földre 
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Jézus legyızte a gonoszt 

 

Jézus szolgálata a leghatalmasabb korszakváltó esemény volt a földön, ami valaha is 
megtörténhet. A bőn a Sátánnak és a gonosz erıinek hatalmat adott a földön, de Jézus 
halála lerombolta azt a hatalmat. 

 

“Ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, 
akinek hatalma van a halálon, tudniillik az ördögöt,”    (Zsidó 2:14). 

 

A bőn és a gonoszság emberi engedetlenség által jött be a világba, amit egy ember 
szoríthatott ki. Jézus az emberré válása által és a bőn büntetésének megfizetésével volt 
képes megsemmisíteni a gonoszság erejét.  

 

“… megbocsátván minden bőnötöket, az által, hogy eltörölte a parancsolatokban 
ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, 
odaszegezvén azt a keresztfára; lefegyverezvén a fejedelemségeket és a 
hatalmasságokat, ıket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban.”  
(Kol 2:13-15). 
 
Az ember bőne felhatalmazta a gonoszság szellemi erıit.  Jézus halála és feltámadása 
lerombolta ezt az erıt. A kereszttıl fogva a fejedelemségek és hatalmasságok mindig 
arra készülnek, hogy rosszat tegyenek a földön, de az állapotuk megváltozott.  İk 
most csalók és birtokháborítók Jézus világában. Izgatottan várnak arra, hogy 
nevetségessé tegyék, és nyomás alá helyezzék a tanítványokat. Jézus halála egy óriási 
visszaesést jelentett a gonosz erejét tekintve. Ha a keresztyének megértik ezt a 
gyızelmet, a gonoszt már most ki lehetne szorítani a világból. 

 

Elvégzett munka 
 

Amikor az élete a végéhez közeledett, Jézus nehezen lélegezve mondta ki az utolsó 
szavait: “Elvégeztetett”. Nem a szenvedésérıl beszélt, hanem kijelentette, hogy a 
munkája a földön befejezésre került, örökre. Nem kell visszatérnie a földre a kor 
végén, hogy a munka befejezésre kerüljön. Mindent elvégzett, amit el kellett végezni 
ahhoz, hogy Isten Királysága eljöjjön. Az İ munkája befejezett. 

 
Amikor Jézus elment a mennybe, felelısséget vállalt a Királyság Szent Szellem általi 
létrehozására. Elküldte a világba, hogy tisztítsa meg a bőn szennyétıl és hozza el a 
Királyságot. Jézus szellemi gyızelmet aratott, ezért elküldte a Szellemet, hogy tegye 
valóságossá gyızelmét a földön. Péter Pünkösd napján magyarázta ezt meg. 
 
“Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk. 
Annakokáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért Szent Lelket 
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megnyervén az Atyától, kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallotok.” (Ap.csel. 2:32-
33). 
 

Jézus felemeltetett és Isten jobbjára ült, ahol megkapva a Szent Szellemet elküldte İt a 
világba, hogy létrehozza a Királyságot. 

 
Péter a Zsoltár 110.1-et idézve magyarázza ezt. 

 
“Monda az Úr az én uramnak: Ülj az én jobbomon, amíg ellenségeidet zsámolyul 
vetem a te lábaid alá.” 
 

Az Atya nem mondta volna addig Jézusnak, hogy üljön le a jobb keze felıl, ha még 
vissza kellene a földre jönnie egy idıre, hogy legyızze az ellenségeit és létrehozza a 
Királyságot.  Azt mondta Jézusnak, hogy maradjon ülve, míg ez a munka befejezıdik.  
Visszatérni a földre, hogy legyızze az ellenségeit és létrehozza a Királyságot egy 
olyan dolog, amit Isten nem Jézustól vár. 

 

A Királyság építıje a Szent Szellem  
 

Az ’emberi forma’ lehetıvé tette Jézus számára, hogy gyızzön a kereszten, viszont 
lehetetlenné teszi számára, hogy megvalósítsa a gyızelmet a földön. A gonosz 
munkáját visszaszorítani lehetetlen egy emberi test korlátait figyelembe véve, mert 
ahhoz munkálkodni kell minden pillanatban az egész földön. 

 
A Szent Szellem a tökéletes személy erre a feladatra. İ nem halhatott meg a kereszten, 
mert nincs emberi teste, mivel azonban İ szellem, ezért cselekedni tud a föld minden 
részén minden pillanatban. A Szent Szellem hatékonyabb eszközökkel rendelkezik 
arra, hogy Isten Királyságát építse a földön, mint Jézus. Ezért mondta Jézus, hogy jobb 
nektek, ha én elmegyek és elküldöm magam helyett a Szent Szellemet. 

 
“Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a 
Vigasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok.”  (János 16:7). 
 

Jézus örömmel küldte el a Szent Szellemet, mert tudta, hogy létre tudja hozni a 
Királyságot. A Szent Szellem meg tudja gyızni az embereket a bőneikrıl.  Olyan 
képességgel rendelkezik, amivel minden személyt meg tud gyızni a földön, hogy 
higgyen Jézusban. Amire szüksége van viszont az a munkálkodáshoz való szabadság 
és egy test (gyülekezet), hogy elvigye ıt a világba, ahol ki tud áradni és megérinteni a 
szükségben lévıket. 

 

Jézus nem a saját dicsıségét kereste. Boldog, hogy átadhatja a helyét a Szent 
Szellemnek, hogy munkálkodjon a jelenlegi korban. A Szent Szellem által nagyobb 
dolgokat is meg tud tenni, mint amiket İ tett (János 14:12).  Nincs bekorlátozva térben 
és idıben, ezért ki tudja terjeszteni befolyását az egész földre. 
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Jézus szolgálata a földön a legfontosabb esemény volt az emberi történelemben.  İ 
nemcsak azt cselekedte, hogy foglalkozott a bőnnel és a gonosszal, hanem 
felszabadította a Szent Szellemet a földön, hogy a Királyság építıje legyen.  A Szent 
Szellem most azon munkálkodik, hogy visszaszorítsa a bőn és a gonosz minden kárt 
okozó munkáját. 

 

           

Az utolsó napok 
 

Egy új idıszak, amit az ’utolsó napoknak’ hívnak akkor kezdıdött el, amikor Jézus 
eljött a földre. 

 
„Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a 
próféták által, ’ezekben az utolsó napokban’ szólott nékünk Fia által, Akit tett 
mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette,”   (Zsidó 1:1-2 KJV). 
 

Az utolsó napok Jeruzsálem lerombolásával fejezıdtek be K.u. 70-ben. Ez a rövid 
idıszak a zsidó vallási rendszer végét is jelentette. 

 

A “régi rend” elmúlt 
 
A Zsidókhoz írt levél megmagyarázza, hogy templomi áldozatok csak addig 
végezhetık, míg Jézus létrehozza az “új rendet”. 

 
“Ami példázat a jelenkori idıre, mikor áldoznak oly ajándékokkal és áldozatokkal, 
melyek nem képesek lelkiismeret szerint tökéletessé tenni a szolgálattevıt, csakis ……. 
testi rendszabályok az ’új rend idejéig’ kötelezık.”   (Zsidó 9:9-10 KJV). 
 



Idık és idıszakok 

 

19

Jézus halála és feltámadása a régi rendszer végét és egy új rend kezdetét jelezte.  
Jézus szolgálata egy korszakváltó esemény volt, ami bevezetett az Ószövetségi 
rendszer utolsó napjaiba. Küzdelem folyt egy ideig, de azok a napok meg voltak 
számlálva. 

 

Jézus szolgálata Isten Jeruzsálemmel kapcsolatos tervének befejezése volt. 

 

• A Jeruzsálemi Templom az áldozatok központja volt; Jézus azonban meghalt a 
kereszten és véget vetett örökre az áldozatoknak, ezért az állatáldozatok egy földi 
templomban szükségtelenné és idejét múlttá váltak. Jézus lett az igaz Fıpap, 
ezért a zsidó fıpapok is szükségtelenné váltak. 

 
• Izrael királyának Jeruzsálemben volt a trónja. Amikor azonban Jézus felment, az 

Atya jobbjára ülve megkoronázásra került, mint a Királyok Királya és az 
Uraknak Ura.  Izrael királyának minden ténykedése ekkor befejezésre került. 

 

Amikor Jézus, mint tökéletes Fıpap bement Isten jelenlétébe, és mint a teremtett világ 
királya elfoglalta a helyét, akkor a ‘régi rend’ megszőnt. Isten a Szent Szellemet küldte 
el a gyülekezetbe, hogy cselekedje a munkáját a földön. 

 
“És tett minket királyokká és papokká az ı Istenének és Atyjának:”   (Jel. 1:6). 

 

Krisztus Teste királyok és papok közössége, akik Isten szolgái a világban feleslegessé 
téve a ‘régi rendet’. A zsidók ezzel szemben mindent úgy folytattak, mintha semmi 
nem történt volna, pedig azok számukra az utolsó napok voltak. 

 

Zavar 
 

Sok olvasó keménynek fogja találni és nem fogja elhinni, hogy az “utolsó napok” 
befejezıdtek. A zavar oka az, hogy az utolsó napok (többes szám), ami a zsidó 
rendszerrıl szól, össze lett keverve az “utolsó nappal” (egyes szám), azzal a dicsıséges 
nappal, amikor Jézus meg fog jelenni. Az utolsó napok a Jézus szolgálata és 
Jeruzsálem 70-ben történt lerombolása közötti idıszak. Az utolsó nap pedig az a nap, 
amikor Jézus ismét meg fog jelenni. A korábbi egy idıszak, ezzel szemben az utóbbi 
egy korszakváltó esemény. 

 

Az Újszövetségben mindössze öt utalás van az utolsó napokra (Ap.csel. 2:17; 2 Tim. 
3:1; Zsidó 1:2; Jakab 5:3; 2 Péter 3:3) és kettı az utolsó idıkre (1 Péter 1:20; Júdás 
18). Jakab és Péter levelei zsidó keresztyéneknek voltak címezve. A Zsidó levél 
minden zsidónak szólt. Timóteus is zsidó származású volt. Ez azt jelenti, hogy minden 
Újszövetségi utalás az utolsó napokra a zsidóknak írt levelekben fordul elı. İk 
megértették azokat, mert a nemzetük utolsó napjaiban éltek. Ez az oka annak, hogy a 
hét szerzı közül négy azt írta, hogy ık az utolsó napokban éltek (lásd még Zsidó 1:2). 
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Kegyelem 
 
Az utolsó napok nem voltak fontosak a pogányok számára, kivéve, hogy Jézus 
elérhetıvé tette az evangéliumot mindenki számára a földön. 
 

“Mely eljutott hozzátok, miképpen az egész világra is, és gyümölcsöt terem,” 
(Kol 1:6). 
 

Az utolsó napok a kegyelem idıszaka volt Izrael számára. Ez a rövid idıszak minden 
felnıtt számára, akik jelen voltak Jézus megfeszítésén egy esélyt adott, hogy 
megváltoztassák a magatartásukat Jézus felé. Aki felnıtt volt 33-ban, amikor Jézus 
meghalt meglehetısen idıs lehetett 70-ben, amikor az utolsó napok a végéhez értek.  
A kegyelem idıszaka megadta nekik, hogy életük hátralévı idejében elismerjék, hogy 
gonoszok voltak és kibéküljenek Istennel. 

 

Jézus megprófétálta, hogy Izrael vallási és politikai vezetıi állandóan el fogják 
utasítani İt (Máté 23:33-39), de Isten mindig tisztességes, ezért adott nekik elegendı 
idıt, hogy megismerjék, mint Messiásukat. Közel negyven év múlt el, mielıtt a sorsuk 
megpecsételıdött. Sajnálatos módon a kegyelem ezen idıszakának legnagyobb részét 
elpazarolták. 

 

Minek kellett volna történnie? Amikor Jézus meghalt a kereszten a zsidó vezetıknek le 
kellett volna állítaniuk az áldozatot a Templomban, amik mindig elıremutattak 
Jézusra, és miután İ meghalt, ez feleslegessé vált. Amikor Jézus felment a mennybe 
és elfoglalta a helyét, mint tökéletes fıpap, a papoknak Jeruzsálemben le kellett volna 
mondaniuk a tisztségükrıl és hazamenni. Amikor a Szent Szellem kiáradt Pünkösdkor, 
minden hívı a Szent Szellem templomává vált, ezért Istennek nem volt szüksége 
továbbra speciális épületre, hogy ott legyen jelen. A Jeruzsálemi Templom 
lényegtelenné vált, ezért azt át kellett volna alakítani egy múzeummá vagy mővészeti 
galériává. 

 

A papok és a politikai vezetık azonban ragaszkodtak a régi rendjükhöz, amit nem 
tudtak elengedni. Folytatták a Templomban az állatokkal való áldozatot. Ezek az 
áldozatok azonban már semmit sem jelentettek Jézus számára, ezért azok Istenkáromló 
sértésekké váltak Jézus számára. A papok a munkájukat folytatva Jézus szolgálatának 
elbitorlóivá váltak. Le kellett volna tenniük a díszes ruháikat és kimenni, prédikálni az 
evangéliumot. Ami azonban még rosszabb, a zsidó vezetık megtámadták az új induló 
gyülekezetet. Az Apostolok cselekedetei könyvében végig arról olvashatunk, hogy a 
gyülekezetet a legkeményebb üldözés a zsidó vezetık részérıl érte. 

Az utolsó napokban az evangélium kihirdetésre került egész Izraelben, de az emberek 
többsége megkeményítette a szívét. 
 
“Amit Izráel keres, azt nem nyerte meg: a választottak ellenben megnyerték, a többiek 
pedig megkeményíttettek:”   (Róma 11:7). 
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A zsidók nem használták ki a nekik adott kegyelmet a régi rend utolsó napjai során, 
ezért Istennek nem volt más választása, minthogy véget vessen a templomi 
rendszernek és szétszórja a népet a nemzetek között. 

 

Új Szövetség 
 

A Mózesi szövetség egy teherré vált Izrael népe számára. Nagy áldásokat ígért, de 
képtelenek voltak átvenni azokat, mert a szövetségüket túl nehéz volt betölteni. Az 
állandó engedetlenségük a szövetség rossz oldalára, az átok alá helyezte ıket.  

 

Jézus mindenki helyett betöltötte a szövetséget azonosulva azzal hit által. Az İ 
Újszövetsége megnyitotta az utat Izrael számára, hogy betöltse az Ószövetséget. 
Izráelnek egy csodálatos szövetsége volt, de elutasították azt a személyt, Jézust, aki 
képessé tette volna ıket arra, hogy betöltsék. Egy Jézussal való szövetség nélkül a 
Mózessel való szövetség érvényes volt, csak hiányos. Ha elfogadták volna Jézust, 
Izrael képes lett volna betölteni a szövetséget hit által és átvenni a megígért áldásokat. 

 

Összefoglalás 

 

Az utolsó napok Jézus szolgálatával kezdıdtek el a földön. 
 

“Ezekben az utolsó napokban szólott nékünk Fia által, Akit tett 
mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette”,   

(Zsidó 1:1-2 KJV). 

 

“Aki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása elıtt, megjelent pedig 
az idık végén ti érettetek,”    (1 Péter 1:20). 

 

• Az utolsó napokban valóban elkezdıdött valami, amikor a Szent Szellem kiáradt 
minden hívıre Pünkösdkor. 

 
“Hanem ez az, ami megmondatott Jóel próféta által: és lészen az utolsó 
napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkembıl minden testre:”     
(Ap.csel. 2:16-17). 

 

• Az evangélium minden zsidó számára ki volt hirdetve az utolsó napokban 
• Az utolsó napok a kegyelem idıszaka volt, egy lehetıség a gondolkozásuk 

megváltoztatására azoknak, akik elutasították Jézust, mint Messiásukat 
• A zsidó nép többsége megkeményítette a szívét az evangéliummal szemben. 

Sokan kigúnyolták az evangéliumot. 
 

“Tudván azt, hogy az utolsó napokban csúfolkodók támadnak, akik saját 
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kívánságaik szerint járnak,”     (2 Péter 3:3 KJV). 

 

“az utolsó idıben lesznek csúfolódók, akik az ı istentelen kívánságai szerint 
járnak.”    (Júdás 18). 

 

• Az evangéliumot elvitték az egész világra 
 

“Mely eljutott hozzátok, miképpen az egész világra is, és gyümölcsöt terem, úgy 
mint nálatok is a naptól fogva, melyen hallottátok és megismertétek az Isten 
kegyelmét igazán:”    (Kol 1:6). 

 

• A zsidók üldözték azokat, akik az evangéliumot hirdették 
 

“Akik azonban a zsidók közül nem hisznek, felindítják és megharagítják a 
pogányoknak lelkét az atyafiak ellen.”    (Ap.csel. 14:2). 

 

• Az utolsó napok negyven évig tartottak 
• Az utolsó napok Jeruzsálem elpusztításával fejezıdtek be K.u. 70-ben 
 

► Jeruzsálem elpusztítása 
 

A korszakváltó esemény, ami az utolsó napok végét és a következı idıszak elkezdését 
jelezte az Jeruzsálem lerombolása volt. Amikor a Templom lerombolásra került és a 
zsidó emberek számkivetettként szétszórattak a nemzetek között, a régi rend, ami 
csökönyösen tartotta magát az utolsó napokban, végleg megszőnt. Jeruzsálem 
lerombolása volt a régi rend utolsó “koporsó-szöge”. 

 

Jézus megjövendölte Jeruzsálem elestét a Máté 24:1-35-ben, a Márk 13:1-31-ben és a 
Lukács 21:5-33-ban.  A legtöbb keresztyén azt hiszi, hogy ezek a versek a Jézus 
második eljövetele elıtti eseményeket írják le, de ez nem így van. Ahhoz, hogy 
megértsük ezeket a verseket, észre kell vennünk, hogy mi volt a kérdés, amit Jézus 
megválaszolt.  A tanítványok észrevételezték a Templom dicsıségét és szépségét. 
 
“És mikor némelyek mondának a templom felıl, hogy szép kövekkel és ajándékokkal 
van felékesítve, monda: ezekbıl, amiket láttok, jönnek napok, melyekben kı kövön nem 
marad, mely le nem romboltatnék”.   Lukács 21:5-6). 
 

Jézus figyelmeztetett, hogy a Templom teljesen lerombolásra kerül. A tanítványok 
nem tudták elhinni a szavait, mert a Templom volt az ı világuk középpontja, ezért 
megkérdezték İt, mikor történnek meg ezek a dolgok. Jézus megadta nekik ehhez a 
szörnyő eseményhez vezetı jeleket (Kulcsszó: Jézus nagy próféciája). 

 
Figyelmeztette a keresztyéneket, hogy meneküljenek el Jeruzsálembıl, amikor 
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hadseregek veszik körül. 
 
“Mikor pedig látjátok Jeruzsálemet hadseregektıl körülvéve, akkor tudjátok meg, 
hogy elközelgett az ı elpusztulása. Akkor, akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre; 
és akik annak közepette, menjenek ki abból; …. mert azok a bosszúállásnak napjai, 
hogy beteljesedjenek mind azok, amik megírattak. Jaj pedig a terhes és szoptató 
asszonyoknak azokban a napokban; mert nagy szükség lesz e földön, és harag e népen. 
És elhullnak fegyvernek éle által, és fogva vitetnek minden pogányok közé; és 
Jeruzsálem megtapodtatik a pogányoktól, míglen betelik a pogányok ideje.”   (Lukács 
21:20-23). 
 
K.u. 70-ben a Római hadsereg körülvette Jeruzsálemet és elkezdıdött a szörnyő 
ostrom.  Josephus zsidó történetíró leírta az ostromot és a szörnyő szenvedést, amivel 
járt. A körülmények annyira kritikusak voltak, hogy az anyák megették saját 
csecsemıiket, hogy túléljék. Jézus rettenetes próféciája beteljesedett. A keresztyének, 
akik hallgattak Jézus figyelmeztetésére elhagyták a várost az ostrom elkezdése elıtt és 
elmenekültek a hegyek nyújtotta biztonságba. 
 
Jeruzsálem lerombolása, mint korszakváltó esemény egy új idıszak elkezdését jelezte, 
amit pogányok idejének hívunk.  Ez egy ítélet volt Izraelen. 
 
“Mert azok a bosszúállásnak napjai, hogy beteljesedjenek mind azok, amik 
megírattak.”   (Lukács 21:22). 
 

Negyven évvel az után, hogy a zsidók elutasították Jézust, a rómaiak lerombolták 
Jeruzsálemet és a zsidók szétszórattak a pogány nemzetek között. Jeruzsálem 
lerombolása egy ítélet volt a városon, amiért keresztre feszítették Isten fiát és 
elutasították a szolgálatát. 

 

Jeruzsálem lerombolása egy drámai változást hozott a gyülekezet életében. Az utolsó 
napok idején a fiatal gyülekezet Jeruzsálemben koncentrálódik. Amikor a város 
lerombolásra került a súlypont Kis-Ázsiába tevıdött át. 
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A pogányok ideje 
 
Amikor Jézus Jeruzsálem lerombolásáról prófétált az utolsó napokat követı idıszakot 
nevezte így. 

 

“Jeruzsálem megtapodtatik a pogányoktól, míglen betelik a pogányok ideje.” 
(Lukács 21:24). 
 

Jézus ezt az idıszakot a “pogányok idejének” nevezte, mert úgy jellemezte, hogy 
Jeruzsálem megtapodtatik a pogányoktól (pogány nemzetek fogják birtokolni). 

 
Az elızı versekben Jézus világosan leírta azt a korszakváltó eseményt, ami a 
pogányok idejének kezdetét jelenti. 
 
“Nagy szükség lesz e földön, és harag e népen. És elhullnak fegyvernek éle által, és 
fogva vitetnek minden pogányok közé; és Jeruzsálem megtapodtatik a pogányoktól, 
míglen betelik a pogányok ideje.”    (Lukács 21:23-24). 
 
A Római hadsereg megtámadta Izraelt és lerombolta Jeruzsálemet 70-ben.  A zsidó 
népet fogságra vitték és szétszóródtak a nemzetek között. Ez az esemény jelezte a 
pogányok idejének kezdetét. Az a korszakváltó esemény, ami véget vet ennek az 
idıszaknak még nem történt meg, ezért még mindig ebben az idıszakban élünk. Pál 
megadja a magyarázatot a Rómaiakhoz írt levélben. 
 
“A megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, ameddig a pogányok 
teljessége bemegy.”    (Róma 11:25). 
 

A pogányok ideje alatt a legtöbb zsidó megkeményedett az evangéliumra nézve. A 
gyülekezetben a pogány keresztyének vannak túlsúlyban és Jeruzsálem felett pogány 
katonaság uralkodik. Csak kevés zsidó találja meg a békét Jézusban, de Jeruzsálemben 
nincs béke. 

 

Pál úgy ír Izraelrıl, mint engedetlen nemzetrıl (Róma 10:21). Jóllehet néhányan 
megtértek, a nemzet - mint egész – azonban el van zárva Istentıl. İk az evangélium 
ellenségei (Róma 11:28) elkötelezve magukat az engedetlenségre (Róma 11:31) és 
kitöretve a szılıtıbıl (Róma 11:17). 

 

A pogányok ideje során a zsidók többsége távol van a Királyságtól, mert a nemzetük 
elvetette a Messiásukat és ítélet alatt van. A Királyság nem valósulhat meg, míg Izrael 
ítélete le nem telik. 

 

Hatalom az ellenség számára 
 

Ennek az engedetlenségnek következménye van az egész világra nézve. Amikor Jézus 
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meghalt a kereszten, a gonosz teljesen legyızésre került. Ki lett őzve a mennybıl és a 
tevékenységét – az emberek megtévesztését - csak a földön folytathatta, hogy 
elutasítsák az evangéliumot (Jel. 12:13). Egyetlen törvényes joga van a Sátánnak a 
földön; a zsidók elbukott állapota ugyanis jogot ad neki, hogy gonosz dolgokat tegyen 
ellenük (Máté 23:39). 

 

Amióta a zsidók szétszóródtak a nemzetek között, azóta a Sátán képes munkálkodni a 
legtöbb nemzetben. Amikor a Sátán nagyon gonosz dolgot akar cselekedni egy 
nemzetben, csak felingerli ıket a zsidók megtámadására és akkor nagyobb hatalommal 
rendelkezik a pusztításra. A Sátán felingerelte például Hitlert és Sztálint a zsidók 
megtámadására, ami lehetıvé tette, hogy nagyon gonosz dolgokat tegyen ezen 
embereken keresztül. 

 

Az idıszak jellemzıi 
 

A pogányok ideje során: 
 

• A zsidók szét vannak szórva a nemzetek között a biztonságuk érdekében 
• Folyamatosan ellenállnak az evangéliumnak 
• A gonosz korlátlan lehetıségekkel rendelkezik 
• A világ a politikai hatalom által uralkodik 
• Az emberi kormányzás korlát nélküli 
• A gyülekezet korlátozott a hit hiánya miatt 
• A Szent Szellem korlátozva van, mert nem megy oda, ahová nem hívják. 

 

Ezért volt a harc annyira kemény az elmúlt két évezredben. A csapat egy része még 
hiányzik. A gyülekezet nem teljes, ezért csak fele erıvel tud mőködni. 

 

Idı, idık és fél idı 
 

Van egy kifejezés, ami többször elıfordul a Dániel és a Jelenések könyvében ennek az 
idıszaknak a megjelölésére: “idı, idık és fél idı”.  Ez a kifejezés lényeges a pogányok 
idejének a megértése szempontjából.  A magyarázat meglehetısen egyszerő. 

 

idı = egy év 

idık = két év 

fél idı = fél év 

 
Ez azt jelenti, hogy az “idı, idık és a fél idı” három és fél évvel egyenlı: 

 

3½ év = idı, idık és fél idı 
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Dániel és a Jelenések könyve ugyanarra a dologra két különbözı kifejezést használ. A 
három és fél év azonos a 42 hónappal: 

 

12 x 3½ = 42 

 

A zsidó naptárban egy hónap 30 nap, ezért három és fél év 1 260 nappal egyenlı: 

12 x 30 x 3½ = 1260 

 
Ezeknek a kifejezéseknek a megértéséhez a kulcs az, hogy az Újszövetségi kor két 
félbıl (részbıl) áll. A hét a teljességet vagy tökéletességet jelenti, ezért a hét év az 
egész Újszövetségi kort mutatja be, Jézus mennybemenetelétıl a korszak végéig. Ez a 
hét év szétvágható két félre. Három és fél az hétnek a fele. A Dániel és a Jelenések 
könyvében szereplı “három és fél évre”, ami az Újszövetség korának elsı fele – 
nevezetesen a pogányok ideje - különbözı kifejezések utalnak:  

 

• idı, idık és fél idı; 
• 1260 nap; 
• 42 hónap; 
• három és fél év; 
• a pogányok ideje 

 

A két lámpatartó 
 
A két lámpatartóról szóló látásban Jánosnak adatott egy pálca, hogy mérje meg Isten 
templomát és számolja meg az ott imádkozókat. 
 
“A tornácot, amely a templomon kívül van, kihagyd, és azt meg ne mérd; mert a 
pogányoknak adatott, és a szent várost tapodják negyvenkét hónapig.”  (Jel. 11:2). 
 

A Templom volt Isten tartózkodási helye: azok, akik beléptek a Templom tornácára, 
megtapasztalhatták Isten jelenlétét. Ezen idıszak alatt a pogányok lesznek túlsúlyban, 
akik megtapasztalhatják Isten jelenlétét ’42 hónapon keresztül’. Ezen idıszak alatt a 
zsidó emberek el lesznek választva Isten jelenlététıl (de biztonságban lesznek 
szétszórva a nemzetek között). 

 

A ’42 hónap’ az Újszövetségi korszak elsı felét jelenti, amikor az evangélium eléri a 
pogányokat. Ebben az idıszakban a legtöbb zsidó ember képtelen lesz befogadni az 
evangéliumot a megkeményedett szívük miatt. Ellenszegülnek, hogy elfogadják Jézust 
Messiásuknak, ezért a gyülekezetet a pogányok töltik meg, hiszen a világban a pogány 
nemzetek vannak túlsúlyban. 
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Csonka gyülekezet 
 
János két tanút, két olajfát és két gyertyatartót látott. 
 
“És adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy prófétáljanak, gyászruhákba öltözve, 
ezer kétszáz hatvan napig. Ezek az a két olajfa, és a két gyertyatartó, amelyek a 
földnek Istene elıtt állnak.”   (Jel. 11:3-4). 
 
A gyertyatartók és a tanúbizonyságok a gyülekezetet ábrázolják. Ez a Jézusról szóló 
bizonyságtétel a világban.  Az olajfák a Szent Szellemet mutatják be: a különleges 
ebben a látásban az, hogy csupán két gyertyatartó van. Korábban János hét 
gyertyatartót látott. 
 
“A hét csillag titkát, amelyet láttál az én jobb kezemben, és a hét arany gyertyatartót. 
A hét csillag a hét gyülekezet angyala, és amely hét gyertyatartót láttál, az hét 
gyülekezet.”    (Jel. 1:20). 
 

A hét a tökéletességet vagy teljességet reprezentálja. A tökéletesített, teljessé lett 
gyülekezet van kiábrázolva a hét gyertyatartóval. A gyülekezet csupán két 
gyertyatartóval egy csonka gyülekezet, ami nem lehet egy teljes bizonyság Jézus 
számára. 

 

A gyülekezet azért csonka (hiányos), mert a zsidó nép hiányzik belıle. Egy gyülekezet 
a választott nép nélkül nem teljes. A gyülekezet a ’csapat’ hiányzó része nélkül nem 
hatásos. Ez a csonka (hiányos) gyülekezet tevékenykedik ’1 260 napon’ keresztül, ami 
a pogányok ideje. János azt magyarázza, hogy a gyülekezet nem lesz képes elérni a 
teljes kapacitását a történelmének elsı felében, mert a zsidók hiányoznak. Ez az utolsó 
két évezred története lesz. 

 

A két olajfa a Szent Szellem korlátozott munkáját reprezentálja. A Szent Szellem teljes 
szabadságát hét olajfa ábrázolná. Az ’1 260 nappal’ jelzett idıszak (pogányok ideje) 
alatt a Szent Szellem a hit hiánya miatt korlátozva lesz a gyülekezetben, és nem lesz 
képes a teljes kapacitásával mőködni. Amikor ez az idıszak befejezıdik, a Szent 
Szellem képes lesz szólni és cselekedni teljes kapacitással és nagy hatékonysággal a 
földön. 

 

Politikai hatalom 
 
A csonka gyülekezet Ószövetségi módszereket használ, mert nem teljesen értették meg 
a keresztrıl szóló üzenetet. 
 
“És ha valaki akar nékik ártani, tőz származik az ı szájukból, amely megöli az ı 
ellenségeiket; és ha valaki akar nékik ártani, úgy kell annak megöletni.”    
(Jel. 11:5). 
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Ez Illésre utal, aki tüzet hívott le az érte menı katonákra (2 Kir. 1:9-15).  Illés 
megpróbált hatalmat gyakorolni a világ felett szellemi erı használata által, de a 
stratégiája sikertelen volt és el kellett menekülnie. Az erı alkalmazása engedelmesség 
nélkül, mindig kudarcra van ítélve. 

 
A pogányok ideje alatt a gyülekezet úgy használja a szellemi erıt, hogy ugyanolyan 
módon gyakoroljon hatalmat a politikai hatalom felett, ahogyan Illés is megkísérelte 
Akháb király felett. Egy olyan elgondolás, hogy Isten Királyságát tiszteletre méltó 
keresztyén törvényeken keresztül rákényszeríthetik a társadalom többi részére; 
kudarcra van ítélve, mert Isten terve a gyülekezetével az, hogy a kereszt legyen a 
középpontban és ne az erı. 

 

Izrael számőzetésben 
 
János látott egy asszonyt elrejtve a pusztában a pogányok ideje alatt. 
 

“Az asszony pedig elfut a pusztába, hol Istentıl készített helye van, hogy ott táplálják 
ıt 1 260 napig.”    (Jel. 12:6). 
 
“De adaték az asszonynak két nagy sasszárny, hogy a kígyó elıl elrepüljön a pusztába 
az ı helyére, hogy tápláltasson ott ideig, idıkig, és az idınek feléig.”    (Jel. 12:14). 
 

Az ezekben a versekben János egy asszonyt látott, napba öltözve, a lába alatt hold és a 
fején tizenkét csillag. János álmában a nap, a hold és a tizenkét csillag - az ı atyjának -  
Jákóbnak (Izraelnek) tizenkét fiát ábrázolja, ezért az asszony Izraelt jelképezi (1 
Mózes 37:9-10). 

 

Ez az asszony terhes volt és egy fiúgyermeket szült. Ez Jézus, aki az Izrael 
nemzetségébıl való izraelita asszonytól született. János látta, hogy a gonosz 
megpróbálja megölni a fiúgyermeket, de İ elragadtatott a mennybe (Jel. 12:3-5).  A 
Sátán Heródest használta, hogy megpróbálja elpusztítani Jézust a születésekor, de Isten 
megvédte és biztonságban megırizte İt az Egyiptom pusztájában. Megpróbálta 
elpusztítani a kereszten is, de İ felemeltetett a mennybe. 

 

Jézus sikertelen elpusztítását követıen a Sátán a zsidó nép felé fordult. Ez magyarázza 
Jeruzsálem kegyetlen elpusztítását K.u. 70-ben. A sas szárnyak ábrázolják a zsidó 
népnek a Római Birodalom általi szétszóratását a nemzetek között az egész földön. 
Azok számára, akik szerették földjüket, ez olyan volt, mintha “pusztában” lennének, 
de az is egy biztonságos hely. Isten megvédi a számkivetésben a népét a pogányok 
idejének “idı, idık és fél ideje” alatt attól, hogy a kígyó (Sátán) hozzáférjen. 

 

Erıteljes politikai hatalom 
 
A Jelenések könyvében lévı fenevad a pogányok ideje alatt végig tevékenykedni fog. 
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“És adaték neki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; és adaték néki 
hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig.”    (Jel. 13:5). 
 

A fenevad a politikai hatalmat jelképezi. János erıs emberi kormányzást látott 
hatalmat gyakorolni ’negyvenkét hónapon’ keresztül. A ’negyvenkét hónap’ ugyanaz 
az idıszak, mint a ’három és fél év’. A pogányok ideje alatt ez a fenevad aktívan 
tevékenykedik a világban. A politikai hatalom olyan magabiztos lesz, hogy magához 
ragadja azt a hatalmat, ami Istenhez tartozik. 

 
A pogányok idejének a kezdetén ez a politikai hatalom a Római Birodalomban 
nyilvánult meg. Az idıszak vége felé a politikai befolyás más birodalmon keresztül 
fog megvalósulni: Dániel látta ezt a szörnyő fenevadat kiemelkedni a tengerbıl és az 
angyal megmagyarázta neki: 
 
“… más támad utánuk, és az különb lesz, mint az elıbbiek, és három királyt fog 
megalázni. És sokat szól a Felséges ellen és a magasságos egek szentjeit megrontja, és 
véli, hogy megváltoztatja az idıket és törvényt; és az ı kezébe adatnak ideig, idıkig és 
fél idıig.”   (Dániel 7:24-25). 
 

Egy minden korábbinál erıteljesebb és félelmetesebb politikai birodalom fog feltőnni 
a világban. Ez a politikai hatalom teljesen figyelmen kívül hagyva Isten törvényét meg 
fogja változtatni a törvényeket. Fellázad Isten terve ellen és megkísérli megvalósítani a 
saját céljait. Ez az emberi kormányzás le fogja igázni Isten népét ‘egy idıre, idıkre és 
egy fél idıre’. A fenevad valamilyen módon hatalmat fog gyakorolni az egész idıszak 
során. 

 

Túlságosan hosszú 
 
A pogányok ideje során: 

 

• Izrael népe szétszóratásban van a nemzetek között 
• İk ellenségesek az evangéliummal szemben 
• A gyülekezet nem fogja elérni a teljes kapacitását 
• A Szent Szellem korlátozva van 
• A Sátánnak - veresége ellenére - törvényes joga van tevékenykedni a világban  
• A világ erıs politikai birodalmak uralma alá kerül 
• Isten királysága felemelkedik és lehanyatlik; nem tud teljességre jutni 

 
A pogányok ideje sokkal hosszabbra nyúlik, mint Isten akarta, mert: 

 

• A világi emberek biztonságukat és jólétüket a politikai hatalmaktól remélik 
• Úgy tőnik, hogy az emberi kormányzás a megoldás minden problémára 
• A zsidók folyamatosan ellenállnak annak a gondolatnak, hogy Jézus a Messiásuk 
• A keresztyének bizonysága a zsidók felé nem hatásos 
• A keresztyének inkább a zsidók üldözésében jeleskednek, mint a szeretetük 
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bemutatásában 
• A keresztyének a politikai hatalomban, a katonaságban és a gazdagságban bíznak 
• A keresztyéneket bátorítja az iszlám katonai szellem 
• A legtöbb keresztyénben nincs hajlandóság, hogy felvéve a keresztet szenvedjen 

a nagy nyomorúság ideje alatt és úgy kövesse Jézust. 

 

Az idıszak vége 
 

Jézus megmagyarázta, hogyan lehet beazonosítani a pogányok idejének a végét. 
 
“Pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Mert mondom néktek: Mostantól fogva nem 
láttok engem mindaddig, mígnem ezt mondjátok: Áldott, aki jı az Úrnak nevében!” 
(Máté 23:38-39). 
 

Az idıszak végét az jelzi, hogy a zsidó emberek megáldják azokat a keresztyéneket, 
akik megosztják velük Jézus evangéliumát. Ez még nem történt meg, ezért még a 
pogányok idejében vagyunk. (A keresztyéneket megáldani nem azt jelenti, hogy 
elveszik a pénzüket azért, hogy fegyvert vásároljanak rajta). 

 

A pogányok ideje akkor ér véget, amikor a zsidó nép bőnbánata teljes lesz. A Sátán 
utolsó törvényes felhatalmazása a földön meg fog szőnni, ezért a gonosz dolgok 
megcselekvésére való képessége erısen meg lesz nyirbálva, ami a gonoszság gyors 
hanyatlásához vezet. Ha egyszer a Sátán elveszti a jogát a világban való 
munkálkodásra, akkor Isten szabadon kiárasztja a Szellemét és a megígért 
teljességében hozza el a Királyságot. A zsidók örömmel fogják elfogadni az 
evangéliumot és elkezdıdik a Királyság idıszaka. 

 

A keresztyének gyakran mondják, hogy Isten új dolgot cselekszik. Óvatosnak kellene 
lennünk, hogy ilyen kijelentéseket tegyünk. Új dolgok nem fognak megtörténni a 
földön, amíg valami változás nem lesz a szellemi dimenzióban. Jézus felemeltetése 
megváltoztatott dolgokat a mennyben, ezért új dolgokat eredményezett a földön 
(Pünkösd).  Attól fogva Isten többnyire ugyanazt cselekszi. Izrael ítéletének a vége 
azonban egy változást fog hozni a szellemi dimenzióban, ezért az “új dolgot” fog 
eredményezni a földön (Dán 7:26). 

 

A pogányok idejének végsı napjait szörnyő szenvedés és nyomorúság jellemzi, mert a 
gonosz teljes erıvel dühöng, hogy utolsó kétségbeesésében megpróbálja megtartani a 
kezébıl kicsúszó hatalmat. Ugyanebben az idıben az emberi kormányzás egy 
példátlan politikai kontrollt hoz létre annak érdekében, hogy megvalósítson egy 
“édenkertet” a földön.  Az erıfeszítései azonban drámai kudarchoz vezetnek. 

 

A nagy nyomorúság egy rész-idıszak, ami párhuzamosan fut a pogányok idejével.  
Ezek az idıszakok együtt fejezıdnek be az Izrael bemenetelének teljességével. 
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► A négy lovas 
 

A Jelenések 6. fejezetében lévı négy lovas elıretörése egy korszakváltó esemény, ami 
a nagy nyomorúság idejének a kezdetét jelzi. Jelenleg a pogányok idejének 
elırehaladott állapotában vagyunk és beléptünk a nagy nyomorúságba. A négy lovas a 
’szülési fájdalmai’ ennek az új idıszaknak. Ezek nem Jézus második eljövetelének 
vagy az elragadtatásnak a jelei, hanem azok az események, amik a nagy nyomorúságot 
okozzák. 

 

János látása egy hét pecsétes irattekercs megnyitásával kezdıdik. Jézus az egyetlen, 
aki felnyithatja a pecséteket. Annak ellenére, hogy ezek az események nem 
kellemesek, azok csak akkor következhetnek be, amikor Jézus beavatkozik. A 
Sátánnak nincs hatalma arra, hogy elıhozza a lovasokat. Ezek az események a 
mennyben kezdıdtek el, ezért azok áldást fognak hozni Isten népére. Minden egyes 
pecsét feltörésénél János egy lovast látott elıre lovagolni. Minden egyes lovas az 
emberi történelem egy meghatározó szereplıjét ábrázolja, ami fontos eseményt idéz 
elı. Ezek egymást követı események, de átfedésben is vannak egymással. 

 

A Zakariás 6:1-8 beszámol egy párhuzamos látásban négy szekérrıl, amik két hegy 
közül jönnek elı. Zakariás nem mondja meg, hogy ezek külön-külön mit cselekednek, 
de jelzi, hogy milyen irányba mennek. 

 

A fehér ló 
 
Az elsı pecsét felnyitása után egy fehér ló lovagolt ki. 
 
“És láttam, és ímé egy fehér ló, és a rajta ülınél íj volt; és adaték néki korona; és 
kijön gyızve, és hogy gyızzön.”    (Jel. 6:2). 
 

A lovas olyannak látszik, mint Jézus, mert fehér lovon ül, de Jézusnak nincs fegyvere, 
ezért ez nem lehet İ.  Ez az íjász egy hamis messiást ábrázol vagy egy hamis vallást, 
ami erıteljesen elırenyomult (Zsoltár 46:10). 

 

Különbözı ószövetségi nemzetek vannak leírva, mint íjászok. Elám, ami a mai Irán 
nyugati részén helyezkedik el, nyíllal felfegyverkezve van leírva (Jer. 49:34-39, Ézs. 
22:6). A perzsa hadsereg, ami ugyanarról a területrıl származik, szintén nyíllal 
felfegyverkezve van leírva (Jer. 50:14,29,42). Izmael egy íjász volt (1 Mózes 21:20).  
İ volt az arab nemzetek atyja, ezért íjászok vannak Arábiában (Ézs. 21:13-16). 

 

Líbia népe szintén íjászként van leírva (Ézsaiás 66:19).  A Jeremiás 46:9 azt mondja, 
hogy a Lídiabeli férfiak íjászok voltak. Lídia a mai Törökország területén helyezkedett 
el. Az iszlámvallás erıs Iránban, Szaúd-Arábiában, Lídiában és Törökországban. 
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Mohamed egy hamis próféta, aki azt állította, hogy Jézus jogutóda, ezért egy íjász a 
fehér lovon egy jó leírás az iszlám vallásról. A fehér ló elıretörése “gyızve, hogy 
gyızzön” bemutatja az iszlám szenvedélyes politikai erejének újjáéledését, ami 
végigsöpör a világon az 1978-as iszlám forradalom óta. 

 

Dániel figyelmeztetett, hogy Irán, amit korábban Perzsiának hívtak, elırenyomul 
nyugatra, keletre, északra és délre és egyetlen nemzet sem lesz képes megállítani (Dán 
8:3-4). Irán már kiterjesztette befolyását nyugaton Irakban és északon Libanonban és 
Szíriában. A következı menet délfelé Szaúd-Arábia, aminek kicsi a népessége, egy 
jellegzetes „shíta” kisebbség, viszont óriási olajtartalékai és komoly fegyverraktárai 
vannak (kulcsszó: iráni kos). 

 

Az iszlám ébredés elérte az egész muszlim világot. Ez egy nagyon erıteljes népi 
mozgalom, sıt világi uralkodók is a befolyása alá kerülnek. Az iszlám befolyást 
szerzett nyugaton is. Ez kapcsolatos Zakariással, aki fehér lovakat látott elırenyomulni 
nyugat felé (Zak. 6:6 Német – Luther szerint). 

 

A vörös ló 
 
A második lovas az egész földön jelenlévı etnikai (törzsi) háborúkkal kapcsolatos. 
 
“És mikor a második pecsétet felnyitotta, hallom, hogy a második lelkes állat ezt 
mondja: Jöjj és lásd. És elıjıve egy másik, veres ló, és aki azon ül, megadatik annak, 
hogy a békességet elvegye a földrıl, és hogy az emberek egymást öljék; és adaték 
annak egy nagy kard.”   (Jel. 6:3-4). 
 

Szörnyő háborús idıszak alakul ki a földön, amikor az emberek elkezdik egymást 
gyilkolni. A világ megtapasztalta a háborút végig a történelem során, de a “nagy kard” 
azt jelzi, hogy ez az idıszak különbözni fog minden más elızı megtapasztalástól. 

 

A vörös Ézsau és az edomiták színe. Ézsau vörös volt, amikor megszületett (1 Mózes 
25:25). A neve egy olyan szóból származik, aminek a gyökere azt jelenti, hogy 
“nyomni vagy szorongatni”. Ézsau azt mondta, hogy kardból akar megélni (1 Mózes 
27:40; 4 Mózes 20:18).  Az Edom szó, az általa alapított nemzet neve, ami a “vörös” 
szóból származik. Ézsau élete és Edom tapasztalata a kulcs a tüzes vörös ló 
megértéséhez. A történelmük két család vagy törzs közötti konfliktus, akik ugyanazon 
a földterületen éltek. 

 
A tüzes vörös lovon ülı lovas a törzsek közötti háborúkat jelképezi, ami az egész 
világon elterjedt. Azok a törzsek, amelyek korábban békében, de egy 
kényszerhelyzetben éltek, háborút kezdenek egymással. A több száz éves 
elmérgesedett viszályok a felszínre törnek. Az új nemzedék fegyverhez fog nyúlni a 
szomszédjai ellen, hogy lerendezze a régi sérelmeket. A törzsi csoportok, amik 
gyakran egészen közeli rokonságban lehetnek egymással, háborút indítanak egymás 
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ellen. Ezek a törzsek közötti háborúk a következıkkel jellemezhetık: 
 
• keserőség (1 Mózes 27:34) 
• bosszú (1 Mózes 27:41) 
• düh (1 Mózes 27:44) 
• árulás (1 Sám 22:9) 
• megtorlás (Ez. 25:12) 
• leleplezés (Jer. 49:10) 
• bölcsesség hiánya (Jer 49:7) 
• szülık elleni lázadás (1 Mózes 28:9) 
• bánat (1 Mózes 27:35). 

 
Ezek a háborúk gyakran egy gerilla hadsereg harcával kezdıdnek a kormányerık ellen 
(1 Mózes 25:27). A kegyetlen harcok nagy terrort jelentenek az adott területen (Jer 
49:16).  Annyira könyörtelenné válnak, hogy hatalmas megtorlást gerjesztenek (Jer. 
49:6). Vigadozva és rosszindulattal a szívükben fognak fosztogatni (Ez. 36:5), gyakran 
ártatlan vért hullatva (Joel 3:19). Ámós azt mondta Edomról: 

 
“Fegyverrel őzte saját atyjafiát, és elfojtotta szívében az irgalmasságot, és 
haragja szüntelen tépett, és dühösködését mindvégig fenntartotta.”     
(Ámós 1:10). 
 

A vörös ló már munkához látott Szomáliában, Boszniában, Koszovóban, Ruandában, 
Szudánban, Írországban, Irakban, Sri Lankán, Afganisztánban, Azerbajdzsánban, 
Üzbegisztánban, Tádzsikisztánban, Pakisztánban és Líbiában. Az iszlám ébredés 
gerjeszti a világ néhány részén ezeket a háborúkat, és a keresztyének sem védettek 
ezek ellen. Ezek az etnikai viszályok annyira általánossá válnak, hogy az ENSZ 
erıforrásai elégtelenek lesznek ezek kezelésére. 

 

Az etnikai viszályok nem újak. A különbség ebben az idıszakban az, hogy a pusztítás 
kegyetlenségét fokozzák a modern fegyverek. 

 

A fekete ló 
 
A harmadik lovas a világmérető éhínséget mutatja be, amit a súlyos gazdasági 
válságok idéznek elı. 
 
“Láttam azért, és íme egy fekete ló; és annak, aki azon ül, egy mérleg van a kezében. 
És hallék a négy lelkes állat közt szózatot, amely ezt mondja: A búzának mércéje egy 
dénár, és az árpának három mércéje egy dénár; de a bort és az olajt ne bántsd.”     
(Jel. 6:5-6). 
 

Az éhínség okára nincs magyarázat, de az eredmény világos. A görög “choinix” a 
használatos mérıeszköz, ami egy szolgálatban álló katona egy napi ételadagja volt, az 
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említett egy dénár pénzdarab pedig egy napi munkadíjjal egyenértékő. János az 
éhínséget olyan súlyosnak látta, hogy egy napi adag búza fog egy napi munkabérbe 
kerülni. Az árpa egy kicsivel olcsóbb volt, figyelembe véve, hogy az gyengébb 
minıségő. A helyzet olyan súlyos lesz, hogy a hétköznapi embereknek minden 
pénzükre szükségük lesz, hogy megvehessék a napi élelmet. A gazdagokat ez kevésbé 
érinti. A luxuscikkek, mint az olaj és a bor, nem kerülnek veszélybe. A fı hiány az 
alapvetı élelmiszerekbıl lesz.  

 

Zakariás a fekete lovat északi irányba látta kilovagolni. A modern világban az északi 
nemzetek hajlamosabbak a meggazdagodásra, a szegény nemzetek pedig déli irányban 
találhatók. János arra figyelmeztet, hogy a gazdag nemzetekben is lesznek emberek, 
akik megtapasztalhatják az éhezést; valami olyat, amit az utóbbi években nem 
ismertek. 

 

A sárga (fakó) ló 
 
A negyedik lovas a járványos betegségeket és a halált mutatja be. 
 
“És láttam, és íme egy sárgaszínő ló; és aki rajta ül, annak a neve halál, és a pokol 
követi azt.”   (Jel. 6:8). 
 

A görög “thanatos” szó halált jelent, de az Ószövetség görög változatában, az több 
mint harmincszor fordul elı, ami héberül “pestilence” (bubopestist) jelent, ezért a 
“bubopestis” ebben az összefüggésben egy jobb fordítás lehetne. Ez a lovas a halálos 
betegség egész földön való szétterjedését ábrázolja. János egy olyan járványos 
betegséget látott, mint a fekete halál (pestis), ami megölte az embereket az egész 
földön. Az négyféle módon fogja megölni az embereket. 
 
“És adaték azoknak hatalom a földnek negyedrészén, hogy öljenek fegyverrel és 
éhséggel és halállal és a földnek fenevadai által.”   (Jel. 6:8). 
 

A Jelenések könyvében a földbıl feljövı fenevad az emberi politikai hatalmat 
ábrázolja. Ez azt sugallja, hogy ezeket a háborúkat, éhínségeket és járványokat az 
emberi kormányzás tevékenysége okozza. 

 

Ezt a lovast bubopestisnek hívják és a Pokol követi azt. Ez azt sugallja, hogy azok, 
akik elutasították az evangéliumot sebezhetıbbek lesznek. Zakariás a sárga lovat déli 
irányba látta haladni. Ez azt sejteti, hogy annak hatása rosszabb lesz a világ szegények 
lakta részén. 

 

A négyes szám  
 
A négyes szám a földet jelképezi, ezért ezek az események el fogják érni a föld négy 
sarkát. Isten megígérte, hogy megvédi az İ népét. 
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“Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstıl, a repülı nyíltól nappal; a dögvésztıl, amely a 
homályban jár; a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellıled ezren, és jobb 
kezed felıl tízezren; és hozzád nem is közelít.”   (Zsoltár 91:5-7). 
 

Ez a Zsoltár a reménység csodálatos ígérete azok számára, akik hőségesek az Úrhoz. 
Egy természetes kapcsolódás van a négy ló által szimbolizált események között. Az 
elsı lovas megnyitja az utat a harmadik és a negyedik lovasnak. A hitben való 
hanyatlás növekvı háborúskodáshoz vezet. A háborús pusztítás következménye 
általában éhínség és halál. Az élelmiszerhiány betegséget és halált okoz. Már látjuk 
ezeknek az eseményeknek a kezdetét, de még nem látjuk a teljes kifejlıdését. Mielıtt 
az elsı négy pecsét beteljesedik, egy példátlan szenvedés és nyomorúság fog 
végigsöpörni a földön. 

 

A négy lovas jelzi a nagy nyomorúság kezdetét. Ez megteremti a feltételeit egy óriási 
politikai és katonai hatalmi koncentrációnak. Az iszlámtól való félelem növekedése a 
karhatalom nagy növekedéséhez és a szabadság csökkenéséhez vezetett nyugaton. A 
félelem és a bizonytalanság hatására az emberi politikai hatalom a tetıpontjára jut. Az 
emberek lemondanak szabadságukról és alávetik magukat az emberi kormányoknak, 
hogy megtalálják a béke reményét egy zavaros világban. Ennek meg kell történnie 
mielıtt az emberi kormányzásba vetett hit teljesen szertefoszlik a pogányok idejének, 
ill. a nagy nyomorúság idejének a végén. 
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A nagy nyomorúság ideje 
 
A pogányok idejének végsı idıszakát a nagy nyomorúság idejének nevezik. Ez a 
Jézus szolgálatát követı harmadik idıszak. Ez nehéz idıszak lesz a világ számára, 
mert megpróbáltatások és szenvedések lesznek mindenhol. A gonosz dühös lesz az 
ereje elvesztése miatt, ezért erıszakos lesz. 

 

• A gazdaságok össze fognak omlani 
• A globális kereskedelem beszőkül 
• A munkamegosztás csökken  
• A gazdagság megszőnik 
• Az éhínségek és járványok általánossá válnak 
• A betegségek és a járványok megállíthatatlanok lesznek 
• A harcok erıssége nıni fog 
• A biztonsági rendszerek alkalmatlanná válnak 
• A politikai hatalom koncentrálódik 
• A rendırség és a védelmi erık megfizethetetlenek lesznek 
• Sokan el fogják hagyni a helyüket 
• Néhány katonai vezetı diktátorrá válik 
• Erıszakos fiatalok fogják elárasztani a nagyvárosokat 
• Félelem és rettegés lesz mindenhol 

 

A nagy nyomorúság lassan fog kibontakozni. Kezdetben a kormányok 
megakadályozzák a legrosszabb dolgokat, ezért a legtöbb ember önbizalma megnı, 
hogy visszatérnek a jó idık (kulcsszó: nyomorúság - Distress). 

 

Hatalom és üldözés 
 

A nagy nyomorúság ideje lesz az emberi politikai hatalom utolsó üdvrivalgása. 
Amikor a bajok elkezdıdnek és az emberek segítségért kiáltanak a kormányok 
szükségállapotot fognak kihirdetni. A legtöbb ember támogatni fogja a vezetıit a 
gonoszság áradásának visszatartási kísérleteiben, ezért könyörtelenül fognak bánni 
azokkal, akik szembeszegülnek a megnövekedett hatalmukkal. Sok helyen a 
legnagyobb gonoszságok megfékezésében a kormányok egy ideig sikeresek lesznek. 

 

Ahogyan a félelem és a rettegés szelleme hatalmába keríti az embereket, az emberi 
kormányok óriási hatalomra tesznek szert. A politikai hatalom egyre kevesebb ember 
kezében összpontosul. 

 

A fejedelmek és hatalmasságok fel fogják használni a nagy nyomorúság idejét, hogy 
megpuhítsák a világot az utolsó hatalmi játékaik számára. Amikor az emberek látják a 
politikai vezetıiket a televízióban békét nyilatkozva és a romba dılt álmok 
helyreállítását ígérve, a politikai hatalomba vetett hitük erısödni fog. A jövıtıl való 
félelem és az államba vetett hit egy veszélyes keverék. Amikor a félelem és a rettegés 
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mindent áthat és az emberi kormányzásban való hit általánossá válik, könnyő lesz a 
politikai hatalmat koncentrálni. 

 
Sok keresztyén örömmel fogja fogadni a politikai hatalom terjeszkedését, mint a 
problémák megoldásának velejáróját. Néhányan átlátnak ezen a politikai hatalom 
koncentráción és felemelik a szavukat. Ez üldözéshez fog vezetni, amit a Jelenések 
könyvében az ötödik pecsét felnyitása jelez. 
 
“És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik 
megölettek az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért, amelyet kaptak.”   (Jel. 6:9). 
 

Azok a keresztyének, akik a vezetıik emberi messiás mivoltára irányítják a figyelmet, 
óriási üldözéssel néznek szembe. 

 

Politikai messiások 
 
Ahogyan a nagy nyomorúság ideje halad elıre a kisebb kormányok össze fognak 
omlani a nyomás alatt. Néhány nemzet nem lesz képes megbirkózni a nyomással és 
összeroppan. A politikusok azt fogják érezni, hogy a bajok maguk alá temetik ıket és 
el fognak menekülni a hivatalukból. Sok kisebb nemzetben anarchia fog kialakulni, 
mert senki sem vállalja a hivatalok mőködtetésének a kockázatát és nincs pénz a 
kormányzati rendszer fenntartására.  Jeremiás így írta le ezt az idıt. 
 
“Azon a napon pedig, ezt mondja az Úr, elvész a király bátorsága és a fıemberek 
bátorsága, és a papok elálmélkodnak, és a próféták elcsodálkoznak.” (Jer 4:9). 
 
A nehézségek óriási kiábrándultsághoz vezetnek és el fogják átkozni a politikai 
vezetıket. 
 
“Úgy bolyongani fognak a földön, szorongva és éhezve; és lészen, hogyha megéhezik, 
felgerjed és megátkozza királyát és Istenét, s néz fölfelé, és azután a földre tekint, és 
íme mindenütt nyomor és sötétség, és szorongatásnak éjszakája, ı pedig a sőrő 
sötétben elhagyatva!”   (Ézs. 8:21-22). 
 

A helyzet a nagyobb nemzetekben másként fog alakulni. A helyi testületek és a 
regionális kormányzás meg fog szőnni, amikor a jövedelmek elapadnak, és a 
politikusok kilépnek a hatalomból. Az emberek a nemzeti és a szövetségi kormányokra 
néznek a bajaikból való megszabadításuk miatt. A politikai hatalom eltolódik a 
helyirıl a központira, hogy egy reménytelen utolsó kísérlettel rendet teremtsenek a 
kialakult káoszból. Minél nagyobb egy nemzet a politikai messiások annál hosszabb 
ideig lesznek képesek megtartani a megszabadulásra és a reményre vonatkozó 
ígéretüket.  

 

Egy nagyon materialista korban élünk, ahol az emberek hajszolják a fizikai kényelmet. 
Amikor eljön a nehéz idı a legtöbb ember be fog hódolni a politikai messiásoknak, 
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akik megígérik, hogy helyreállítják a gazdaságukat. Fel fogják adni a szabadságukat a 
békéért és a biztonságért. Ezek a politikai messiások kudarcot fognak vallani, mert 
Isten nélkül munkálkodnak. Óriási hatalmat követelnek, hogy együtt tartsák a 
dolgokat, de a helyzet még rosszabbá fog válni. 

 

Egy nagy nemzet fog felemelkedni nyugaton befolyása alatt tartva a világot és 
kétségbeesett kísérletet tesz arra, hogy visszafordítsa a nyomorúságot. A világ népei 
örömmel üdvözlik a növekvı hatalmát, ahogyan sok kellemetlen helyzetben közbelép, 
hogy helyreállítsa a békét és a jólétet. Az USA az egyetlen nyugati állam, amelyik 
megfelelı gazdasági és katonai erıvel rendelkezik egy ilyen faladatra. A fontosabb 
azonban az, hogy rendelkezik a szükséges demokratikus felhatalmazással és azzal a 
törekvéssel, hogy megmentse a világot. Már be is lépett ebbe a szerepbe. 

 

Egy demokratikus fenevad 
 
A nagy nyomorúság idején felemelkedı fenevad nagyon el fog térni az elızı 
birodalmaktól. Az emberek meg fognak lepıdni, mert az egy demokratikus fenevad 
lesz. 
 
“A fenevad, amelyet láttál, volt és nincs; és a mélységbıl jön fel és megy a 
veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak (akiknek neve nincs beírva az életnek 
könyvébe) látván a fenevadat, amely volt és nincs, noha van.”  (Jel. 17:8). 
 
Ennek a birodalomnak a megkülönböztetı jele, hogy meghalt és újból életre kelt. 

 

“És láttam, hogy egy az ı fejei közül mintegy halálos sebbel megsebesíttetett; de az ı 
halálos sebe meggyógyíttatik; és csodálván, az egész föld követi a fenevadat.” 
(Jel.13:3). 
 
A fenevad egy olyan kormányzási formával rendelkezik, ami hajdan mőködött, majd 
megszőnt, de a világ csodálkozására visszatér. 
 
„A fenevad, amelyet láttál, volt és nincs; és a mélységbıl jı fel és megy a 
veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak (akiknek neve nincs beírva az életnek 
könyvébe e világ alapítása óta) látván a fenevadat, amely volt és nincs, noha van.”   
(Jel. 17:8). 
 
Az emberi kormányzásnak ez a formája létezett már János ideje elıtt is, de erıszakos 
módon megszüntették, ezért senki sem várta, hogy ismét életre kel. Hajdan létezett, a 
János idejében nem, de a jövıben ismét létezni fog. 
 
“Király is hét van; az öt elesett, és az egyik van, a másik még el nem jött; és mikor 
eljön, kevés ideig kell annak megmaradni. A fenevad pedig, amely volt és nincs, az 
maga a nyolcadik, és a hét közül való; és a veszedelemre megy.”    (Jel. 17:10-11). 
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Róma sokféle kormányzási formával rendelkezett. A kulcs itt az a felismerés, hogy 
arról a kormányzási formáról van szó, ami korábban létezett és nem János életében 
szőnt meg. János életében Róma egy birodalom volt, ami ellenırzése alatt tartotta az 
akkori világ nagy részét. A fenti ige a Római Birodalmat a hatodik királyként 
azonosítja. A fenevad egy olyan kormányzási forma, aminek a Római Birodalom 
erıszakkal vetett véget. 

 

Az emberi kormányzás fı formája a Római Birodalom elıtt a Római Köztársaság volt. 
Az a demokratikus köztársaság a Görögországban sokkal korábban létezett 
köztársaság mintájára jött létre. A Római Köztársaság Kr.e. 500-ban kezdıdött és 
közel öt évszázadon keresztül mőködött. A konzulokat egy évre választották. Egy 
választott szenátus volt a felelıs a törvényekért és a kormányhivatalnokok 
kinevezéséért. Nem mindenki rendelkezett szavazati joggal, de a köztársaság a 
demokrácia elvén alapult. 

 

Rómában erıszakos módon vetettek véget a demokráciának kb. harminc évvel Jézus 
megszületése elıtt. Július Cézár és az utóda Augustus Cézár sereggel ment Róma ellen 
és megszüntette a köztársaságot. Jézus születése idején a Birodalom hatalma nagyon 
megerısödött. A keresztyénség akkor született meg, amikor a demokrácia halott volt. 

 

A demokratikus köztársaság akkor kapta a halálos döfést, amikor Augustus Cézár 
magához ragadta az ellenırzést Róma fölött. “A fenevad, ami hajdan volt és most 
nincs” az a demokratikus köztársaság. A fenevad a “halálos sebbıl kigyógyult” és a 
“fenevad, akit kard által sebesítettek meg és mégis él” jelképezi a demokratikus 
kormányzás helyreállítását egy köztársaságban. 

 
János a fenevadat a tengerbıl látta feljönni (Jel. 13:1). A Jelenések könyvében, a 
tenger a föld népeit jelképezi. 
 
“És monda nékem: A vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok és 
sokaságok és nemzetek és nyelvek. ” (Jel. 17:15). 
 

A legtöbb birodalomban csak néhány ember kontrollálja a népet. Ez a fenevad 
azonban akkor tőnik fel, amikor a kormányzás demokratikus alapon történik. A 
demokrácia az egyetlen mód, hogy az emberek sokasága önmagát kormányozza. A 
fenevad egy helyreállított demokratikus köztársaság. Sok keresztyénnek azt tanították, 
hogy a demokrácia egy keresztyén kormányzási forma. Ez azonban nem igaz, mert a 
demokratikus kormányzási mód nem egyeztethetı össze Isten Királyságával. A 
demokráciában a hatalom emberek kezében van, míg Isten Királyságában a hatalmat 
Isten gyakorolja. 

 

Ha emberek egy csoportja azt választja, hogy Istennek engedelmeskedik, nem fogják 
megismerni az İ akaratát szavazással, hanem csak a Szent Szellemre való figyeléssel. 
Szükség lehet prófétákra is, hogy kijelentsék az İ akaratát. A demokrácia nem Isten 
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akaratát képviseli, ezért nem tudja létrehozni a Királyságot. A Szentírás bemutatja, 
hogy mikor az embereknek szavazniuk kell, eltávolodnak Isten akaratától. 

 

A demokrácia a ’házasságtörés’ egyik formája, amiben az emberek önként 
kiszolgáltatják magukat egy demokratikusan választott uralkodónak a jólét és a 
biztonság ellenében. Ez a házasságtörı kapcsolat teszi a fenevadat minden más 
birodalomtól eltérıvé a nagy nyomorúság idején. A korábbi birodalmak gyilkoltak és 
raboltak, hogy gazdagságot biztosítsanak az elit számára. Egy demokratikus birodalom 
megadóztatja a gazdagokat, hogy mindenki számára jövedelmet biztosítson, és jó 
benyomást tegyen a választóira (kulcsszó: demokratikus fenevad - Democratic Beast). 

 

Néhány keresztyén azt hiszi, hogy a fenevad az Iszlám, de ez nem így van. Az Iszlám 
nagy befolyással rendelkezik a nagy nyomorúság idején, de nem ı a fenevad. A fehér 
ló, ami az iszlám elırenyomulását jelképezi, segít megteremteni azokat a feltételeket, 
ami utat nyit a fenevadnak. A fenevad úgy fog fellépni, hogy ı a megoldás azokra a 
problémákra, amit az iszlám elırenyomulása okoz. Az iszlám szenvedést okoz, de a 
legnagyobb elnyomó a fenevad. 

 

Széleskörő támogatás 
 
A demokratikus fenevad különbözik minden más elıtte létezı birodalomtól. Azokat 
katonai hatalom hozta létre és bárki, aki szembeszállt velük azt hatalommal 
kényszerítették a könyörtelen erıszaknak való engedelmességre. Az új birodalom más 
módon fogja megszerezni a hatalmát. 
 
“És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adatnak néki, hogy cselekedje a 
fenevad elıtt; azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, 
aki fegyverrel megsebesíttetett, de megelevenedett.”    (Jel. 13:14). 
 

Az erıszakkal való leigázás helyett megtéveszti a világ népeit és önként behódolnak 
neki. A népek békére és jólétre vágyva bármely kormányt támogatni fognak, amely 
megígéri nekik az álmaik beteljesítését. 

 

A világ népeit meg fogja téveszteni ennek a szörnyő fenevadnak a támogatása. Sok 
nemzet vezetıi szabadon engedelmeskedni fognak az új birodalomnak, mert katonai és 
pénzügyi támogatást kínál nekik. Ez a fenevad nem közvetlen módon irányítja a 
világot, hanem ki fogja terjeszteni a befolyását a neki engedelmeskedı, gazdaságilag 
kiszolgáltatott helyzetbe került országokra. 

 

Az egyetlen kihívás a politikai hatalom koncentrációja ellen az “idık jeleit” megértı 
keresztyének részérıl jelentkezik. Amikor a legtöbb nemzet kéri a politikai hatalmat, 
hogy tegyen többet a válság legyızésére, a keresztyének rávilágítanak a “valaha 
legjobb kormányzás” igazi jellemére. Emlékeztetnek rá, hogy ez a demokratikus 
köztársaság a fenevad következı megnyilvánulási formája és ez népszerőtlenné fogja 
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tenni ıket. Tiltakozásuk Isten népének üldözéséhez vezet (Jel. 6:9-11). 

A rettenetes fenevad 
 
Ahogyan a nagy nyomorúság ideje elırehalad ennek a politikai hatalomnak az igazi 
természete nyilvánvalóvá fog válni és az emberek rá fognak jönni, hogy az 
szembeszáll Istennel. Sok keresztyén fel fog ébredni és felismeri, hogy az a hatalmas 
birodalom, amiben bíznak a Jelenések és Dániel szörnyő fenevadává változott át. 
 
“És a király a maga tetszése szerint cselekszik és felfuvalkodik és felmagasztalja 
magát minden isten felett, és az istenek Istene ellen is vakmerın szól, és szerencsés 
lesz, mígnem betelik a harag;”   (Dán 11:36). 
 

Sok keresztyén nem fogja felismerni a fenevad megjelenését, mert egy gonosz emberre 
várnak, aki körmönfont módon megszerzi a hatalmat és utána bosszút áll a világon.  Ez 
félreértés. A szörnyő fenevad nem a gonoszság megnyilvánulása, mint sokan 
feltételezik. Ez a látás terjedt el a filmeken és a könyveken keresztül, de azok 
eltorzítják az igazságot (kulcsszó: rettenetes fenevad -Terrible Beast). 

 

A fenevad szerepe 
 
A Jelenések könyve megmagyarázza, hogy a fenevad négy dolgot fog cselekedni. 
Ezek nem azok, amiket a keresztyének várnak. 
 
1. Istenkáromlás 
 
“És adatik neki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; …... Megnyitja azért az 
ı száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ı nevét és az ı sátorát, és 
azokat, akik a mennyben laknak.”     (Jel. 13:5-6). 
 
Egy káromlásokat szóló személy rendszerint Isten ellen beszél kigúnyolva İt. A 
fenevad azonban “büszkén beszél” és nem használ durva szavakat, mert az sértené 
Istent és elbitorolná az İ helyét. Ezért olyan megmenekülést kínál, ami jobb, mint a 
Jézus által megvásárolt megtérés. 
 
“És sokat szól a Felséges ellen és ……. megváltoztatja az idıket és törvényt;” 
 (Dán 7:25). 
 

A politikai messiások a politikai hatalmukat felhasználva emberi megmenekülést 
ígérnek. Sok ember abban hisz, hogy nincs Isten, ezért az emberi kormányzás az 
egyetlen reményük. A fenevad megkísérel létrehozni egy jobb világot emberi 
bölcsesség és kormányzás alkalmazásával. Nem gonosz emberek hozzák azt létre, 
hogy gonosz dolgokat tegyenek, hanem úgy intézik, hogy jó emberek tegyenek jó 
dolgokat. 
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2. Gazdasági ellenırzés 
 
A fenevad ellenırzése alatt fogja tartani a gazdasági rendszert, hogy megvédje a 
gazdaságot az összeomlástól. 
 
“Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, 
szabadokkal és szolgákkal,”    (Jel. 13:16). 
 

A politikai hatalmak mindig a kisembereket és a szegényeket manipulálták. İk mindig 
is szenvedni fognak, ez a fenevad azonban ellenırzése alatt fogja tartani a gazdagokat 
és a hatalmasokat is. Azokat is kontrollálni fogja, akik túl nagyok ahhoz, hogy 
megbukjanak (nagyok és szabadok). Ezen tevékenységek elınyös helyzetbe hozzák a 
kereskedıket, ezért ık nagyon meggazdagodnak (Jel. 18:11-20). 

 

3. Az egész világra kiterjedı befolyás 
 
A világ kormányai ennek a nagy súlyú (domináns) nemzet hatalmának és befolyásának 
kiszolgáltatottjává válnak. (Jel. 13:5). 
 

“És adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen.”    (Jel. 13:7). 

 
 „Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ı szándékát cselekedjék, és egy 
szándékon legyenek, és adják az ı birodalmukat a fenevadnak, míglen betelnek az 
Isten beszédei.”   (Jel. 17:17). 
 

A nemzetek nem szőnnek meg ezen idıszak alatt. Tovább mőködnek, de lemondanak 
a függetlenségük egy részérıl ennek a nagyhatalmú nemzetnek a javára, ezért az 
foglalkozhat az egész világon végigsöprı válsággal. 

 
János ezt házasságtörı magatartásnak hívja. 
 
“Mert az ı paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek 
királyai ı vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ı dobzódásának erejébıl 
meggazdagodtak.”  (Jel. 18:3). 
 

A nemzetek Istennek tartoznak számadással, ezért nekik Istenhez kellene 
hőségeseknek lenniük. Ehelyett kiszolgáltatják magukat egy erıs nemzetnek a 
kényelmük és jólétük érdekében. Lemondanak szabad akaratuk egy részérıl. 

 

Dániel jelzi, hogy néhány nemzet darabokra fog hullani a fenevad által (Dán 7:7). Ez 
már megtörtént Jugoszláviában, Szomáliában és Szudánban. A jövıben sok nemzet 
darabokra fog hullani a fenevad által. 
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4. Keresztyének üldözése 
 
Azok a keresztyének, akik nem fogják elfogadni a fenevad hatalmát és erejét, szörnyő 
üldözéssel néznek szembe. 
 

“Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és ıket legyızze;” (Jel. 13:7). 
 

“Ha valaki fogságba visz mást, ı is fogságba megy; ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel 
kell annak megöletni.”     (Jel. 13:10). 

 
Lesznek keresztyének, akik megértik, hogy a fenevad egy hamis messiás, aki hamis 
reményt kínál és figyelmeztetnek ennek a nagyhatalmú nemzetben való bízás 
veszélyeire. 
 
“Itt van a szentek békességes tőrése és hite.”    (Jel.  13:10). 
 
A fenevad fı szerepe, hogy üldözze a keresztyéneket és megteremtsen egy szenvedı 
egyházat, ami valóban magáévá teszi a Királyságot. 
 

Ez az erıs nemzet nem keveredik bele kirívó gonoszságba. Ellenırzése alatt tartja a 
kereskedelmet és a nagy üzleteket visszahelyezi a maguk helyére. Megígéri, hogy 
elhozza a világ népe számára a békét és a jólétet. Ezek jó dolgok, amik minden jó 
kormánytól elvárhatók, hogy megtegyen. Sok keresztyén megtapsolja ezt a nemzetet a 
hatalmának megtapasztalása miatt az egész világon. 

 

Izráel 
 
Dániel arról prófétált, hogy az ı nemzetébıl sokaság fog megtérni a nagy 
nyomorúságot követıen. 
 
„Nyomorúságos idı lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mindez 
ideig. És abban az idıben megszabadul a te néped; aki csak beírva találtatik a 
könyvben.”   (Dán 12:1). 
 
Mielıtt Dánielnek ez az ígérete beteljesedhetne, Dániel népe egy nyomorúságos 
idıszakot szenved el. A szenvedésnek ez az idıszaka azért következik be, mert a zsidó 
vezetık elıreszaladtak Isten tervében és politikai manipuláció és katonai erı 
felhasználásával hozták létre saját nemzeti államukat a pogányok idejének a 
befejezıdése elıtt. Ezékiel beszél arról a néprıl, amelyik visszatért a földre hatalom és 
fegyver által. 
 
“Bejössz a földre, mely fegyver által lett helyreállítva (KJV), melynek lakói sok nép 
közül győjtettek egybe Izráel hegyeire, melyek szüntelen való pusztulásban voltak; …. 
aztán lakozik bátorságosan mindnyájan;”    (Ez 38:8-9). 
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A zsidó nép válaszként az Európában történt holokauszt tragédiára egy független zsidó 
állam létrehozásában kereste a biztonságát. Ez hamis reménynek bizonyult, mert a 
pogányok ideje alatt a biztonságuk a nemzetek közötti szétszórt állapotukból 
származott. 
 
“De adaték az asszonynak két nagy sasszárny, hogy a kígyó elıl elrepüljön a pusztába 
az ı helyére, hogy tápláltasson ott ideig, idıkig, és az idınek feléig.”   (Jel. 12:14). 
 

Isten teljesítette ezt az ígéretét életben tartva a zsidó népet a nemzetek között két ezer 
éven keresztül. Amikor egy helyre összegyőltek, elvesztették a védelmüket.  A 
politikai és katonai erıben bízva a gonosz ereje számára sebezhetıvé váltak. A zsidó 
nép csak akkor lesz biztonságban a földjén, amikor Istenben bíznak elfogadva Jézust. 

 

Nincs védelem 
 
Jézus figyelmeztette Izraelt, hogy a háza elhagyatott lesz, amíg ık nem áldják azokat, 
akik az İ nevében jönnek (Máté 23:39).  İ elızetesen figyelmeztetve volt, hogy ez 
veszélyes lehet. 
 
“Mikor pedig a tisztátalan lélek kimegy az emberbıl, víz nélkül való helyeken jár, 
nyugalmat keresve, és nem talál: akkor ezt mondja: Visszatérek az én házamba, 
ahonnét kijöttem. És oda menvén, üresen, kisöpörve és fölékesítve találja azt. Akkor 
elmegy és vesz maga mellé más hét lelket, gonoszabbakat ı magánál, és bemenvén, ott 
lakoznak; és ennek az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsınél. Így lesz 
ezzel a gonosz nemzetséggel is.”    (Máté 12:43-45). 
 

Ez egy figyelmeztetés volt az egész generációnak. A mostani generáció a 
hagyományos és nukleáris fegyverek óriási arzenálját halmozta fel Izraelben, ennek 
ellenére nincs szellemi védelme. A kereszt és a Szent Szellem nélkül nekik nincs 
lehetıségük elbánni a gonosz szellemekkel. 

 

Ez a rés Izrael fegyverzetén a gonosz szellemek óriási hadseregét engedi be, hogy 
elárasszák ezt a kis nemzetet, azok által beengedve, akik nem értették meg, hogy mi 
történik. Zsidó menekültek Oroszországból gyakran az erıszak és a kontroll szellemét 
hozzák magukkal. Amikor izraeli gyerekek látogatnak Auschwitzba, azok az érzések, 
amik a holokausztra való emlékezés által jöttek létre, megnyitották ıket az erıszak és 
a győlölet szellemének, ami mindenhol ott kóborol, ahol hazát keresnek. Ezek a 
gyerekek gyakran hazaviszik ezeket a szellemeket a nélkül, hogy tudnának róla, hogy 
mi történik. A magukkal vitt szellem megengedi nekik, hogy kialakítsanak egy 
hierarchikus formát, ami növeli az erejüket. Izrael háza most otthont ad a félelem, a 
győlölet, a büszkeség, a megtévesztés, a harag és az erıszak sok ezer szellemének. 
Jelenleg ezek az alkalmas idıre várnak, addig a megtévesztı szellemek rejtik el az 
erıszakosabb munkatársaikat. 
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Gyors akció 
 
A nagy nyomorúság ideje alatt gonosz szellemek serege fog kitörni és azt okozzák, 
hogy Izrael politikai vezetısége haragra gerjed. Erıszakos és dühös vezetık egy gyors 
akciót fognak megkísérelni, hogy kierıszakoljanak dolgokat, amik meg kell, hogy 
történjenek. 

 

“A néped erıszakos fiai is felkelnek, hogy beteljesítsék a látomást, de elhullnak.”   
(Dán. 11:14). 
 

Miközben a nemzetek egyéb közel-keleti zavargások miatt ırjöngnek, erıszakos 
emberek erıszakhoz folyamodva nyomást gyakorolnak egy nagyobb Izrael zsidó 
dominanciája érdekében. A harcuk eredménytelen lesz és felgerjeszti a nemzetek 
haragját Izrael ellen. Ez a katasztrófa lesz Izrael vége, mert egy erıs - nyugati nemzet 
által vezetett - hadsereg el fogja árasztani Izrael nemzetet alapvetıen Közel-Keletrıl. 
 
“És az, aki reátört, a maga tetszése szerint cselekszik, és senki sem lesz, aki ellene 
álljon, és megállapodik a dicsı földön, és az megsemmisül az ı kezétıl.”      
(Dán 11:16). 
 
Az Izraelre törı ellenség tömegpusztító fegyverekkel fog rendelkezni, ami minden 
ellenállást lehetetlenné tesz. 
 
“Azután maga elé tőzi, hogy bemegy az ı egész országának erejével, és békés 
szándékot mutat, … de az nem áll meg…”      (Dán 11:17). 
 

Ez az erıs nyugati nemzet megszerzi az ellenırzést Izrael felett és kísérletet tesz arra, 
hogy egy tartós békét hozzon létre Közel-Keleten. Annak elnöke a katonai erejét fogja 
felhasználni, hogy belekényszerítse Izraelt egy méltányos megoldásba a palesztin 
problémát illetıen. Izráel rá lesz kényszerítve, hogy elfogadjon egy független palesztin 
államot. Furcsa módon Izrael azt a biztonságot, amit a függetlenségben próbált 
megtalálni, meg fogja szerezni miközben egy erıs nemzet lábbal tapos rajta. 

 

Azok a nemzetek, akik elárasztják Izraelt maguk is az ott összegyőlt gonosz szellemek 
befolyása alá kerülnek. A vezetıik a győlölet, a büszkeség, az erıszak és a pusztítás 
ugyanazon szellemeinek a befolyása alá kerülnek. İk továbbmennek és nagyon 
gonosz dolgokat fognak cselekedni az egész világon. 

 

Izrael megaláztatása 
 

Az elkövetkezı évtizedekben számos idegen uralkodó fogja megszerezni az 
ellenırzést Izrael felett. A nemzet meg fogja tapasztalni, hogy a pogányok lába tapos 
rajta, ahogyan Jézus figyelmeztetett rá. (Lukács 21:24). Azok a zsidók, akik azért 
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mentek Izraelbe, hogy békességet keressenek, csalódottak lesznek. 

 
János figyelmeztetett, hogy a zsidó embereknek számőzetésben kellett volna lenniük 
egy idıre, idıkre és egy fél idıre (Jel. 12:14). Amikor Dániel megkérdezett egy 
angyalt, hogy milyen hosszú ideig fog tartani az erıs nemzet manıverezése, ı 
ugyanazt a választ kapta egy figyelmeztetéssel együtt. 
 
“És hallottam a gyolcsba öltözött férfiút, aki a folyóvíz felett volta, hogy felemeli az ı 
jobb kezét és bal kezét az ég felé, és megesküszik az örökké élıre, hogy ideig, idıkig 
és fél idıig, és mikor elvégezik a szent nép erejének rontását (megtörését - KJV), 
mindezek elvégeztetnek.”    (Dán 12:7). 
 

A “szent nép” Izrael. Az angyal kijelentette, hogy Izrael ereje meg fog törni az “idı, 
idık és félidı” után, ami a pogányok idejének vége. 

 

A Cionista mozgalom kihasználta az erıs nemzetek manıverezését, hogy megvalósítsa 
a zsidók visszatérését a földjükre. Ez egy nagyon kockázatos helyzetbe hozta a zsidó 
népet. Az izraeli kormány ezt a kockázatot a katonai erı jelentıs fokozásával 
enyhítette. Izrael népe most abban bízik, hogy ez biztonságot jelent számára. Ennek a 
hamis bizalomnak össze kell törni, hogy Izrael népe hinni tudjon Jézusban. A katonai 
vereség lerombolja a politikai vezetıikbe és a katonai erejükbe vetett hitüket és 
megnyílik az út a Jézusban való hit számára. 

 
Amikor különbözı nemzetek megtámadják Izraelt és nagy pusztítást visznek véghez a 
földjükön, a Szent Szellem ki fog áradni. 
 
“Nyomorúságos idı lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mindez 
ideig. És abban az idıben megszabadul a te néped; aki csak beírva találtatik a 
könyvben.”      (Dán 12:1). 
 

Az a katasztrófa, ami a nyomorúság idején éri el tetıpontját a zsidók teljességéhez 
vezet el (kulcsszó: Izrael). 

 

Az Egyház 
 

A nagy nyomorúság idıszaka egy óriási csalódás lesz sok keresztyén számára, 
különösen azoknak, akik hittek a hamis tanításoknak. 

 

• Azok az emberek, akik a jóléti evangéliumban hisznek szenvedések közepette 
fogják találni magukat 

• Azok a keresztyének, akik egy elragadtatás általi kimenekülésben bíznak, rájönnek, 
hogy végig fogják élni a nyomorgattatást (kulcsszó: kimenekülés -Rescue). 

• Azok a keresztyének, akik Isten hőségének bizonyítékaként néznek Izrael államra 
ki fognak ábrándulni, amikor Izraelre rá fog törni egy nyugati nemzet (nem Irán 
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vagy Oroszország). 
• Azok az emberek, akik hisznek a demokráciában össze fognak törni, amikor a 

kormányuk elkezdi üldözni ıket. 
• Azokat a keresztyéneket, akik az állam védelmében bíznak, sokkolni fogja az 

állam összeomlása. 
 

Sok keresztyén nincs felkészülve a nagy nyomorúság idıszakára. Sokan zavarba 
fognak jönni és kétségbe fognak esni. Néhányan el fogják hagyni a hitüket (kulcsszó:  
szenvedés -Tribulation). 

 

Szenvedés 
 
A nagy nyomorúság idıszaka alatt a gyülekezet szenvedni fog Jézusért. A Zsidókhoz 
írt levél leírja, hogy ez mihez lesz hasonló. 
 

“Sok szenvedés teljes küzdelmet állottatok ki, midın egyfelıl gyalázásokkal és 
nyomorgattatásokkal nyilvánosság elé hurcoltak titeket, másfelıl társai lettetek 
azoknak, akik így jártak. Mert a foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok 
elrablását örömmel fogadtátok, tudván, hogy néktek jobb és maradandó vagyonotok 
van a mennyekben.”    (Zsidó 10:32-34). 
 
Ez az idıszak kemény lesz azok számára, akik Jézust követik. Nekik oda kell tartaniuk 
a másik arcukat is; ismét és ismét. 

 

• Sokakat lemészárolnak erıszakos és könyörtelen emberek. 
• Sok embert megölnek élelmiszer felhalmozása miatt. 
• Az emberi élet olcsó lesz. 
• Az állami védelem megszőnik. 
• Az igazságszolgáltatás alapvetıen nem mőködik. 
• A szenvedés gyızelemhez fog vezetni. 

 

Felkészülés  
 
A nagy nyomorúság ideje alatt Jézus eljövetelére vagy elragadtatásra várni nagy 
csalódáshoz vezet, helyette meg kellene próbálni a keresztyéneknek 

 

• megérteni, hogy a gonosz erıi nem fogják feladni harc nélkül. 
• felkészülni az üldözésre. 
• erıs közösségeket építeni, ahol a keresztyének biztonságban lehetnek. 
• felemelkednie egy prófétai hangnak, aki érti az idıket. 
• prófétikusan szólni a nemzetekhez. 
• imádkozni Izrael tényleges megmeneküléséért, nem a katonai gyızelemért. 
• prófétikus módon beszélni kell Izrael népéhez, felkészítve ıket, hogy higgyenek 

Jézusban. 
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E szörnyő idıszak idején a legbiztonságosabb hely az erıs keresztyén közösség. Pál 
azt kéri, hogy a gonoszt jóval gyızzük meg. 
 
“Ne gyızettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval gyızd meg.”  (Róma 12:21). 
 
Ugyanabban a levelében útmutatásokat ad erıs kapcsolatok építésére más 
keresztyénekkel. 
 
“Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelızık 
legyetek. A szentek szükségeire adakozók legyetek; a vendégszeretetet gyakoroljátok. 
Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek;” (Róma 12:10,13,16). 
 
A legjobb ellenszer a gonosszal szemben az erıs közösség, ahol a keresztyének 
összetartozhatnak, hogy megvédjék azokat, akik támadás alatt vannak. Az 
egyedülállók sebezhetıek lesznek. A szenvedés ideje alatti hittel teljes ima örömteli 
reményt eredményez. 
 
“A reménységben örvendezık; a háborúságban tőrık; a könyörgésben állhatatosak;”    
(Róma 12:12). 

 

Ne szomorkodjatok 
 

A nyomorúságnak és szenvedésnek ez az idıszaka a keresztyén üldözés ideje lesz. 
Ahogyan a világ belesüllyed a zőrzavarba, a megerısödött politikai hatalom egy 
reménytelen kísérletet tesz, hogy megfékezze a káoszt. Egy óriási nemzet fogja 
megszerezni a befolyást a föld nagy része felett, a béke és jólét helyreállításának 
ígéretével. A keresztyének át fognak látni az ígéreteken és ellene állnak. A fenevad fel 
fogja használni a hatalmát, hogy megsemmisítsen minden ellenállást, ami nagyon 
fájdalmas lesz minden hívı számára. Mivel a fenevad ellene áll Istennek a helyzet még 
inkább romlik. Isten meg fogja engedni ezt az üldözést, hogy megtisztítsa és 
felkészítse az Egyházat a Királyság befogadására. Azok a keresztyének, akik nem 
teljesen adták oda magukat az Úrnak hőtlenné fognak válni, de az igazak 
megmaradnak és meg fognak erısödni a megtisztító folyamat alatt. 
 
“És aki gyız, és aki mindvégig megırzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a 
pogányokon;”   (Jel. 2:26). 
 

Azok a keresztyének, akik Jézusért szenvednek, örökölni fogják az İ Királyságát. 

 

A nagy nyomorúság idejét ne hívjuk a “szenvedés idejének”. Sok keresztyén szörnyő 
próbákat fog megtapasztalni, de ez semmiben sem fog különbözni azoknak a 
keresztyéneknek a megtapasztalásaitól, amit a különbözı idıszakokban átéltek. 
Különleges idıszaknak írni le ezt az idıszakot tisztességtelen lenne más korban élt 
keresztyénekkel szemben, akik nagy szörnyőségeket szenvedtek el az Úrért. 
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Nyomás alatt lenni megszokott dolog keresztyének számára. Megtanultuk, hogy 
mindig számíthatunk szenvedésre. 
 

“E világon nyomorúságtok (szenvedés) lesz; de bízzatok: én meggyıztem a világot.”    
(János 16:33). 

 
“Sok háborúság (szenvedés) által kell nékünk az Isten országába bemennünk.” 
(Ap.csel. 14:22). 
 

A keresztyének mindig számíthatnak szenvedésre. Az igaz keresztyének mindig egy 
fenyegetés lesznek a világ számára és ez mindig ellenállást fog jelenteni. A nagy 
nyomorúság ideje nagyon fájdalmas lesz, de a keresztyének meg fognak vigasztalódni, 
mert Isten le fogja rövidíteni ezt a rettenetes idıszakot. Örömüket fogják lelni ezekben 
a próbákban, amikor látják Isten Királyságát megjelenni a földön. 

 

► A nagy ütközet 
 

A nagy nyomorúság végét egy nagy csata jelzi, mint korszakváltó esemény. Amikor a 
nagy nyomorúság ideje eldurvul, a megmaradó politikai hatalmak életre-halálra 
megütköznek egymással. 

 

• Ez a csata ki fog emelkedni a nyugati fenevad és az iszlám hatalmak közötti 
csaták sorából. 

• Kereskedelmi háború fog kitörni különbözı helyeken. 
• Az olajmezık fölötti ellenırzés lesz egy fontos kérdés. 
• A kis katonai hatalmak a helyi kereskedelmi útvonalak ellenırzését szerzik meg. 
• Kína kihasználva a helyzet adta lehetıséget benyomul Közép-Ázsiába, hogy 

biztosítsa az ásványi anyagok és az olaj feletti ellenırzést. 
• A nyugati fenevad megszokta, hogy a saját útjait használja. Különbözı 

konfliktusokba fog belemenni, feltételezve, hogy a régi ellenségek meg fognak 
ijedni és meghátrálnak, mint a múltban. Ez az idıszak ezeknek az ellenségeknek 
a visszaszorításáról szól. 

• A keleti hatalmak kifáradnak a nyugati fenevad megfélemlítésétıl és úgy 
döntenek, hogy nem avatkoznak be. (Jel. 16:12-14). 

• Az iszlám nemzetek megtámadják Izraelt. Fosztogatnak és elrabolják a korábbi 
gazdasági válság idején ott tárolt nemesfémeket. (Ez 38:12-13). 

• Az iszlám nemzetek meg akarják büntetni a fenevadat a politikájáért és közben 
ellenırzésük alatt tartják az Ígéret földjét. Azt gondolják, hogy az egyáltalán nem 
elég, ezért meg fogják támadni Izrael védtelen részeit (Dán 11:40-45). 

• A fı játékosok a nagy csatában a fenevad, akit a nyugat reprezentál, az iszlám 
nemzetek Irán uralkodója által indíttatva, és a kelet hatalmi erıi. Oroszország 
gyengébb annál, hogy több legyen egy kis játékosnál. 

 



Idık és idıszakok 

 

50

Az Ószövetség prófétái az Izraelben lévı ütközetre koncentrálnak, mert az érdekelte 
ıket, de a harc sokkal szélesebb skálán fog zajlani (Jelenések 16:19). 

 

Másfajta csata 
 

A nagy csata egy személyes küzdelemmé fog válni a politikai vezetık között. A 
történelem során nagyrészt a háború egyik és egy másik király közötti harc volt, 
mindegyik a követık egy kis kíséretétıl támogatva. Az egész népet rendszerint nem 
vonták be legfeljebb azokat, akik a harcmezıhöz közel laktak. A hadviselés természete 
drámai módon megváltozott a nacionalizmus megerısödésével. A háború megszőnt 
létezni, mint a királyok közötti verseny és egy nemzetek közötti küzdelemmé 
változott. A nemzetek készek, hogy indíték nélkül is harcoljanak és mindenkit 
bevonnak a küzdelembe. 

 

A nagy nyomorúság ideje alatt a nemzetek közötti háború átalakul egy politikai 
vezetık közötti személyes küzdelemmé (Dán 11). A fenevad szokása szerint meg fogja 
gyilkolni a politikai vezetıket. A halálfélelem azt fogja eredményezni, hogy sokan 
engedelmeskedni fognak a fenevadnak. A háború fegyverei meg fognak változni. 

 

• Nagy gyalogság összpontosítása felesleges lesz. 
• Független kommandó csapatok hajtják végre a stratégiai gyilkosságokat.  
• Távirányítású kémrepülıgépek (dron-ok) fogják megfélemlíteni az embereket, 

felügyeletük alatt tartva és támadással fenyegetve ıket. Csak kevés embert 
fognak megölni, de sokat meg fognak kínozni. (Jel. 9:1-6) 

• Az irányítható rakéták fognak megölni többeket. (Jel. 9:17-19). 
• Nagyhatótávolságú, nagy romboló erejő rakétákat fognak kilıni.  

 

A kellıs közepén 
 

A nagyhatalmak közötti háború túl fog nyúlni Izraelen. Ezt gyakran Armageddoni 
csatának hívják, ez azonban a Jelenések könyvében lévı egyetlen vers félreértése. 
 
“Egybegyőjtik azért ıket a helyre, amelyet zsidóul Armageddonnak neveznek.”   
(Jel. 16:16). 
 

János nem írta le a nagy csata helyét, de megmagyarázza, hogy az hatással lesz 
Izraelre. Az Armaggedon zsidó szó Megiddo hegyére utal, ami a zsidó történetírás 
szerint Josiás király halálának a helyszíne volt. İ az egyik legjobb király volt 
Júdeában. Az élete csúcspontján belekeveredett az Egyiptom és Asszíria közötti 
háborúba és egy nyílvesszı véletlenül megölte. Jeremiás siratódalt írt róla, mert halála 
tragikus veszteség volt és Júdeának sosem volt többé jó királya (2 Krón. 35:20-25). 

 

A nagy csata ugyanilyen lesz. A földrajzi helyzete miatt Izrael ugyanolyan módon bele 
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fog keveredni a nyugati fenevad és az iszlám hatalmak közötti háborúba, ahogyan 
Jósiás is belekeveredett Egyiptom és Asszíria között. (Ezék 38,39; Dán 11:40-45). 

 
Jóel mondja, hogy a nemzetek össze fognak győlni a Josafát völgyében (Joel 3:12).  Ez 
nem egy földrajzi hely, hanem egy magyarázat. A Josafát szó jelentése: “Isten 
megítél”.  Ez az esemény ítéletet fog jelenteni az erıs nemzeteken. 

 

Keresztyén próféták 
 
A nagy csata közepén Isten közbe fog lépni. 
 
“Feltőrte az Úr szent karját minden népeknek szemei elıtt, hogy lássák a föld minden 
határai Istenünk szabadítását!”   (Ézs. 52:10). 
 

Amikor Izraelt körülveszik és az emberek tele lesznek félelemmel, keresztyén próféták 
fogják felemelni a hangjukat és figyelmeztetnek, hogy a csatára összegyőlt nemzetek 
el fognak pusztulni. Ezek a próféták egy védelmezı ítéletet fognak szólni a Jézus 
nevében. Az imáik felszállnak Istenhez (Ézs. 62:6-7). 

 
A keresztyén próféták bátorítani fogják a zsidó embereket, hogy bízzanak Istenben.  
Arra fognak figyelmeztetni, hogy a hadsereg erejében való bízás csalódást fog okozni.  
Ezt az üzenetet Ézsaiás elıre jelezte. 
 
“Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek! Szóljatok Jeruzsálem 
szívéhez, és hirdessétek néki, hogy vége van nyomorúságának, hogy bőne 
megbocsáttatott; hiszen kétszeresen sújtotta ıt az Úr keze minden bőneiért.”    
(Ézs. 40:1-2). 
 
A próféták ki fogják jelenteni, hogy Izrael szellemi számőzetése véget ért. Meg fogják 
ígérni, hogy Izrael a Szent Szellem ereje által fog megmenekülni és nem a hadsereg 
ereje által (Zak. 1:14-16).  Izrael népe nem fog nekik hinni, de amikor a szabadulás 
elérkezik, emlékezni fognak a szavukra és áldani fogják azokat, akik a Jézus nevében 
prófétáltak. Ez az igazi jel, ami a pogányok idejének a végét jelenti. 
 
“Íme, pusztán hagyatik nektek a ti házatok…. mígnem ezt mondjátok: Áldott, aki jı az 
Úrnak nevében!”   (Máté 23:38-39). 
 

Ezeknek a prófétáknak nagyon pontosaknak kell lenni az idızítést illetıen. Be kell 
jelenteniük Izrael visszatérését az áldásba mielıtt Isten szólna, különben aláásnák a 
tekintélyüket. Sok keresztyén próféta már alkalmatlanná vált arra, hogy - mielıtt Isten 
szólna - bejelentse Izrael elhagyatottságának végét. Ezek a próféták nem hitelesek, 
mert már a nagy csapás ideje alatt megígérték Izrael számára a szabadulást. İk 
korábbra ígérték ezt, és az bizonyítottan rossz volt. 

 
A keresztyén próféták imája és kijelentése fel fogja szabadítani a Szent Szellem erejét. 
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El fogja hozni a világ politikai és katonai hatalmának a lerombolását többféle módon:  
 
• A légköri viszonyok a távvezérelt fegyverek vezérlésének összezavarását 

okozzák 
 
• Számítógép vírusok és - férgek fogják megrongálni a fegyverek vezérlését 

 
• Azok között, akik a fegyverek ellenırzéséért felelısek fejetlenség lesz úrrá és 

maguk ellen fordítják a fegyvereiket. 

 

“Egyiknek fegyvere a másik ellen lesz.”   (Ezék 38:21). 
 

“És azon a napon lesz, hogy az Úr nagy háborúságot támaszt közöttük, úgy, hogy 
ki-ki a maga társának kezét ragadja meg, és a maga társának keze ellen emeli fel 
kezét.”   (Zak. 14:13). 

 
A végeredmény nagyon meglepı lesz. 

 

• Az Izrael területére betörı katonai erık teljesen elpusztítják magukat. A 
pusztulásuk a Zakariás 14:12-14-ben és Ezékiel 39:3-5-ben vannak leírva. 

 
• A rombolás visszájára fordul és azokban a nemzetekben fog bekövetkezni, 

ahonnan ezek a hadseregek jöttek. A politikai vezetık megsemmisülnek. 
 
• A nemzetek városai összeomlanak (Jel. 16:19). 

 

A próféták kijelentése beteljesül Izraelen. 

 

Szenvedı próféták 
 
János látta ezeknek a keresztyén prófétáknak az elhívását (Jel. 10:9-10). 
 
“Vedd el és edd meg; és megkeseríti a te gyomrodat, de a te szádban édes lesz, 
mint a méz.”    (Jel. 10:9). 
 

Amikor ezek a próféták elhívást kaptak a szolgálatukra, az egy édes elhívásnak 
látszott. Amikor elkezdik beteljesíteni az elhívásukat, szenvedni fognak a hitükért és 
az hirtelen meglehetısen keserővé válik. Azok a próféták fogják megmutatni az utat a 
szenvedı Egyháznak, akik korábban maguk is keresztülmentek szenvedésen.  Mivel 
ık szenvedtek Jézusért, ezért készek lesznek prófétálni a nemzeteknek és 
felszabadítani Isten akaratát a földön. 
 
“És monda nékem: Ismét prófétálnod kell néked sok népek és nemzetek, és 
nyelvek és királyok felıl.”   (Jel. 10:11). 
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A szenvedı próféták fogják felszabadítani azokat az eseményeket, amik lezárják a 
nagy nyomorúság végét és megnyitják az utat Isten Királysága számára (kulcsszó: 
prófétai szolgálat). 

 

Nem korszakos esemény 
 
A nagy nyomorúság idıszakának a végén nem lesz egy korszakváltó kulcs-esemény. 
Jézus nem tér vissza az idıszak végén, hogy megszabadítsa Izraelt, ahogyan azt sok 
keresztyén várja. 

 
• A keresztyének reménysége, hogy megmeneküljenek a második eljövetel által 
kiábrándultságot fog eredményezni. 

 
• A nagy nyomorúság ideje a pogányok idejének a végét és nem a történelem 
végét hozza el. 

 
• Jézus visszatér a történelem végén, hogy lezárja az életet a földön. Nem tér 
vissza Jeruzsálembe, hogy uralkodjon egy zsidó birodalom felett, amit Isten 
Királyságának hívnak. 

 
• A következı idıszak Isten Királysága, ami a Szent Szellem munkája. 

 

 

Izrael teljessége 
 
A nagy csata egy korszakváltó esemény, ami lezárja a nagy nyomorúság idejét. Három 
korszakváltó esemény jelzi a következı idıszak kezdetét. Azok megnyitják az utat a 
Szent Szellem számára, hogy felszabadítsák a föld átalakulásának eljövetelét. 
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• Izrael teljessége; 
• Az emberi kormányzás összeomlása; 
• Az evangélium elıretörése. 

 

Izrael teljessége 
 
Izrael teljessége jelzi egy új idıszak kezdetét. A hagyomány szerint ezt az eseményt 
hívják a “zsidók elhívásának”, de a biblikus kifejezés a “teljesség”. 
 
“Ha pedig az ı esetük világnak gazdagsága, és az ı veszteségük pogányok 
gazdagsága, mennyivel inkább az ı teljességük!”       (Róma 11:12) 
 

Ez a korszakváltó esemény fordulópont a történelemben. 

 

Megnézve a zsidó nép történetét, könnyő lenne azt hinni, hogy Isten befejezte velük a 
dolgokat. Ez azonban nem így van. Jóllehet Isten ítélete alatt vannak a Messiásuk 
elutasítása miatt, a Biblia azonban megígéri nekik, hogy helyreállításra kerülnek, az 
áldás helyére. Ez akkor fog megtörténni, amikor felismerik, hogy Jézus a Messiás, akit 
várnak. 

 

Ez az ábra mutatja Isten szövetségét Izraellel. 

 

 
 
                          Átok   Áldás 
 
 

Izrael 
 
 
 
 
 

                                                                   Jézus 
 
 

 Egyház 
           Izrael teljessége 

 

 

A szaggatott vonal bal oldalán a szövetség átka van, a jobb oldalon pedig a szövetség 
áldása. A halványszürke szín Izrael történelmét ábrázolja. Jézus szolgálatát a fekete 
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vonal jelzi. Izrael elutasította Jézust, ezért balra, a törvény átka alá került (Máté 23:37-
39). Jézus betöltötte a szövetség feltételeit mindazok helyett, akik hisznek benne, ezért 
a gyülekezet (sötétszürke) a szövetség áldásában él. Ahogyan növekszik a gyülekezet a 
szürke nyíl sokkal nagyobb lesz. 

 

Izrael pillanatnyilag a szaggatott vonaltól balra - az átok alatt - helyezkedik el. Izrael 
államát “fegyver által” hozták létre (Ezékiel 38:8) és nem közvetlenül Isten által, ezért 
folyamatosan a pogányok fognak taposni rajta. Isten azonban nem felejtette el a 
szövetségét, ezért a megfelelı idıben helyre fogja állítani Izraelt az áldás helyére. 

 

Az ígéret 
 
Isten ígéretét Izrael számára legvilágosabban a Róma 11 írja le. A zsidók 
megbotlottak, de nem estek el jóvátehetetlenül. (Róma 11:11).  Izrael végül meg fog 
békülni az Úrral. Jóllehet a zsidók az evangélium elutasítása miatt Isten ellenségévé 
váltak, a kiválasztásuk az atyák kedvéért bizonyos. 
 
“Az evangéliumra nézve ugyan ellenségek ti érettetek; de a választásra nézve 
szerelmetesek az atyákért. Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ı 
elhívása.”    (Róma 11:28-29). 
 

Ha egyszer Isten elhív egy népet, az elhívását nem változtatja meg (Ézs. 54:10, Jer. 
31:37). 

 
Amikor Izrael teljességre jut a zsidók óriási többsége hinni fog Jézusban. Pál úgy írta 
ezt le, mint egy visszaoltást az olajfába. 
 
“Sıt azok is, ha meg nem maradnak a hitetlenségben, beoltatnak; mert az Isten ismét 
beolthatja ıket.”     (Róma 11:23). 
 
A zsidók ki voltak vágva egy idıre, de helyre lesznek állítva, amikor a pogányok ideje 
betelik, hogy áldás legyenek. 
 
“A megkeményedés Izráelre nézve csak részben történt, ameddig a pogányok 
teljessége bemegy. És így az egész Izráel megtartatik, amint meg van írva: Eljön 
Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a gonoszságokat:   (Róma 11:25-26). 
 

A gyülekezet és Izrael eggyé válik Jézusban. 

 
A megtérés a legtöbb zsidó számára ugyanabban az idıben jön el. Amikor a szenvedés 
idején az egész nemzetüket megérinti a Szent Szellem, nagy sokaság fog jönni, hogy 
higgyenek. Ez a helyreállás a Mózes könyvében lévı egyik ígéreten alapszik. 
 
“De ha onnan keresed meg az Urat, a te Istenedet, akkor is megtalálod, hogyha teljes 
szívedbıl és teljes lelkedbıl keresed ıt. Mikor nyomorúságban leszel, és utolérnek 
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téged mindezek az utolsó idıkben, és megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez, és hallgatsz 
az ı szavára:”      (5 Mózes 4:29-30). 
 

Amikor Izrael szétszóratásban volt a nemzetek között, Isten nem szegte meg az ı 
szövetségét. A számőzetés az átok beteljesülése volt a szövetség alapján, ezért amikor 
a büntetés letelik, Izrael ismét áldás alá kerül (lásd Ézs. 51:17-23). 

 

Hogyan? 
 
Sok keresztyén össze van zavarodva, hogyan történik meg az Izrael teljessége.  Isten 
megoldását mindig a probléma határozza meg. A zsidók problémája a “látás”. A 
szemük meg van vakítva, hogy megakadályozza ıket az igazság meglátásában. 
 

“Amint meg van írva: Az Isten kábultság lelkét adta nékik; szemeket, hogy ne 
lássanak, füleket, hogy ne halljanak, mind e mai napig.”     (Róma 11:8). 

 
“Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne 
higgyétek, hogy a megkeményedés Izráelre nézve [csak] részben történt, ameddig a 
pogányok teljessége bemegy.”     (Róma 11:25). 
 

Ez a szellemi vakság eltart a pogányok idejének végéig. Szükséges, hogy a zsidók 
szellemi szemei megnyíljanak, és a szívük összetörjön, mielıtt el tudják fogadni az 
üdvösséget (ez az egyetlen mód, hogy bárki megtérésre jusson). 

 
Zakariás azt prófétálta, hogy amikor a nemzetek a prófétai ima válaszaként 
körbeveszik Izraelt és elpusztítják, Isten ki fogja árasztani a szellemét Izraelre és 
megnyitja a szemüket, hogy megértsék: Jézus a Messiás. 
 
“A Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek és 
könyörületességnek lelkét, és reám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják ıt, amint 
siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, amint keseregnek az elsıszülött után.”    
(Zak. 12:10). 
 

A pogányok idejének végén a Szent Szellem ki fog áradni Izrael szívébe. Be fogják 
fogadni a Szellemet és Jézushoz kiáltanak megmenekülésért. A kegyelem Szelleme 
hitet fog adni nekik, hogy higgyenek benne.  

 

A Szent Szellem meg fogja nyitni a szívük szemeit. Abba fogják hagyni a harcos 
messiás utáni keresésüket és megértik, hogy Jézus a Messiásuk, “akit átszegeztek” egy 
dárdával. Ez a felismerés a bőnbánat nagy kiáradását fogja hozni. Ahogyan Izrael 
felismeri, hogy Jézus az Atya jobbján uralkodik és ık meg vannak mentve a Jézus 
nevében való imádság által, az egész föld be lesz töltve könnyekkel. Amikor 
felismerik mit tett Jézus értük, sírni fognak a szomorúságtól és az örömtıl. A sírás 
nagyobb lesz, mint amikor Josiás király meghalt. (Zak. 12:11-14). 
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Sok keresztyén azt gondolja, hogy a zsidók akkor fognak megtérni, amikor Jézus 
visszatér Jeruzsálembe, de ez nem így van. Látva nem lehet hinni. A zsidók látták 
Jézust három éven át miközben a földön szolgált, de nem hittek benne, mert a szívük 
kemény volt (Róma 10). Semmi sem változott, mert ismét Jézust látva nem 
eredményezne hitet bennük. Izrael problémája a szív keménysége és az egyetlen 
gyógymód a szellemi vakságra a Szent Szellem kijelentése. 

 
A zsidó emberek nem fognak Jeruzsálembe jönni, hogy megtérjenek, ha látják Jézust 
visszatérni. A szívük akkor fog megváltozni, amikor a Szent Szellem mozdulása 
felnyitja a szellemi szemeiket. 
 

“És többé el nem rejtem orcámat tılük, mivelhogy kiöntöttem lelkemet Izráel házára, 
ezt mondja az Úr Isten.”       (Ezék 39:29). 

 
“Mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra; kiöntöm lelkemet a te 
magodra, és áldásomat a te csemetéidre.”    (Ézs. 44:3). 
 

A zsidók a Szent Szellem kiáradására fognak megtérni és egy prófétikus gyülekezet 
prédikálására. A haditerv nem változott. A zsidók úgy fognak megtérni, mint mindenki 
más; bőnbánat és Jézusban való hit által. 

 
Áldás a világ számára 

 

A zsidók teljessége meg fogja nyitni egy nagy áldás idejét a föld számára. 
 
“Ha pedig az ı esetük világnak gazdagsága, és az ı veszteségük pogányok 
gazdagsága, mennyivel inkább az ı teljességük!      (Róma 11:12) 
 

Ez kétféle módon történik: 

 

1. Amikor a zsidók elhagyatottsága a végéhez érkezik, a Sátán törvényes hatalma 

megszőnik a földön. Ezért ugyanolyan könnyen el lehet küldeni, ahogyan a 
keresztyének is megkötözik ıt. A Sátán gyenge és erıtlen lesz. A gonosz 
erejének megszőnésével a Királyság legnagyobb akadálya elhárul. A gonoszság 
gyors megyszünése utat nyit Isten Királyságának. 

 

2. A zsidók teljessége nem csak Izrael számára lesz áldás, hanem a gyülekezet 
számára is, mint “élet a halálból”. 

 
“Ha pedig az ı esetük világnak gazdagsága, és az ı veszteségük pogányok 
gazdagsága, mennyivel inkább az ı teljességük!”    (Róma 11:12). 
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A zsidók visszakerülnek a csapatba oda, ahová tartoznak. A gyülekezet a 
késıbbiekben már nem lesz megcsonkított. A Szent Szellem a továbbiakban nem 
lesz korlátozva Jézus testének hiányossága miatt: a teljes csapattal a Szent Szellem 
egy újfajta szabadsággal fog munkálkodni a világban. 

 

A zsidók teljessége megnyitja az utat az evangélium gyors terjedése számára. Isten 
szabad lesz, hogy kiárassza a Szellemét és elhozza a Királyságának teljességét. 

 

Ez az esemény fontos fordulópont a történelemben, ezért a keresztyéneknek azért 
kellene munkálkodniuk és imádkozniuk, hogy ez az idıszak eljöjjön. Imádkozniuk 
kellene, hogy a zsidók helyreálljanak az áldás helyére, és akkor az áldás vissza fog 
térni az egész világra. (Az Izrael katonai sikeréért való ima nem fogja ezt megtenni.) 

 

Kijelentés 
 
János számos látást kapott a zsidók teljességére. 
 
“És hallottam a megpecsételtek számát: Száznegyvennégyezer, az Izráel fiainak 
minden nemzetségébıl elpecsételve.”      (Jel. 7:4). 
 
Az elpecsételtek száma szimbolikus és nem szó szerint kell érteni. A tízes szám a 
hiánytalanságot jelképezi és a tizenkettı Izraelt. 122 x 103 = 144  ezer az Izrael 
teljességének tökéletes szimbóluma. A tizenkettes szám az apostolok számát is 
jelképezi. Izrael be fogja tölteni az Ábrahámnak és Mózesnek kijelentett ígéreteket (1 
Mózes 12:3) és (5 Mózes 4:6-7).  
 
“És láttam, és íme egy Bárány áll a Sion hegyén, és ı vele száznegyvennégy ezren, 
akiknek homlokán írva van az ı Atyjának neve. És hallék szózatot az égbıl, mint sok 
vizeknek zúgását és mint nagy mennydörgésnek szavát; és hallottam hárfásoknak 
szavát, akik az ı hárfájukkal hárfáztak; És énekelnek mintegy új éneket a királyiszék 
elıtt, és a négy lelkes állat elıtt és a Vének elıtt; és senki meg nem tanulhatja azt az 
éneket, csak a száz negyvennégy ezer, akik áron vétettek meg a földrıl. Ezek azok, akik 
asszonyokkal nem fertıztették meg magokat; mert szüzek. Ezek azok, akik követik a 
Bárányt, valahová megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a 
Báránynak zsengéiül.”    (Jel. 14:1-4). 
 
Ez a korábbi látásban látott pecsétek beteljesedése. Ez az evangélium erıteljes 
elıretöréséhez vezet. 
 
“És láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél az örökkévaló evangélium volt, 
hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és 
ágazatnak, és nyelvnek és népnek,”       (Jel. 14:6). 
 

Az örökkévaló evangélium kihirdetésre kerül mindazok számára, akik a földön élnek. 
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Az emberi kormányzás összeomlása 
 
A nagy nyomorúság idıszaka akkor fejezıdik be, amikor az emberi kormányzás 
összeomlik a sikertelen programjaik és beteljesítetlen ígéreteik súlya alatt. Ha a 
hatalmuk felemelkedése lenyőgözı volt, az összeomlásuk is látványos lesz. Az emberi 
kormányzásban és a politikai hatalomban való hit örökre megsemmisül. 

 

Az emberi politikai hatalom óriási akadálya a Királyságnak, mert aláássa Isten 
hatalmát és egy hamis megváltást ígér. A demokrácia elterjedése növelte ezt a hitet. 
Ahhoz, hogy a Szent Szellem el tudja hozni Isten Királyságának teljességét, el kell 
tőnnie az emberi politikai hatalomban való a széles körben elterjedt bizalomnak.  

 

Az emberi történelem legnagyobb részében a világ királyok, császárok és különbözı 
politikai hatalmak ellenırzése alatt állt. Az utolsó néhány száz év során különbözı 
demokratikus népvezérek ragadták magukhoz ezt az ellenırzési szerepet. Mielıtt Isten 
Királysága teljességre tud jutni a földön, ennek az emberi politikai hatalomnak meg 
kell szőnni. Azok a keresztyén próféták, akik Izraelt vigasztalják, kihirdetik a politikai 
hatalom megsemmisülését is. Az ı prófétikus szavuk fogja felszabadítani a Szent 
Szellem erejét, hogy megszőnjön az emberi kormányzás és politikai uralom az egész 
világon. 

 

A kormányzás összeomlása 
 
A hatodik pecsét megnyitása írja le az emberi kormányzás és a demokratikus hatalom 
összeomlását. 
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“Azután láttam, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta, és íme nagy földindulás lett, és a 
nap feketévé vált, mint a szırzsák, és a hold egészen olyan lett, mint a vér; és az ég 
csillagai a földre hullának, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy 
szél rázza. És az ég eltakarodott, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik; és 
minden hegy és sziget a helyébıl elmozdíttatott.”    (Jel. 6:12-14). 
 
Ezeket az eseményeket nem kell szó szerint érteni. Az ószövetségi próféták gyakran 
írták le egy nagy nemzet összeomlását ilyen nyelven. Ezékiel próféciája Egyiptomról 
egy példa. 
 
„És mikor eloltalak, beborítom az eget, s csillagait besötétítem, a napot felhıbe 
borítom, és a hold nem fényeskedik fényével.”      (Ez 32:7). 
 

Ez Egyiptom elpusztításának a leírása Babilon által. A nap folyamatosan sütött, de a 
prófécia beteljesedett. Más próféciák a nap, a hold vérvörössé válását és a csillagoknak 
az égrıl való lehullását használták egy emberi kormányzás és politikai hatalom 
összeomlásának leírására. 

 

A politikusok elmenekülése 
 
A nagy nyomorúság katasztrofális vége az egész világon le fogja rombolni a bizalmat 
a politikai vezetık iránt. 
 
“És a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a hatalmasak, és 
minden szolga és minden szabad, elrejtik magukat a barlangokba és a hegyeknek 
kıszikláiba; És mondának a hegyeknek és a kıszikláknak: Essetek mi reánk és 
rejtsetek el minket annak színe elıl, aki a királyiszékben ül, és a Bárány haragjától:”      
(Jel. 6:15-16). 
 
A csillagok lehullása az égboltról azt jelképezi, hogy királyok és uralkodók elveszítik 
a hatalmukat. A világ színpadán parádézó politikusok és királyok el fognak 
rejtızködni a sziklák alatt és a barlangokban. Akik a politikai hatalomban bíztak tele 
lesznek rémülettel.  

 

• A politikai vezetık el fogják hagyni a hivatalaikat. 
• Senki sem lesz hajlandó a helyén maradni. 
• Pénz nem lesz, a feszültség óriási lesz, ezért senki sem akar politikai hatalmat. 
• A fennálló politikai rend össze fog omlani minden nemzetben. 

 

Ahogyan az emberi birodalom az utolsó lélegzetvételéhez közelít, az emberi 
kormányzás össze fog dılni és eltőnik mindenhol. Amikor a világ népe látja, hogy a 
bajok a vezetı politikusaik miatt következtek be, dühösek lesznek. Azok a vezetık, 
akik nem pusztulnak el a háborúban, azokat az erıszakos tömeg fogja elüldözni a 
hivatalukból. Megpróbálnak ugyan elmenekülni, de nem találnak helyet, ahová 
elrejtızhetnének. 
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Azokat az embereket, akik a kormányukban bíztak, hogy biztonságot és jólétet 
biztosítson számukra, sokkolni fogja, hogy semmi sem történik. Azok, akik hívják a 
politikai vezetıiket, hogy hozzanak döntéseket a jövıre vonatkozóan, nem fognak 
senkit találni. Ez rettenetes lesz sok ember számára, de nem lesznek annyira 
megrémülve, mint maguk a politikai vezetık. 

 

A valaha létezı legjobb kormányzat megbukik 
 

A nagy nyomorúság idején a büszkeség eléri a csúcspontját, és megpróbál egy 
tökéletes kormányzást létrehozni és kiterjeszteni a befolyását az egész világra. Sokan 
nagy reményt főznek hozzá, mert ez a kormány jó emberekbıl áll össze, erıs 
keresztyén támogatással. A túl nagy politikai hatalom azonban mindig katasztrófához 
vezet. A demokratikus hatalom, amelyik megígérte a békét a világ számára a káosz és 
összeomlás miatt egy szörnyő zőrzavarba fog torkollni. 

 

Az emberek nincsenek meglepıdve, amikor gonosz vezetık károkat okoznak, de egy 
demokratikus kormánytól elvárják, hogy legyen ereje a jóra. Amikor ez a jó szándékú 
demokratikus politikai vezetés a szenvedés mocsarában összeomlik, a bennük bízók 
teljesen kiábrándultak lesznek. A valaha létezı legjobb emberi kormányzás 
összeomlása olyan kiábrándító lesz, hogy a világ népe sosem fog többé bízni emberi 
politikai hatalomban. 

 

• A politikai hatalomba vetett bizalom meg fog rendülni. 

• Az emberi kormányzást el fogják utasítani, mint egy hamis reményt. 

• A demokráciába vetett hit meg fog rendülni. 

• A katonai erıbe vetett bizalom meg fog rendülni. 

• A rendırségbe és a biztonsági erıkbe vetett bizalom össze fog törni. 

• A hatalmasságok és erık teljesen le lesznek fegyverezve. 

• A politikai hatalom össze fog omlani és csendben eltőnik. 

 

A politikai hatalomban való bízás, ami az emberi szívekben rejtızik el fog tőnni 
örökre. 

 

Fejedelemségek és hatalmasságok 
 

A politikai hatalom és a szellemi hadviselés összefüggnek egymással. Egy nemzet 
vagy város vezetıi hatalommal rendelkeznek a városuk vagy a területük felett. Ez 
megteremti annak lehetıségét, hogy gonosz hatalmak politikai hatalommal rendelkezı 
embereket támadjanak meg, hogy növeljék a befolyásukat az alattuk lévı emberek 
felett. Ha egyszer a gonosz hatalmak megszerzik az ellenırzést egy politikai vezetı 
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fölött, a vezetı hatalma alatt lévı emberek sebezhetıvé válnak hasonló szellemi 
támadással szemben. 

 

A politikai hatalom koncentrálása lehetıséget ad a gonosz erık számára, hogy 
kiterjesszék hatalmukat. Ha egy gonosz szellem megszerzi az ellenırzést egy személy 
felett az képes annak a személynek az életét tönkretenni. Ha ugyanaz a szellem 
megszerzi a kontrollt egy király vagy elnök felett, az ilyen ember egy egész nemzetet 
kontrollálhat. A legtöbb gonosz erı egy érzéki csalódás. Néhány erıs emberre 
koncentrálva a támadásaikat, a gonosz erık megnövelik a korlátozott hatalmukat. A 
politikai hatalom megerısíti a gonosz szellemek hatalmát. 

 

Ha a gonosz erık megtámadnak egy királyt vagy elnököt, akkor ık “fejedelemségekké 
és hatalmasságokká” válnak az erı által mindenki felett a nemzetben. Amikor egy 
politikai vezetınek engedelmeskedünk, megnyitjuk az életünket az ıket kontroll alatt 
tartó szellemi erıknek. A politikai hatalom koncentrációja elmozdítja a szellemi 
hatalmat a fejedelemségek és hatalmasságok felé. 

 

Amikor az emberi kormányok és birodalmak elbuknak, akkor azok a fejedelmek és 
hatalmasságok, amik növelték az ı hatalmukat rajtuk keresztül megsemmisülnek. Az 
által, hogy sehol sem lesz helyük megkapaszkodni, ık csupán egy általános gonosz 
szellemekké válnak legyızve a kereszt által. Amikor a politikai vezetık elveszítik a 
hatalmukat azok a szellemi erık, amik uralták a világot általuk szintén erıtlenné 
válnak. Szét fognak szóródni a társadalomban, széttöredezetté és gyengévé válnak. 

 

A királyság megjelenik 
 
Az óriási politikai hatalmat koncentráló demokratikus birodalom sikertelen 
próbálkozása, hogy elhozza a békét össze fog omlani egy ilyen zőrzavarban; a világ 
népei nem fognak bízni ismét emberi politikai hatalmakban. A keresztyéneknek nem 
kell harcolniuk az emberi politikai birodalmak ellen, mert Isten fogja megítélni azokat. 
İ fogja megsemmisíteni az utolsó emberi kormányzást, örökre lerombolva a politikai 
hatalmakban való bizodalmat. 
 
“De ítélık ülnek és az ı hatalmát elveszik, hogy megrontasson és végleg 
elvesszen.”     (Dán 7:26). 
 

Amikor az emberi kormányok megszüntetik mőködésüket, egy hatalmi vákuum 
keletkezik. Azok, akik a demokratikus kormányzásban bíztak valami más és jobb után 
fognak sóvárogni. Az utolsó emberi kormányzásnak – nem kontrollálható események 
általi – összeomlása miatt, az emberek egy olyan megmentı után vágynak, aki meg 
fogja tartani az ígéreteit. Isten Királysága nagyon csábítóvá fog válni számukra.  

 

A politikai hatalom darabjaira fog hullani, porrá zúzva és szétszóródva az olyan 
mindennapi emberek körül, akik Jézusban bíznak, neki engedelmeskednek és 
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szellemben járnak. A világi királyságok el fognak tőnni és Isten Királysága fogja 
helyettesíteni azt. 

 

 

 

Az evangélium elırehaladása 
 
Az emberi kormányzás összeomlása és Izrael teljessége korszakváltó események, amik 
jelzik a nagy nyomorúság végét. Ezek az események szabadítják fel a Szent Szellemet, 
hogy az evangélium eljusson az egész világra. Az evangélium elırehaladása jelzi a 
következı idıszak kezdetét. Számos változás az evangélium gyors elırehaladását teszi 
lehetıvé. 

 

• Minden korlát leomlik és a Szent Szellem szabadon és új módon munkálkodik. 
• A nagy nyomorúság okozta szenvedés meg fogja tisztítani a gyülekezetet. A 

megtisztított gyülekezet radikálissá válik, és kész lesz a jó hír hirdetésére. 
• Az evangélium a Szent Szellem erejével kerül kihirdetésre. Jelek és csodák fogják 

kísérni azt, hogy bizonyítsák Isten szeretetét és erejét (Márk 16:16-17). 
• A keresztyéneknek erıs kapcsolatokat kell építeniük egymással annak érdekében, 

hogy túléljék a nagy nyomorúság idejét. Az emberek megláthatják a parancsolatok 
megélését a szomszédjaik életében. (János 13:34). Vonzódni fognak az olyan 
keresztyénekhez, akik úgy élnek együtt egymással, ahogyan Jézus a tanítványaival. 

• Azok az emberek, akik megtapasztalták a keresztyének nagylelkőségét a nehéz 
idıkben próbára tették ezt a szeretetet és bebizonyosodott, hogy igaz. 

• Zsidó keresztyének fogják az evangéliumot hirdetni az egész világon nagy 
buzgalommal és tőzzel. 

• A világ nemzetei bíztak az emberi kormányzatban, hogy békét és biztonságot hoz 
számukra. Amikor a béke és biztonság eltőnik, és a kormányok megszőnnek, az 
emberek sóvárogni fognak egy jobb megmentı után, és felismerik Jézusban az igazi 
megmentıt. 

• A fejedelemségek és a szellemi erısségek meg fognak bénulni az emberi 
kormányok összeomlása miatt. 
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Az örökkévaló evangélium 
 
Izrael elpecsételése után (Jel. 7:1-8) János nagy sokaságot látott az evangélium által 
minden nemzetbıl megtérni. 
 
“Azután láttam, és íme egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, 
minden nemzetbıl és ágazatból, és népbıl és nyelvbıl; és a királyiszék elıtt és a 
Bárány elıtt állnak, fehér ruhákba öltözve és az ı kezeikben pálmaágak; És kiáltanak 
nagy szóval, mondván: Az üdvösség a mi Istenünké,”     (Jel. 7:9-10). 
 

Az evangélium által megmentett emberek száma olyan sok lesz, hogy senki sem tudja 
megszámolni ıket. Amikor a pogányok ideje betelik, és a zsidók csatlakoznak a 
csapathoz, ez az ígéret be fog teljesedni. A 144 000-rıl való látás az Izrael teljességét 
mutatja be (Jel. 14:1-4), ami követte az evangéliumnak a nemezetekhez való eljutást. 
 
“És láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél van az örökkévaló evangélium, 
hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és 
ágazatnak, és nyelvnek és népnek,”      (Jel. 14:6). 
 

Amikor Izrael elfogadja az evangéliumot, a gyülekezet, ami már magában foglalja 
Izraelt is, hirdeti Jézus evangéliumát az egész világon. 

 

A föld learatása 
 

Az evangélium hirdetése elvezet a föld nagy aratásához. János látta Jézust ülni egy 
felhın sarlóval a kezében. Egy angyalnak adatott egy sarló, hogy learassa a földet. 
 
“És más angyal jön ki a templomból, nagy szóval kiáltván annak, aki a felhın ül: 
Indítsd a sarlódat és arass; mert a földnek aratni valója megszáradt. Bocsátja azért, 
aki a felhın ül az ı sarlóját a földre; és learattatik a föld.” 
 (Jel. 14:15-16). 
 

Amikor a nagy nyomorúság ideje betelik, a föld érett lesz az aratásra. Jézus ki fogja 
küldeni az evangélium hírnökeit, hogy elhozzák az ı aratását. A legnagyobb aratás a 
zsidók teljessége után jön el és bevezet Isten Királyságába. 

 
A föld learatásával kapcsolatos látásában János azokat látta, akik gyıztesen jöttek ki a 
szenvedésbıl és Istent imádva álltak az „üvegtengernél” - Mózes és a Bárány énekét 
énekelve. 
 
“És éneklik Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekét, ezt 
mondván: Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és 
igazak a te útjaid, óh szentek Királya! Ki ne félne téged, Uram! és ki ne dicsıítené a te 
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nevedet? mert csak egyedül vagy szent. Mert eljönnek mind a pogányok és lehajolnak 
elıtted; mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek.”     (Jel. 15:3-4). 
 
Ezek a szavak teljesednek be, amikor Mózes szövetsége és Jézus evangéliuma a Szent 
Szellem által egységbe forr. Amikor a nemzetek látják Isten Királyságának dicsıségét, 
mindent fel fognak adni és Istent imádják. 
 
“Mert az Úr dicsıségének ismeretével betelik a föld, amiképpen a folyamok megtöltik 
a tengert.”    (Habakuk 2:14). 

 

Az evangélium ereje 
 
Az evangélium ereje meg fog látszani Izrael földjén. Jézus evangéliuma és a Szent 
Szellem ajándékai meg fogják változtatni az Izraelben és Palesztinában élık szívét 
megengedve nekik, hogy együtt, egységben éljenek. Le fogják rombolni az elválasztó 
falat, ami korlátként fel lett építve közöttük. 

 
İ lerombolta az ellenségeskedést és a választófalat (Efézus 2:14-16). 

 

Ennek a falnak lerombolása ámulatba fogja ejteni a világot és bemutatja az evangélium 
erejét. 

 

 

Isten Királysága 
 

A valaha legjobb idıszak  
 

Az evangélium elırehaladása megnyitja az utat Isten Királyságához. Ezen idıszak 
alatt Isten el fogja végezni a földön azt, ami a mennyben már megvan. Ez lesz a 
legjobb idıszak az emberiség történetében. Isten Királysága, amirıl Jézus azt 
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kihirdetette, hogy közel van; beteljesedik, és nagy áldást hoz a földre. 

 
Az idı alkalmas lesz a Királyság eljövetelére. Minden akadály elhárul és a szükséges 
feltételek beteljesülnek: 
 
• A Jézusért való szenvedés fel fogja készíteni a gyülekezetet. 

• A gyülekezet végül is kiábrándul az uralkodásból és a kontrollból, a szeretet és 
szolgálat elkötelezettjévé válik.  

• A keresztyének készek lesznek befogadni a Királyságot a hatalommal való 
megalkuvás nélkül. 

• Izrael teljessége a Szent Szellem szabadságát fogja eredményezni a gyülekezet 
számára, hogy átformálja a világot. 

• Az emberi kormányzás minden formája kipróbálásra került és megbukott. Az 
emberek sóvárogni fognak valami jobb után. 

• A világ népe győlölni fogja az emberi kormányzást, ezért nyitottá válik az Isteni 
kormányzásra. 

• A gonosz szellemi hatalmak hatástalanná válnak az emberi hatalom bukása miatt. 

• Ahogyan az emberi politikai hatalom semmivé válik, a hatalom vissza fog 
kerülni a családokhoz és a helyi közösségekhez. 

 
Dániel látása beteljesedik, amikor Isten népe befogadja a Királyságot. 
 
“De a magasságos egeknek szentjei veszik majd az országot, és bírják az 
országot örökké és örökkön örökké.”    (Dán. 7:18). 
 
Ez nem a második eljövetel, mert Jézus végig a látásban Isten jelenlétében ül. 
 
“Láttam éjszakai látásokban, és íme az égnek felhıiben, mint valami emberfia 
jön; és megy az öreg korúhoz, és eleibe viszik ıt.”      (Dán 7:13). 
 
Jézus a mennybemenetelekor részesült a dicsıségbıl és hatalomból. 
 
“És ad néki hatalmat, dicsıséget és országot, és minden nép, nemzet és nyelv néki 
szolgál; az ı hatalma örökkévaló hatalom, amely el nem múlik, és az ı országa meg 
nem romlik.”      (Dán 7:14). 
 

Neki nem kell visszatérnie a földre, hogy létrehozza az İ Királyságát. Az teljességre 
jut a földön, amikor az İ népe elfogadja azt a hatalmat, amivel İ rendelkezik a 
mennyben. 
 
“Az ország pedig és a hatalom és az egész ég alatt levı országok nagysága átadatik a 
magasságos [egek] szentjei népének; az ı országa örökkévaló ország, és minden 
hatalmasság néki szolgál és engedelmeskedik.”      (Dán 7:27). 
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Ez egy bámulatos ígéret. Isten Királysága akkor jut teljességre, amikor a hatalom és az 
erı a szenteknek adatik a földön. 
 

Nem kell erıszakot alkalmaznunk ahhoz, hogy bemenjünk a Királyságba. A Szent 
Szellem nekünk fogja azt adni, amikor már készek vagyunk befogadni azt. Amikor 
készek leszünk szolgálni és szenvedni, mint Jézus, akkor fog tudni minket megbízni 
azzal. Ha megpróbáljuk erıltetni azt, el fogjuk veszíteni. Akkor leszünk képesek 
befogadni Isten Királyságát, amikor megtanulunk a szenvedés útján - és ez által a 
Szellem erejében - járni. Ezért sok keresztyénnek szenvednie kell és meghalnia, 
mielıtt a gyülekezet kész lesz arra, hogy befogadja Isten Királyságának teljességét. 

 

Más Királyság 
 

Isten Királysága ellentétes lesz azzal, amit az emberek várnak. 

 

• A keresztyének nem politikusok és politikai erık által fognak hatalomra jutni. 

• Nem a politikai pártokat fogják megválasztani a keresztyéneket, hogy hatalomra 
jussanak. 

• A keresztyén vezetık nem fognak miniszterelnöki vagy elnöki hivatalt kapni. 

• A keresztyé vezetık nem fogják megmondani a politikai vezetıknek, hogy mit 
tegyenek. 

• Jézus nem a Jeruzsálemi trónról fog uralkodni. 

• Nem egy keresztyén bürokrácia fogja kontrollálni a világot. 

 
Isten Királysága nem felülrıl lefelé valósul meg. Jézus ezt világossá tette, amikor 
Jakab megkérdezte, hogy ki fog mellette ülni az İ Királyságában. 
 
“Jézus pedig magához szólítván ıket, monda nékik: Tudjátok, hogy azok, akik a 
pogányok között fejedelmeknek tartatnak, uralkodnak felettük, és az ı nagyjaik 
hatalmaskodnak rajtok. De nem így lesz közöttetek; hanem, aki nagy akar lenni 
közöttetek, az legyen a ti szolgátok;”      (Márk 10:42-43). 
 

A Királyságban nincs helye kényszernek és kontrollnak. A kényszer és a kontroll a 
világi királyságok jellemzıje. Azok megszőnnek a nagy nyomorúság ideje alatt, ezért 
azok nem lesznek jelen Isten Királysága számára. 

 

Isten Királysága egy önkéntes királyság. Kényszernek és erıszaknak nincs helye 
abban. (Máté 26:53). A politikai hatalmaknak való engedelmesség helyett Jézus a 
kereszten meghalva egy más utat mutatott be a Királyság megvalósulására. Kérhette 
volna az Atyát, hogy küldjön egy angyali sereget a megsegítésére, Jézus azonban nem 
akart erıszakot alkalmazni, mert tudta, hogy a hőség nem nyerhetı el erıszak által 
(Máté 26:52-53). Az İ népének az İ példáját kell követni. Az İ Királyságát 
szenvedés és szolgálat által tudjuk elnyerni, nem katonai vagy politikai kényszer által. 
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Jézus Királysága különbözik minden más királyságtól.  Nincs fenyegetés!  Nincs 
kiabálás!  Nincs félelem! Nincs részletes szabályozás! Nincs erıszak! Nincs kényszer! 
Nincs biztonsági szolgálat! Nincs ellenfél megkínzása! A Szent Szellem meg fogja 
változtatni a szíveket, hogy szeressék Jézust, amikor a gyülekezet kihirdeti az 
evangéliumot. A Szent Szellem a Királyság építıje. 

 

A Szent Szellem Isten mindenható erejével rendelkezik, ezért elvárhatjuk tıle, hogy 
sikeres legyen minden cselekedetében. A mindenható ereje miatt azt kell elvárnunk 
Tıle, hogy Isten Királyságát gyızelemre vigye. 

 

A Szent Szellem Királysága 
 

Isten akarata akkor fog megtörténni a földön úgy, ahogyan a mennyben van, amikor az 
emberek engedelmeskednek a Szent Szellemnek. Ez az egyszerő elgondolás a kulcs az 
Isten Királysága eljöveteléhez. A Szent Szellem a legszerényebb, ezért İ nem 
dicsekszik a Szentírásban, hogy mit fog megtenni. Azoknak a keresztyéneknek, akik 
ismerik İt meg kellene érteniük a természetét a Királyság eljövetelében. 

 
A Királyság akkor jön el, amikor Isten akarata ugyanolyan módon teljesedik be a 
földön, mint az a mennyben van. Meg kell értenünk, hogy a Királyság eljövetelének 
feltétele Isten akaratának megismerése, ami elvégzett dolog a mennyben. Zsoltár 
103:19-21 megmagyarázza, hogyan mőködnek ezek. 
 
• Isten uralkodik a mennyben. 
• Az angyalok arra várnak, hogy megcselekedjék az İ parancsát. 
• Amikor İ szól, az angyalok engedelmeskednek az İ szavának. 
• Az angyalok örömmel cselekszik az İ akaratát, mert szeretik İt. 

 
Amikor Jézus eljött a földre, ugyanezt a mintát követte. Mivel szerette az Atyát, Jézus 
is azt tette, amit látott, hogy az Atya cselekszik. 
 
„Bizony, bizony mondom néktek: a Fiú semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja 
cselekedni az Atyát, mert amiket az cselekszik, ugyanazokat hasonlatosképpen a Fiú is 
cselekszi.”      (János 5:19). 
 
Jézus az Atyát figyelte és engedelmeskedett a szavának. Jézus az által hozta közel a 
királyságot, hogy az Atya akaratát cselekedte a földön úgy, ahogyan az a mennyben 
van. A Királyság teljessége ugyanilyen módon fog megvalósulni a földön. 

 

• Akik újjászületés által bekerültek a Királyságba szívesen fogják cselekedni az İ 
parancsolatát. 

 

„Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet:”    (János 14:23). 
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• A Szent Szellem mindent hall, amit Jézus és az Atya mond. 
 

„Az engem dicsıít majd, mert az enyémbıl vesz, és megjelenti néktek. Mindaz, 
ami az Atyáé, az enyém: azért mondám, hogy az enyémbıl vesz, és megjelenti 
néktek.”        (János 16:14-15). 
 

• A Szent Szellem Jézus akaratát jelenti ki az ı népének. 
 

„De mikor eljön amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden 
igazságra. Mert nem ı magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a 
bekövetkezendıket megjelenti néktek.”       (János 16:13). 

 

Amikor a hívık engedelmeskednek a Szent Szellem hangjának, akkor Jézus akaratát 
cselekszik, ezért Isten Királysága bejön az életükbe. Amikor egy keresztyén közösség 
engedelmeskedik a Szent Szellem vezetésének, Isten Királysága közöttük van. Amikor 
a legtöbb ember a földön hisz Jézusban és engedelmeskedik a Szent Szellemnek, a 
Királyság teljessége el fog jönni. 

 

A Szent Szellem képes szólni bárkihez és bármikor a világmindenségben, ezért képes 
vezetni mindenkit a földön, hogy Isten akaratát cselekedje. A Királyság akkor jön el, 
amikor a legtöbb ember a földön azt választja, hogy engedelmeskedjen a Szent 
Szellemnek. Szükségünk van egy kijelentésre az ı szerepérıl a Királyság 
létesítésében. Ahogyan egyre több ember fog élni a Szellemnek való 
engedelmességben, Isten akarata meg fog valósulni a földön és eljön a Királysága a 
földön. 

 

A Szent Szellem tesz képessé  
 
Mielıtt eljön Isten Királysága a következıknek kell megtörténni: 

 

• A világ népének meg kell hallania Jézus evangéliumát. 

• A világ népének beismerni a bőneit. 

• A világ népeinek hinni kell Jézusban  

• A keresztyéneknek szabaddá kell válni a gonosz erejétıl. 

• Minden hívınek meg kell ismernie Isten akaratát az életére vonatkozóan. 

• A keresztyéneknek képessé kell válniuk, hogy engedelmeskedjenek a Szent 
Szellemnek. 

• A keresztyéneknek békében kell élniük egymással. 

 
A Szent Szellem mindezeket a dolgokat véghez tudja vinni. 

 

• A Szent Szellem bizonyságot fog tenni Jézusról azoknak az embereknek a 
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szívében, akik nem ismerik İt. Ki fogja jelenteni Jézust az embereknek, akiknek 
szükséges megismerniük İt. 

 

„Mikor pedig eljön majd a Vigasztaló, akit én küldök néktek az Atyától, …. az 
tesz majd én rólam bizonyságot.”      (János 15:26). 

• A Szent Szellem meg tudja gyızni az embereket a bőnrıl. 
 
„És az, mikor eljön, megfeddi a világot bőn, igazság és ítélet 
tekintetében:”     
 (János 16:8). 

 

İ képes meglágyítani a legkeményebb szíveket. A megkeményedett bőnösök 
megtérnek a bőnbıl, amikor a Szent Szellem meggyızi ıket arról. Pál győlölettıl 
telve üldözte a gyülekezetet, de amikor a Szent Szellem megérintette ıt a bőneit 
megbánva térdre esett. Ha a Szent Szellem képes volt megnyerni Pált, akkor meg 
tud nyerni bárkit. 

 

• A Szent Szellem bátorítani fog a Jézusban való hitre. 
 
„A hitnek mi bennünk is ugyanaz a lelke van.”      (2 Kor 4:13). 

 

Egy új szívet ad azoknak, akik hisznek (János 3:5). 

 

• A Szent Szellem rendelkezik azzal az erıvel, hogy megszabadítsa az İ embereit 
a gonosztól. 

 
„Ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.”      (2 Kor 3:17). 

„Az élet lelkének törvénye megszabadított engem” …. (Róma 8:2). 
 
• A Szent Szellem meg tudja tanítani a hívıket az igazságra. 
 

„Ama vigasztaló pedig, a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, az 
mindenre megtanít majd titeket,”        (János 14:26). 
 
„De mikor eljön amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden 
igazságra.” ……  (János 16:13). 

 

Az igazság szelleme meg fogja tanítani mindazokat minden igazságra, akik 
keresik az igazságot. 

 

• A Szent Szellem fel fogja készíteni az ı népét, hogy engedelmeskedjen Jézusnak. 
 

„Bizony, bizony mondom néktek: Aki hisz én bennem, az is cselekszi majd 
azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; és nagyobbakat is 
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cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek.”       (János 14:12). 
 
• A Szent Szellem le tudja rombolni a félelmet és békességgel helyettesíteni. 
 

„Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: ….. Ne 
nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!”       (János 14:27). 

 

A Szent Szellem rendelkezik azzal a képességgel, hogy elhozza minden ember 
számára a földön, hogy higgyenek Jézusban. Minden, amire szüksége van a 
cselekvésre való szabadság és egy test, hogy hordozza İt a világban, ezért İ ki tud 
áradni és megérinteni azokat, akik vágynak rá. 

 

Egy csodálatos Királyság 
 

A Szent Szellem be fog vinni egy csodálatos Királyságba. Munkálkodni fog minden 
ember szívében, hogy meggyızze ıket a bőnrıl és bizonyságot tegyen Jézusról. 
Jézushoz fog vonzani minden embert, annak érdekében, hogy újjászülessenek. A Szent 
Szellem fogja elvezetni ıket minden igazságra és megtanítani nekik, hogyan éljenek. 
Ahogyan megtermi a szeretet, a béke, a béketőrés, a kedvesség és az öröm gyümölcsét, 
az emberek elkezdenek egymással törıdni és ellátni mindenkit mindazzal, amire 
szükségük van. A béke el fog jönni a földön és a szenvedı teremtett világ helyre lesz 
állítva. 

 
A Szent Szellem által létrehozott Királyság egy önkéntes Királyság. Amikor a Szent 
Szellem szabadon munkálkodik, nincs szükség erıszakra és kényszerre.  (Zak. 4:6). 

 

A szenvedéstıl megszabadító Szellem 
 

Isten Királysága szolgálat és szenvedés által jön létre. Az ok egyszerő. A Szent 
Szellem szeret szolgálni. Amikor keresztyének mások felé szolgálnak, İ velük van, 
megérintve azoknak a szívét, akik felé szolgálnak. A szolgálat lerombolja a sötétség 
erıit. Amikor Júdás elárulta Jézust, a politikai hatalmak gyızelmet arattak: Jézus 
megmosta Júdás lábát, hogy megsemmisítse a gyızelmük erejét (János 13:1-30). 

 
A Szent Szellem valójában akkor kezd el munkálkodni, amikor a keresztyének 
szenvednek, amikor szolgálnak. Péter magyarázza: 
 
„Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket; mert megnyugszik rajtatok 
a dicsıségnek és az Istennek Lelke, “        (1 Péter 4:14). 
 

Péter visszahivatkozik Isten dicsıségére, amikor Jézusért szenvedünk. A Szent 
Szellem megnyugszik rajtunk és kiárad, hogy megérintse azokat, akik üldöznek 
minket. Amikor a keresztyének agape szeretettel válaszolnak azoknak, akik ártani 
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akarnak nekik, a Szent Szellem a szabadságot munkálja azokban, akik másokat 
bántalmaznak. 

 

Amikor az emberek egy keresztyén szenvedését látják, megnyílnak a Szent Szellemre. 
İ képes meggyızni ıket a bőnrıl és kijelenteni nekik Jézust. Egy jó példa a százados, 
aki keresztre feszítette Jézust. 
 
„Látván pedig a százados, ami történt, dicsıíti az Istent, mondván: Bizony ez ember 
igaz volt.”      (Lukács 23:47). 
 

Ez a százados egy harcedzett gyilkoló gép volt, aki emberek százait feszítette 
keresztre. Mégis miután Jézus halálát végignézte, ez az ember dicsıítette Istent és 
kijelentette, hogy Jézus egy igaz ember volt. Jézus szenvedése felszabadította a Szent 
Szellem munkáját a szívében. 

 

A hatalmasságok legyızése 
 

Isten le fogja gyızni a fejedelemségeket és hatalmasságokat a gyülekezettel, de ennek 
menete nem az, amit várunk (Ef. 3:10).  A gonosz erıit nem lehet erıszakkal legyızni, 
hanem csak szenvedés által. Amikor a gyülekezet kész szenvedni Jézusért, a Szent 
Szellem felszabadul, hogy kiőzze a gonosz erıket. 

 

A Szent Szellem gyümölcse a békesség, ezért a békesség képes legyızni a haragot és a 
dühöt. (Péld. 15:1). Amikor a gonosznak haraggal válaszolunk, még több haragot 
gerjesztünk, ami elszomorítja a Szent Szellemet és elszabadítja a gonosz erıit. A harag 
és a győlölet szellemei az emberek kontrollját eredményezik, amit el kell utasítanunk. 

 
A politikai hatalom nem tudja legyızni a gonoszt. 

 

• Amikor politikai hatalmat veszünk igénybe, a Szent Szellem elmenekül. 
• Amikor kényszerítést használunk a gonosz ellen, ı nyomást fog gyakorolni ránk. 
• Akármikor a gonosznak erıvel állunk ellene, akkor a harag és a győlölet 

szellemei megerısödnek. 
 

Amikor a keresztyének felveszik a keresztet és követik Jézust, a Szent Szellem 
felszabadul és képes legyızni a fejedelemségeket és hatalmasságokat. 

 

Isten Királysága nem hozható létre háború által, mert amint a háború elkezdıdik, a 
Szent Szellem vissza kell, hogy vonuljon. Ez egy szellemi vákuumot hoz létre, ami 
megengedi a fejedelemségeknek és hatalmasságoknak, hogy betöltsék azt. A háború 
egy helyzetet mindig rosszabbá tesz még akkor is, ha úgy tőnik, hogy jó ügyért 
történik. A gonosz erıi kialakítanak egy erısséget azokon, akik részt vesznek a 
harcban, ami lehetıvé teszi számukra, hogy ellopják a gyızelmet. 
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A Szent Szellem fog megnyerni minden harcot a sötétség erıivel szemben, ha szabad 
kezet adunk neki. Amikor keresztyének belebonyolódnak egy harcba, İ korlátozva 
van. Amikor a gyülekezet szenved, a Szent Szellem fel van hatalmazva, hogy legyızze 
a gonosz erıket. A gonosszal szembeni szenvedés felszabadítja a Szent Szellemet, 
megengedve neki, hogy gyızelemre vigye a dolgot. 

 

Hamis feltevések 
 
A következı állítások elfogadott hamis tanítások. 

 

• Ellene kell állni a gonosznak vagy a gonosz gyız le minket. 
• Az erıszakot le kell rombolni, mielıtt az rombol le minket. 
• Meg kell védenünk az életutjainkat vagy rákényszerülünk, hogy feladjuk a 

hitünket. 
• Erıszakhoz kell folyamodnunk azok ellen, akik győlölik az evangéliumot, 

különben elvesznek. 
• Le kell gyıznünk azokat, akik ártani akarnak nekünk, mielıtt lerombolnak 

bennünket. 
 
Fizikai szinten ezek az állítások igaznak tőnhetnek, de szellemi szinten nem állják meg 
a helyüket. Az erıszakos emberek gyakran megkárosítják a jó embereket. A gonosz 
nemzetek néha rátörnek a békés nemzetekre. Amikor azonban erıszakhoz 
folyamodunk, hogy megvédjük az életünk útjait, ideiglenesen gyızelmet arathatunk, 
de a Szent Szellem visszahúzódik és Isten Királysága hátrányt szenved. 

 

Kijelentés és állhatatosság 
 
Az állhatatosságra való elkötelezettség szenvedés által egy fı témája a Jelenések 
könyvének. János megértette, hogy az állhatatosság a szenvedés által visz be a 
Királyságba. 
 
„Én János, aki néktek atyátok fia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében 
és királyságában és tőrésében,”     (Jel. 1:9). 
 

A szenvedés és a Királyság összetartozó dolgok. 

 
János írta a levelét a hét gyülekezetnek bátorítva ıket, hogy tartsanak ki a 
szenvedésben. Ha a gyülekezetek hiányosságaira koncentrálunk, elveszítünk valami 
fontosat. Jézus bátorítja az İ népét, hogy viseljék el a szenvedést egy ideig, amikor 
rettenetes gonoszságok jelennek meg a földön. A legtöbb levél egy ígérettel végzıdik 
azok számára, akik gyıznek. A laodiceai gyülekezetet Jézus megfeddi, de egy 
csodálatos ígéretben részesíti. 
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„Aki gyız, megadom annak, hogy az én királyiszékembe üljön velem, amint én is 
gyıztem és ültem az én Atyámmal az ı királyiszékében. Akinek van füle, hallja, mit 
mond a Lélek a gyülekezeteknek.”        (Jel. 3:21-22). 
 

Ez egy fontos ígéret.  Azok a keresztyének, akik rendületlenül kitartanak a 
szenvedésben, Jézussal együtt ülnek az Atya jobbjára. 

 
A gonosz le van gyızve a kereszt által. A Szent Szellem be fog vinni a Királyságba 
egy gyülekezet által, ami kitart a szenvedésben a nagy gonoszság ideje alatt. 
 
„És ık legyızték azt a Bárány véréért, és az ı bizonyságtételüknek beszédéért; és az ı 
életüket nem kímélték mind halálig.”     (Jel. 12:11). 
 

Ez egy látszólagos ellentmondásnak tőnik, de a Bárány népe akkor tapasztalja meg a 
gyızelmet, amikor készek meghalni a hitükért. A hosszan tőrı állhatatosság 
felszabadítja a Szent Szellemet, hogy lerombolja a gonoszt. 

 

A gyülekezet majdnem teljesen lerombolva 
 
A nagy nyomorúság ideje alatt az üldözés majdnem lerombolja a gyülekezetet. János 
kapott egy látást két tanúbizonyságról, két gyertyatartóról és két olajfáról, amik egy 
megcsonkított gyülekezetet ábrázolnak és egy korlátozott Szent Szellemet. Ennek a 
látásnak az utolsó részében a politikai hatalmak üldözik a gyülekezetet olyan 
keményen, hogy az halottnak látszik. 
 
„És mikor elvégezik az ı bizonyságtételüket, a mélységbıl feljövı fenevad hadakozik 
ellenük, és legyızi ıket, és megöli ıket.”      (Jel. 11:7). 
 
A világ népe örömmel ünnepel, mert vége ennek a kis kellemetlenkedésnek (Jel. 
11:10) de Istennek van egy meglepetése a világ számára. Amikor a gyülekezet 
halottnak tőnik, bele leheli az élet Szellemét és felemelkedik, hogy gyızzön. 
 
„De három és fél nap múlva életnek lelke adaték Istentıl ı beléjük, és lábaikra 
állának; és nagy félelem esik azokra, akik ıket nézik.”      (Jel. 11:11). 
 

Egy szenvedést túlélt és felkészült radikális gyülekezet, amibıl semmi sem látszik fog 
berobbanni a világ színpadára. A világ népét sokkolja, amikor rájön, hogy a 
gyülekezet nem halt meg, hanem a szenvedés által még erısebbé vált. 

 

Krisztus Menyasszonya 
 
A Jelenések könyvének csúcspontja, hogy a Szent Szellemmel akkor ajándékozza meg 
a gyülekezetet a Királysággal, ha megtanul szenvedni és szolgálni. A szenvedı 
gyülekezet olyan, mint egy Menyasszony. 
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„Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsıséget néki, mert eljött a Bárány 
menyegzıje, és az ı felesége elkészítette magát,”      (Jel. 19:7). 
 
A menny és a föld arra az idıre vár, amikor a Menyasszony felkészítette magát. Azok, 
akik a Menyasszonyhoz tartoznak: áldottak. 
 
„És monda nékem: Írd meg: Boldogok (áldottak) azok, akik a Bárány menyegzıjének 
vacsorájára hivatalosak. És monda nékem: Ezek az Istennek igaz beszédei.”     (Jel. 
19:9). 
 
A következı jelenet nem a második eljövetel, hanem Isten Királysága eljövetelének a 
leírása a földön, amikor az ellenség királysága le lesz gyızve Isten ereje által (Jel. 
19:11-21). A Menyasszony nem Jézus második eljövetelére készíti fel magát, hanem a 
Királyság befogadására készül fel, mint egy ajándék a Szent Szellemtıl (kulcsszó: 
mennyei hadsereg - Heavenly Army).  A Menyasszony tiszta ruhát visel. 
 
„És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér 
gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei.”      (Jel. 19:8). 
 
A fehér ruhát kapott szentek jelentését korábban az ötödik pecsétnél megmagyaráztuk. 
 
„És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik 
megölettek az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért, amelyet kaptak…… Akkor 
adatnak azoknak egyenként fehér ruhák; és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig 
nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ı szolgatársaiknak, mind az ı atyjuk fiainak 
száma, akiknek meg kell öletniük, amint ık is megölettek.”    (Jel. 6:9,11). 
 
A fehér ruha reprezentálja a Jézusnak való engedelmesség miatti üldözést. Ez az 
üldözés az elsı négy pecsét felnyitása után kezdıdik el és akkor fejezıdik be, amikor a 
Szellem nekik adja a Királyságot. Óriási azoknak a száma, akik szenvedni fognak ezen 
üldözés miatt. 
 
„Azután láttam, és ímé egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, 
minden nemzetbıl és ágazatból, és népbıl és nyelvbıl; és a királyiszék elıtt és a 
Bárány elıtt álltak fehér ruhákba öltözve,”       (Jel. 7:9). 
 
János egy óriási sokaságot látott fehér ruhában készen arra, hogy feláldozzák az 
életüket Jézusért, hogy az İ Királysága eljöhessen a földre. 
 
„Akkor felel egy a Vének közül, és monda nékem: Ezek, akik a fehér ruhákba vannak 
öltözve, kik és honnét jöttek? És mondom neki: Uram, te tudod. És monda nékem: Ezek 
azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ı ruháikat, és 
megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.”    (Jel. 7:13-14). 
 
Egy óriási sokaság fog szenvedni ebben az üldözésben és megy be a Királyság 
gyızelmébe. 
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Isten nem tud bevinni a szenvedésnek ebbe az idejébe, míg a Menyasszony nem kész 
arra, hogy átmenjen azon. 
 
„És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: 
Jövel!”…… (Jel. 22:17)! 
 

Amikor a Menyasszony kész van, azt fogja mondani: “Jövel”, mert kész van, kész 
arra, hogy keresztülmenjen a nagy nyomorúság idıszakán és bemenjen Isten 
Királyságába. A Menyasszony nem kiált fel, hogy “Ments meg engem!” A Szent 
Szellem vár egy olyan gyülekezetre, amelyik kész szenvedni, amíg az İ munkája 
befejezıdik, anélkül, hogy könyörögjön: mentse ki valaki. 

 

Keresztyén közösség 
 

A szenvedés ezen idıszaka alatt a gyülekezetek vallásos struktúrái lerombolásra 
kerülnek. Szeretet és szolgálat által jellemzett közösségek fognak feltőnni a maguk 
helyén, amikor a keresztyének bele kényszerülnek egy mélyebb kapcsolatba 
egymással. Szoros kapcsolatokat fognak ápolni egymással annak érdekében, hogy 
túléljék a nehéz idıszakot. Sok helyen ez lesz az egyetlen mód, hogy a keresztyének 
túl tudják élni a legsötétebb idıszakot. 

 
Kis csoportok, akik bíznak egymásban, készek arra, hogy egymáshoz közel 
vásároljanak vagy béreljenek házakat, hogy tudják támogatni egymást. A Szent 
Szellem el fogja ıket árasztani szeretettel és erıvel, amikor komolyan veszik Jézus új 
parancsolatát. 
 
„Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, 
úgy szeressétek ti is egymást.”     (János 13:34). 
 
Ezek a keresztyének olyan közösségeket fognak kialakítani, amik átformálják a 
környezetüket. Amikor a társadalmi berendezkedés elkezd összeomlani, ık ki fogják 
alakítani az önfenntartó élet módozatait. 

 

Megsokszorozódás és növekedés 
 

Sokan fel fogják fedezni egy keresztyén közösséghez való tartozás elınyeit és 
csatlakozni akarnak hozzájuk. Biztosítva a szeretı és szolgáló lelkületre való 
elkötelezettséget, az emberek szívesen látják ıket, akár keresztyének akár nem. 
Néhány ember, akik keresztyén közösségben éltek egy ideig és megértették annak 
mőködését, ki fognak menni és segíteni fognak másoknak, hogy új közösséget 
indítsanak el a lakókörnyezetükben. A Királyság közösségeinek száma olyan gyorsan 
fog növekedni, ahogyan egy új élet egyik helyrıl a másikra terjed (kulcsszó: közösség 
- Community). 
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Ezek a keresztyén közösségek Isten Királyságának kicsinyített másai lesznek. 
Biztosítani fognak nekünk mindent, amit a modern kormányok nem tudtak. A 
különbség az, hogy ık ki fogják árasztani a szeretetet és a szolgálatot mindenféle 
kényszer nélkül. Egy újfajta élet fog szétáradni a társadalomban ugyanolyan módon, 
ahogyan az élesztı átjárja a tésztát. 
 
„Hasonlatos a mennyeknek országa a kovászhoz, amelyet vévén az asszony, három 
mérce lisztbe elegyíti, mígnem az egész megkel.”      (Máté 13:33). 
 

A Szent Szellem a Királyságot fogja elterjeszteni a társadalomban mindenütt, a 
közvetlen környezeten keresztül. (kulcsszó: tízek és százak - Tens and Hundreds). 

 

Önkéntes közösségek 
 

A királyságban való részvétel önkéntes lesz. Egy csatlakozó személy el kell, hogy 
ismerje az adott helyen lévı vezetıséget, de ık visszavonhatják az engedelmességüket 
bármikor, ha nem tetszik nekik, ahogy a vezetık cselekednek. Ha úgy vélik, hogy a 
vezetık megkeserednek, ık szabadok arra, hogy elhagyják a közösséget és másikhoz 
csatlakozzanak. 

 

A közösség vezetıi csak akkora hatalommal fognak rendelkezni, amekkorát a tagok 
megengednek nekik. Ha bíznak bennük, hatalmat fognak adni nekik, hogy különbözı 
tevékenységeket végezzenek a környezetükben. Ha nem bíznak bennük, akkor nem 
sok mindent fognak tudni tenni. A vezetık meg fogják érteni, hogy több dolog 
valósítható meg szeretet és szolgálat által, mint kontroll által. 

 

A királyság közösségei szeretetben és könyörületben összefognak egymással, és 
megszervezik a javak megosztását és a szolgálatot. Azoknak az embereknek, akik 
csatlakoznak egy közösséghez, el kell fogadniuk az ottani vezetık hatalmát, mert az 
erıs közösség életébıl fakadó eredmények messze többet fognak érni, mint a 
szabadság elvesztése. 

 

Az áldás beteljesülése 
 
Isten minden ígérete be fog teljesedni a Szent Szellemnek a gyülekezeten keresztül 
való munkálkodása által. A megbízatásunk az, hogy tanítvánnyá tegyünk minden 
nemzetet, sikeres lesz. A megbízatásunk, hogy töltsük be a földet és uralkodjunk azon, 
be fog teljesedni. 

 
„Mert az Úr dicsıségének ismeretével betelik a föld, amiképpen a folyamok megtöltik 
a tengert.”        (Hab. 2:14). 
 

Isten dicsısége fel fog szabadulni, ahogyan a Királysága betölti a földet.  
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Mikeás próféta beszélt Isten Királyságának dicsıségérıl. A béke és az áldás idejének 
írta le azt. 

 
„És sok népek között ítéletet tesz, és megfedd erıs nemzeteket nagy messze földig és 
fegyvereiket kapákká kovácsolják, dárdáikat pedig sarlókká; nép népre fegyvert nem 
emel, és hadakozást többé nem tanulnak. És ki-ki nyugszik az ı szılıje alatt és 
fügefája alatt, és senki meg nem rettenti ıket,”     (Mik. 4:3-4). 
 

A Királyság eljövetele békét fog hozni az egész földre. Senki sem lesz szegény és nem 
lesz félelem. A nagy áldás idıszaka fog beköszönteni a földön. 

 

Ézsaiás ígérete 
 
Ézsaiás egy csodálatos ígéretet tesz. 

 
„Nem lesz ott többé csupán néhány napot ért gyermek, sem vén ember, aki napjait be 
nem töltötte volna, mert az ifjú száz esztendıs korában hal meg és a bőnös száz 
esztendıs korában átkoztatik meg. Házakat építenek és bennük lakoznak, és szılıket 
plántálnak és eszik azok gyümölcsét. Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne; nem 
úgy plántálnak, hogy más egye a gyümölcsöt, mert mint a fáké, oly hosszú lesz népem 
élete, és kezeik munkáját elhasználják választottaim. Nem fáradnak hiába, nem 
nemzenek a korai halálnak, mivel az Úr áldottainak magva ık, és ivadékaik velük 
megmaradnak. És mielıtt kiáltanának, én felelek, ık még beszélnek, és én már 
meghallgattam. A farkas és bárány együtt legelnek, az oroszlán, mint az ökör, szalmát 
eszik, és a kígyónak por lesz az ı kenyere. Nem ártanak és nem pusztítanak sehol 
szentségemnek hegyén; így szól az Úr.”       (Ézs. 65:20-25). 
 
Ez a prófécia olyan csodálatos, hogy a legtöbb keresztyén azt feltételezi, hogy az örök 
életet írja le, az emberek azonban még mindig meghalnak, ezért kell megemlíteni, 
hogy a földön élnek. A prófécia egy csodálatos változást jelent be, amit a Szent 
Szellem fog elhozni a földre: 

 

• A betegség legyızése; 
• Hosszú és teljes élet; 
• Termelı tıke mindenki számára; 
• Virágzó gazdaság; 
• A szegénység megszőnése; 
• Nyugodt, biztonságos otthonok; 
• Nincs bőncselekmény; 
• Isten áldása; 
• Átalakult állatvilág 
• Erıszak helyett béke. 

 
A bőn az egyetlen akadály, hogy meglássuk ezt. Jézus lerendezte a bőn kérdését a 
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kereszten, ezért várhatjuk el a Szent Szellemtıl, hogy szüntesse be a bőn hatását és 
állítsa helyre az áldást a földön. 

 

“És az Úr lesz az egész földnek királya, e napon egy Úr lesz, és a neve is egy.” 

(Zak. 14:9). 
 

A teremtés helyreállítása 
 
Pál azt magyarázta, hogy a föld helyreállításért kiált. 

 
„Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világegyetem fohászkodik és nyög mind idáig.”      
(Róma 8:22). 
 
Isten egy csodálatos világot teremtett, de az megromlott és meghamisított lett, amikor  
az ember bőne megengedte a gonosznak, hogy végrehajtsa romboló tervét. 

 
„Mert a teremtett világ hiábavalóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az 
alá vetette.”      (Róma 8:20). 
 
A gonosz hatalma le lett rombolva a kereszten. Ahogyan egyre több ember hisz 
Jézusban, a Szellem szabadságot fog nyerni, hogy helyreállítsa a földet a gonosz által 
végrehajtott károkból. 

 
„Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.”  (Róma 8:19). 
  
Amikor a legtöbb ember hinni fog Jézusban, akkor a föld hasonló lesz ahhoz, amilyen 
a bőnbeesés elıtt volt. 

 
„Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság 
rabságától az Isten fiai dicsıségének szabadságára.”      (Róma 8:21). 
 

Ahogyan a Királyság elıre halad és a hit növekszik, a Szent Szellem vissza fogja 
szorítani a bőn hatását és helyreállítja a teremtést az eredeti csodálatos szépségében. 

 

A Szent város 
 

János látott egy Szent várost alászállni Istentıl, a mennybıl.  
 

“És elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre és megmutatta nékem azt a nagy 
várost, a szent Jeruzsálemet, amely Istentıl szállott alá a mennybıl” .    
 (Jel. 21:10). 
 
Ez a látás nem az örök élet, mert a nemzetek és királyok még fennállnak. Nekik nem 
lesz helyük az örökkévalóságban (Jel. 21:24).  A Szent város leszáll a mennybıl, ami 
egy kép az Isten Királyságát befogadó gyülekezetrıl 
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„Benne volt az Isten dicsısége; és annak világossága hasonló volt a legdrágább 
kıhöz, úgymint kristálytiszta jáspis kıhöz;”     (Jel. 21:11). 
 
Ha a gyülekezet viharvertnek és üldözöttnek tőnik a földön, az egy értékes drágakınek 
tőnik a mennyei perspektívából nézve. 

 
“És a pogányok, akik megtartatnak, annak világosságában járnak; és a föld királyai 
az ı dicsıségüket és tisztességüket abba viszik.”    (Jel. 21:24). 
 

A nemzetek uralkodói Jézusnak fognak engedelmeskedni és átadják a hatalmukat 
azoknak, akik az İ Szellemének világosságában járnak. 

 
Ahogyan az evangélium elırehalad, a bőn átka el fog halványulni. 

 
„És semmi elátkozott nem lesz többé”     (Jel. 22:3). 
 
A Szent Szellem össze fogja törni a bőn erejét, ami megfertızte a teremtett világot. 
Ahogyan a bőn eltőnik, a teremtett világ meg fog tapasztalni egy csodálatos 
helyreállást. 

 
„És megmutatta nekem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó volt, mint a 
kristály, az Istennek és a Báránynak királyiszékébıl jıvén ki”     (Jel. 22:1). 
 
A folyó a Szent Szellem. 

 
„Az ı utcájának közepén. És a folyóvízen innen és túl életnek fája volt, mely tizenkét 
gyümölcsöt termett, minden hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei a pogányok 
gyógyítására valók.”    (Jel. 22:2). 
 
A Királyság teljessége helyre fogja állítani azt az áldott állapotot, ami az Éden 
Kertjében létezett. 

 

Mennyi ideig? 
 

Mennyi ideig fog tartani a Királyság idıszaka? A Biblia nem beszél errıl. A pogányok 
ideje eléri a 2000 évet, ezért Isten Királyságának legalább annyi ideig kellene tartania 
vagy még hosszabb ideig. Ez Isten legjobb idıszaka és nincs utalás a Szentírásban rá, 
hogy az le lenne rövidítve. 

 
A történelem befejezıdésekor a mennyben lévı emberek száma túl nagy lesz ahhoz, 
hogy meg lehessen számolni. 

 
„Azután láttam, és ímé egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, 
minden nemzetbıl és ágazatból, és népbıl és nyelvbıl”     (Jel. 7:9). 
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Az angyalok megszámlálhatók. 
 

„És láttam, és hallottam a királyiszék, a lelkes állatok, és a Vének körül sok 
angyalnak szavát; és az ı számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer volt;”  (Jel. 5:11). 
 

Az angyalok száma óriási, de a keresztyének száma a végén sokkal nagyobb lesz. Az 
emberek óriási tömege kell, hogy hitre jusson mielıtt ez az ígéret beteljesedik. 

 

Jézus ideje óta több milliárd ember jutott hitre İbenne, ami azonban messze elmarad 
attól, amit János ígért. Ahogyan a történelem elırehalad egy sokkal hosszabb 
idıszakon keresztül egy megszámlálhatatlan sokaság fog Isten Királyságába bemenni. 

 

Ha ez a világ most érne véget, az elveszett emberek száma messze túlhaladná azokét, 
akik üdvözülnek. Ezt az eredményt összevetve azoknak az embereknek az óriási 
számával, akik a földön éltek és az örök pusztulásra mentek, nem dicsıítené meg 
Istent. Nem helyes Isten munkáját az ’elsı félidı’ alapján megítélni, amikor a ’csapat’ 
fele még hiányzik és az ’edzı’ erısen korlátozva van. 

 

Mikorra a ’játék’ véget ér a végeredmény drámaian meg fog változni. A második fél-
idı során a legtöbben azok közül, akik a földön élnek megmenekülnek és csak egy 
kisebbség veszik el. A második félidı ötször hosszabb is lehet, mint az elsı, ezért az 
összes megmentett ember egy óriási sokaság lesz. Az a néhány milliárd elveszett 
ember - a pogányok ideje alatt - parányi lesz azoknak a milliárdoknak az ezreihez 
képest, akik a jövıben fognak Jézushoz jönni. A végeredmény sokkal tiszteletre 
méltóbb lesz, és jobban tükrözi Isten természetét. 

 

Isten kegyelmes és nagylelkő, ezért nem lesz zsugori a megtérésekkel. Megengedi, 
hogy a történelem folytatódjon és elég hosszú ideig tartson ahhoz, hogy a 
megmentettek száma messze túlhaladja az elveszettek számát. 

 
Isten legalább ötször megígérte, hogy İ hőségesen megtartja a szövetségét ezer 
nemzedéken át (5 Mózes 7:9, 1 Krón. 16:15). 

 
„Megemlékezik az ı szövetségérıl mindörökké; az ı rendeletérıl, amelyet megszabott 
ezer nemzetségiglen;”       (Zsoltár 105:8). 
 

Néhány szám a Szentírásban jelképes, ha azonban bármilyen számot szó szerint 
kellene venni, ez bizonyára az. Ahhoz, hogy Isten megtartsa ezt a szövetségi ígéretét, 
ezer generációnak kell élnie a földön (kulcsszó: nem milleneum - Not Millennium). 

 

Minden húsz évben egy új generáció születik, ezért kb. 500 nemzedék élt Ábrahám 
óta. Ez azt jelenti, hogy másik 500 nemzedéknek kellene élnie a földön ahhoz, hogy ez 
az ígéret beteljesedjen. Az további 10 000 évet tesz ki, ami elég hosszú idı ahhoz, 
hogy emberek több ezer milliárdját lehessen megnyerni Isten Királysága számára. 
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Egy kevés idı 

 

A bőn embere 
 
A Királyság végét jelzı korszakváltó esemény a ’bőn embere’. Pál a 
Thesszalonikaiakhoz írt levelében írja le ezt az embert. Zavarok vannak ennek a 
próféciának az értelmezésénél. Pál itt ugyanis azt magyarázza, hogy Jézus nem fog 
megjelenni a „bőn emberének” a színrelépése elıtt. 

 
„Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. Mert nem jön az (Jézus) el addig, 
mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bőn embere, a veszedelemnek 
fia,”     (2 Thessz 2:3). 
 

Egy gonosz ember, akit a bőn emberének hívnak a kor végén egy lázadást fog vezetni 
Isten törvénye ellen. Jézus megjelenése fogja megsemmisíteni ıt. 

 

Ahogyan a név sugallja, ez az ember Isten törvénye ellen lázad. Ki fogja gúnyolni 
Isten igazságszolgáltatását és az emberi kormányzás helyreállítását fogja támogatni, 
hogy elhozza az „igaz” igazságszolgáltatást. Sokan, akik sértve érzik magukat 
csatlakozni fognak hozzá a változásra való bujtogatásban. Ez az ember akadályoztatva 
van, hogy csak a maga idejében jelenjen meg. 

 
„És most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni. 
Mőködik ugyan már a törvényszegés titkos bőne: csakhogy annak, aki azt még most 
visszatartja, félre kell az útból tolatnia.” (2 Thessz. 2:6-7). 
 

A Szent Szellem a törvénytelenség erıit visszatartja. A kor végén felszabadítja a 
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gonosz korlátozását és megengedi a bőn emberének, hogy szabadon tevékenykedjen. 

 

A megtévesztı 
 
A bőn embere, amikor feltőnik bölcsnek és jónak fogja mutatni magát, de az igazi 
természete rövid idın belül nyilvánvalóvá fog válni. 

 

„Akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel 
és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek; 
mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ı üdvösségükre.”    (2 Thessz. 
2:9-10). 
 

Ezek a jelek és a csodák a társadalomnak politikai hatalommal és emberi 
kormányzással való megjavításához kapcsolódnak. 

 
A törvénytelenség nem a törvény hiánya. A törvénytelenség Isten törvényének 
elutasítása és pótlása emberi törvényekkel. A bőn embere bizonygatni fogja, hogy a 
világ megváltozott és hogy Isten törvénye nem elegendıen részletes ahhoz, hogy egy 
modern világban alapul szolgálhasson az igazságszolgáltatás számára. A 
demokráciához való visszatérést fogja támogatni, mint a kormányzás legjobb formáját. 
Azok az emberek, akik nem fogadják el Isten igazságszolgáltatását, csatlakozni fognak 
hozzá a törekvéseikkel, hogy új törvénnyel egy demokratikus rendet hozzanak létre. 
 

Feltőnnek olyan emberek, akik nem hisznek az igazságban, hanem a hamisságban 
gyönyörködnek.  Ezek az emberek kiszolgáltatottá válnak a hitetésre (2 Thessz.  2:12). 

 

„Nem fogadták be az igazság szeretetét az ı üdvösségükre. És azért bocsátja rájuk 
Isten a tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak;”       (2 Thessz. 2:10-11). 
 

Ezek az emberek már nem Jézus megváltásában fognak bízni, hanem elkezdenek hinni 
a politikai hatalom hazugságában. Ez a hazugság már hitelét vesztette a nagy 
nyomorúság ideje alatt, de az idı múlásával lehetıvé válik, hogy újból elfogadják azt. 
A bőn embere felizgatja az elégedetleneket és egy lázadást szít Isten ellen. 

 

İ nem Antikrisztus 
 

A bőn emberét nem kellene Antikrisztusnak hívni. İ egy politikai vezetı, egy 
antikrisztus pedig olyan valaki, aki tagadja Jézust (1 János 2:22). A bőn emberét nem 
kell összetéveszteni a Jelenések könyvében lévı fenevaddal. A fenevad egy hatalmas 
nemzet, ellenben a bőn embere egy politikai vezetı. İk különbözı idıszakokban 
tevékenykednek. A fenevad a nagy nyomorúság ideje alatt jut hatalomra, ezzel 
szemben a bőn embere közvetlenül Jézus visszajöveteléhez kapcsolódik. 

 
„És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ı szájának 
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leheletével, és megsemmisít az ı megjelenésének feltőnésével;”     (2 Thessz 2:8). 
 
Jézus a megjelenése napján le fogja gyızni a bőn emberét (kulcsszó: nem Antikrisztus 
- Not Antichrist). 

 
„Néktek pedig, akik szorongattattok, nyugodalommal mivelünk együtt, amikor 
megjelenik az Úr Jézus az égbıl az ı hatalmának angyalaival.”    (2 Thessz. 1:7). 

 

A megkötözött Sátán 
 
Azt az idıszakot, ami a bőn emberének a megjelenésével kezdıdik el “kevés idınek” 
hívjuk. Az ezen idıszakot leíró igét nem helyesen értelmezik. 

 
„És láttam egy angyalt leszállani a mennybıl, akinél volt a mélységnek kulcsa, és egy 
nagy lánc a kezében. És megfogja a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, 
és megkötözi azt ezer esztendıre, és veti ıt a mélységbe, és bezárja azt és bepecsételi ı 
felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az ezer esztendı; azután el kell 
néki oldoztatni egy kevés idıre.”   (Jel. 20:1-3). 
 
A gonosz megkötözése nem egy jövıbeni esemény. Jézus a kereszten teljes egészében 
legyızte a gonoszt. 

 
„Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, ıket bátran mutogatta, 
diadalt vévén rajtok abban.”       (Kol 2:15). 
 

Jézus a démonok kiőzésével bizonyította, hogy lerombolta a gonosz hatalmát (Máté 
12:29). Jézus attól kezdve, hogy felment a mennybe, a testén, a gyülekezeten keresztül 
munkálkodott a földön. A kereszten megszerzett gyızelmet most a gyülekezetnek kell 
a Szent Szellem által birtokba venni. 

 
Jézus hatalmat adott a tanítványainak a gonosz hatalmasságok megkötözésére. 

 
„Bizony mondom néktek: Amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lesz; és amit 
megoldotok a földön, a mennyben is oldva lesz.”       (Máté 18:18). 
 

Jézus a Máté 16-19-ben megismételte ezt a felhívást, hogy hangsúlyozza annak 
fontosságát.  Isten embereinek felelıssége a gonosz megkötözésének végrehajtása. 

 

A pogányok ideje alatt a gyülekezet nem használta hatékonyan ezt a hatalmat, ezért a 
gonosz folyamatosan tudott munkálkodni, mintha sosem lett volna megkötözve. Isten 
Királysága akkor jut el a teljességre, amikor a gyülekezet élni tud a hatalmával és 
megkötözi a gonosz hatalmakat. Amikor a gyülekezet mőködésének hatékonysága a 
tetıpontra jut, akkor a gonosz meg lesz kötve és erıtlenné válik. 

 

János azt mondta, hogy a gonosz meg van kötözve ezer esztendıre (Jel. 20:3). Ez nem 
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egy szószerinti idıt jelent. Az ezer egyenlı tíz a harmadikonnal (10x10x10=103). A tíz 
a teljességet reprezentálja és a három a tökéletességet, ezért az ezer megfelel a 
tökéletes teljességnek. Az ezer év azt az idıszakot írja le, amikor Isten Királysága 
tökéletesen teljes. Ez az idı sokkal tovább is tarthat, mint ezer esztendı, és ezen 
idıszak alatt a gonosz teljesen meg van kötve (kulcsszó: nem milleneum - Not 
Millennium). 

 

Az elvesztett hely 
 

A Jelenések könyve a menny valóságának leírását mutatja be. Ebbıl a nézıpontból a 
gonosz már meg volt kötve és legyızve a kereszten. Földi látásmóddal rendelkezı 
emberek nehezen tudják azt elhinni, hogy a gonosz le van gyızve. Ez lehetıvé teszi a 
gonosz számára, hogy úgy munkálkodjon tovább, mintha a kereszt munkája nem lett 
volna tökéletes. János úgy számol be errıl, hogy a gonosz levettetett a földre és meg 
van engedve neki, hogy munkálkodjon, ha az emberek földi perspektívából nézik a 
dolgokat, és nem mennyeibıl. 

 
A gonosznak a levettetése legvilágosabban Jánosnak az asszonyról és a fiúgyermekrıl 
szóló látásában van leírva (Jel 12). Amikor Jézus megérkezett a mennybe, a Sátán 
elvesztette az erejét. 

 
„És lın az égben viaskodás: Mihály és az ı angyalai viaskodtak a sárkánnyal; és a 
sárkány is viaskodott és az ı angyalai; de nem vehetnek diadalmat, és az ı helyük sem 
találtatik többé a mennyben.”      (Jel. 12:7-8). 
 
A gonosz, mint „vádló” rendelkezett hatalommal. (Jel. 12:10). Mivel „mindnyájan 
vétkeztek”, ezért nagy hatalommal rendelkezett és “helye volt a mennyben”. Amikor 
Jézus kifizette a bőn árát attól fogva már nem volt jogalapja arra, hogy vádolja Isten 
választottait. 

 
„És ık legyızték azt a Bárány véréért, és az ı bizonyságtételüknek beszédéért; és az ı 
életüket nem kímélték mind halálig.”      (Jel. 12:11). 
 
Elvesztette a helyét a mennyben. 

 
„A mi atyánk fiainak vádolója levettetett, ki vádolta ıket éjjel és nappal a mi Istenünk 
elıtt.”     (Jel. 12:10). 
 
Nagy örvendezés van a mennyben, mert ez a vereség megnyitotta az utat a szentek 
számára, hogy bemehessenek Isten Királyságába. 

 
„Most lett meg az üdvösség és az erı, és a mi Istenünknek országa, és az ı 
Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolta 
ıket éjjel és nappal a mi Istenünk elıtt. ….. annak okáért örüljetek egek és akik 
lakoztok azokban”.      (Jel. 12:10,12). 
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Azok, akik a mennyei birodalomban munkálkodnak, tudják, hogy a gonosz le van 
gyızve. Sajnos azok, akik a dolgokat földi perspektívából látják, megengedik neki, 
hogy folyamatosan munkálkodjon. 

 
„Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy 
haraggal teljes, úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van.”     (Jel. 12:12). 
 

A gonosz kétségbeesetten ragaszkodik a hatalmához, ezért igyekszik megakadályozni 
az embereket abban, hogy mennyei perspektívából lássák Jézus gyızelmét. 

 

A Sátán eloldatik 
 

Isten Királysága addig fog tartani, míg az emberek teljes száma hitre jut. Amikor Isten 
minden ígérete és terve beteljesedik a földön İ el fog indítani egy eseménysorozatot, 
ami egy következı idıszakot vezet be. A gonosz és az ı erıi el fognak szabadulni egy 
idıre az idık végén. 

 
„Amikor eltelik az ezer esztendı, a Sátán eloldatik az ı fogságából.”   (Jel. 20:7). 
 

A gonosz nem menekül el, hanem a Szent Szellem által felszabadítva Isten tervét 
hajtja végre. Isten az ı végtelen kegyelmét mutatja be egy utolsó lehetıséget adva a 
Sátánnak, hogy megtérjen. Isten egy különleges feladatra teremtette ıt, de elhagyta a 
magas pozícióját és Isten ellenségévé vált. A rettenetes pusztítás ellenére, amit a 
földön véghezvitt, Isten egy utolsó esélyt adott neki, hogy teljesítse elhívását, mielıtt a 
kor véget ér. Sosem vádolhatja Istent azzal, hogy nem volt kegyelmes hozzá. 

 
A gonosz, ennek ellenére megragadja a lehetıséget, hogy ismét megszerezze a 
nemzetek felett a hatalmat és gonosz dolgokat cselekedjen. 

 
„És kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévı népeket, a Gógot és a Magógot, 
hogy egybegyőjtse ıket háborúra, akiknek száma, mint a tenger fövenye.”   (Jel. 20:8). 
 

A Jézus feletti gyızelem elérése érdekében lázadást fog szítani a nemzetek között. 
Nem találékony, ezért ugyanazt a hazugságot fogja használja Istennel szemben, amit a 
kezdeteknél. Az emberek az egész világon csatlakozni fognak ehhez a lázadáshoz. 
“Góg és Magóg” utalás a sok nemzetre, akik Isten ellen lázadnak. 

 
A lázadás azokkal az emberekkel kezdıdik el, akik elégedetlenek Isten Királyságával. 
Hazugságokat fognak terjeszteni a keresztyének befolyásáról a társadalomban, hogy 
ezzel megpróbálják tönkretenni a gyülekezetet. 

 
„És feljönnek a föld szélességére, és körülveszik a szentek táborát és a szeretett 
várost;”     (Jel. 20:9). 
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Ez nem egy szó szerinti háború. Isten embereinek (szentek) tábora reprezentálja 
mindazokat a világon, akik Jézus követését választották. A szeretett város Isten 
Királysága. Góg és Magóg reprezentálja az egész világon Isten ellenségeit. Azok, akik 
a gonosz hatalma alatt állnak elkezdik üldözni a gyülekezetet. 

 
Azon keresztyének számára, akik átélik ezt az idıszakot az üldözés egy új 
megtapasztalás lesz. A legtöbbjüket ez felkészületlenül éri. Akik nem értették meg, 
hogy Isten szabadjára engedte a gonoszt, azokat sokkolni fogja a szellemi légkör 
hirtelen megváltozása. Szerencsére a lázadásnak ez az idıszaka meglehetısen rövid 
lesz. 

 
„Azután el kell néki oldoztatni egy kevés idıre.”    (Jel. 20:3). 
 

Ahogyan a Királyság elırehalad a korábbi idıszakra való emlékezés, amikor a gonosz 
uralkodott, el fog halványulni. Egyes keresztyének nehezen hiszik el, hogy a Sátán és 
az ı angyalai valóban gonoszok. Néha úgy tekintenek a Sátánra és az ı követıire, 
hogy Isten durván bánik velük. 

 

Ez a rövid idıszak a történelem végén ki fogja mutatni a gonosz igazi természetét. A 
világ népe egy rövid ízelítıt fog kapni annak szörnyőségeibıl. Ezen megtapasztalás 
után nyilvánvalóvá fog válni, hogy a gonosz és a követıi megérdemlik a sorsukat. (Jel. 
20:10). 

 

Tőz a mennybıl  
 
A gonosz sikeres lesz a hipotézisek (elgondolások) támogatásában, de nem fogja elérni 
a célját. 

 
„Istentıl a mennybıl tőz száll alá, és megemészti azokat.”     (Jel. 20:9). 
 
Ezt a tüzet a mennybıl nem szó szerint kell érteni. A tüzet követı esemény az utolsó 
ítélet, tehát ezt Jézus megjelenésére való utalásnak kell tekinteni (Jel. 20:11-15).   
 
Ezt erısíti meg Pálnak a Thesszalonikiaikhoz írt levele. 

 
„Amikor megjelenik az Úr Jézus az égbıl az ı hatalmának angyalaival. Tőznek 
lángjában, ki bosszút áll azokon, akik nem ismerik az Istent, és akik nem 
engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának.”   (2 Thessz. 1:7-8). 
 
A tőznek lángja Jézus megjelenését jelenti. 

 
„És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ı szájának 
leheletével, és megsemmisít az ı megjelenésének feltőnésével (tündöklı fényével v. 
tőznek lángjában);”     (2 Thessz. 2:8). 
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A bőn embere és a követıi megsemmisülnek Jézus megjelenésének tündöklı fénye 
(tőznek lángja) által. 
 

 

 

Jézus megjelenése 
 
Egy rövid idıszak jelzi a Királyság korának végét, ami hirtelen be fog fejezıdni, 
amikor Jézus megjelenik a színen. Ezt az eseményt nevezik gyakran a „második 
eljövetelnek”, de ezt a kifejezést nem használja a Biblia, ezért nem fogom használni. A 
görög szó “parousia” a következıket jelenti: „megjelenés” vagy „megérkezés”.  Ez 
sokkal erıteljesebb szó, mint az “erchomai” görög szó, ami az “eljövetel” értelemben 
használatos. A történelem végét jelzı korszakváltó esemény Jézus megjelenése 
(parousia). 

 
A Biblia azt mondja, hogy ez a megjelenés meg fogja világítani az égboltot egyik 
végétıl a másikig. Akik hisznek İbenne osztozni fognak az İ dicsıségében. A Máté 
24. fejezet elsı fele Jeruzsálem lerombolásáról szól, de Jézus – válaszolva a 
tanítványok másik kérdésére - beillesztett egy rövid leírást az İ megjelenésérıl. 

 
„Mert amiképpen a villámlás napkeletrıl támad és ellátszik egész napnyugtáig, 
úgy lesz az ember Fiának eljövetele (parousia) is.”      (Máté 24:27). 
 

Senki sem fogja eltéveszteni ezt az eseményt. Jézus látható lesz mindenki számára a 
földön, mint egy óriási fényjelenség. Egy jó hasonlat lehet egy rock sztár várakozása a 
színfalak mögött, miközben a nagy hang - és fényjelenség a tetıpontjára jut. A "rock 
sztár" színpadra való belépését lehetne “megjelenésnek” hívni. 

 

Szellemi beavatkozás 
 

Jézus megjelenése a szellemi dimenzió erıteljes beavatkozását jelenti a fizikai 
világunkban.  Nehéz ezt leírni emberi szavakkal, mert körültekintınek kellene lenni, 
amikor az azt leíró bibliai igéket magyarázzuk. Félrevezetı az a népszerő tanítás, hogy 
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Jézus úgy fog eljönni a mennybıl, mint a kampóját a mennybe beakasztó „gumikötél 
ugró” (jumpingoló). Az olyan általános elképzelés, hogy keresztyén világító rakéták 
sokaságát lövik ki az égboltra, nem segít megérteni azt a valóságot, amiben élünk. 

 

Hajlamosak vagyunk azt gondolni a mennyrıl és a földrıl, hogy az két különbözı 
hely. A menny az ott fent van és a föld pedig itt lent és a kettı között egy óriási tér 
tátong.  Ez a tér valóságos, de téves azt feltételezni, hogy ez a két világ nagyon messzi 
van egymástól. Mi egy több dimenziós univerzumban élünk, amiben szellemi 
dimenziók léteznek, párhuzamosan a háromdimenziós fizikai világgal.  Az angyalok 
mozogni tudnak a szellemi és a fizikai dimenziók között, de mi emberek csupán a 
létezés fizikai oldalát látjuk. 

 

A mennybemenetelnél az volt látható, hogy Jézus felment a levegıbe, a felhık fölé. İ 
nem egy csillagok közötti “rakéta-ember”-ként volt fellıve egy nagy távolságban lévı 
bolygóra, hanem egyszerően visszament a szellemi birodalomba, ahonnan eljött. Mivel 
a tanítványok szeme természetes módon a fizikai világot érzékelte, számukra úgy tőnt, 
hogy Jézus felment az égbe és eltőnt. Ha megnyílt volna a szellemi szemük, akkor 
láthatták volna, hogy Jézus egyszerően átment a két birodalmat elválasztó 
határvonalon a szellemi birodalomba. 

 

Ugyanilyen módon fog Jézus ismét megjelenni, amikor a látásunk megváltozik. A 
szellemi birodalom jelenleg rejtve van a földön lévı emberek szeme elıl, de meg fog 
nyílni mindenkinek a szeme, hogy meglássa. Pál „Jézus eljövetelének megjelenésérıl” 
a 2 Thessz. 2:8-ban írt, és azt magyarázta, hogy a szellemi dimenzió megnyílik és 
mindenki számára láthatóvá fog válni a földön. 

 

A mi emberi látásunk korlátai okozzák, hogy a fizikai világ olyan erısen és 
valóságosan jelenik meg. A szellemi dimenziók távolinak és homályosnak látszanak 
számunkra, mivel ahhoz hit szükséges, hogy érzékelni tudjuk. Amikor megváltozik a 
látásunk a fizikai világ el fog tőnni az ismeretlenben. Amikor a szellemi világ bejön 
egy világosabb képbe, meg fogunk döbbenni annak a dicsıségétıl. Jézus nem jön 
vissza a földre, hanem megjelenik, amikor a szellemi világ megnyílik és egyesül a 
fizikai világgal, amit mindenki meg fog látni. 

 

A megnyílt menny 
 
Jézus csecsemıként való megszületése elıtt az Atyával és a Szellemmel együtt létezett 
a szellemi birodalomban. 
 
“İ (Jézus) kezdetben az Istennél volt.”    (János 1:2). 
 
İ maga mögött hagyta a szellemi birodalmat, amikor emberré lett. 
 
„Önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett;” 
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(Fil. 2:7). 
 
A feltámadása után Jézus visszatért a szellemi birodalomba, ahonnan jött. (Ap.csel. 
2:32-33; Fil. 2:9). 

 
“Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta İt a halálból, és ültette İt 
a maga jobbjára a mennyekben (szellemi birodalomban)”     (Ef. 1:20). 
 

Amikor a szellemi szemünk megnyílik, hogy tisztán lássunk, az élet szellemi 
dimenziói hirtelen valósággá fognak válni. Amikor a függöny felmegy, Jézus 
leírhatatlan dicsıségének valósága feltárul. Egyszer ezek valóságosan, nyilvánvaló 
módon láthatóvá válnak mindenki számára a földön, és meg fogják látni Jézust a 
trónon ülve az Atya jobb keze felıl. İ mindig is ott volt, de kell, hogy az emberi szem 
számára láthatóvá váljon. 

 

Második feltámadás 
 
Az emberi szemek meg fognak nyílni, hogy belelássanak a szellemi világba a második 
feltámadásnál, ugyanis két feltámadás van. János az evangéliumában különbséget tesz 
ezen két esemény között. Az elsı feltámadásban azoknak van részük, akik hisznek. 

 
„Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki 
engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a 
halálból az életre. Bizony, bizony mondom néktek, hogy eljön az idı, és az most 
vagyon, mikor a halottak hallják az Isten Fiának szavát, és akik hallják, élnek.”  
(János 5:24-25). 
 
Az elsı feltámadás nem egy jövıbeni esemény. Az akkor történt meg velünk, amikor 
újjászülettünk egy új életre a Jézusban való hit által. Akik bemerítkeztek a Krisztusba, 
azok nemcsak meghaltak vele együtt, hanem fel is támadtak (Róma 6:1-10). 

 
„Eltemettetvén İ vele együtt a keresztségben, akiben egyetemben fel is támasztattatok 
az Isten erejébe vetett hit által,… megelevenített együtt İ vele,”  (Kol 2:12-13). 
 

Ez a vers múlt idıben van. A keresztyének eggyé váltak Jézussal az İ halálában és 
feltámadásában. Akik hisznek, meghaltak és feltámadtak Vele együtt egy új életre 
İbenne. 

 
János is leírta az elsı feltámadást a látásában. 

 
„És láttam királyiszékeket, és leülnek azokra, és adaték nékik ítélettétel; ….  éltek és 
uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig. ….. ez az elsı feltámadás”    (Jel. 20:4-5). 
 

A szellemi dimenzióban - Jézusban - minden keresztyén feltámadt az életre, és vele 
együtt uralkodik. Mi ezt nem fogjuk fel, de János felfogta. Ezt ı az elsı feltámadásnak 
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hívta. Ez egy szellemi feltámadás, ami csak azokra vonatkozik, akik hisznek Jézusban. 

 

Az elsı feltámadás ad egy új szellemi életet a hívık számára, miközben azok, akik 
Krisztuson kívül vannak, folyamatosan a szellemi halál állapotában vannak. A 
második feltámadás egy általános feltámadás lesz, ami mindenkivel megtörténik a kor 
végén, az utolsó ítélet elıtt. János leírta ezt az eseményt az evangéliumában (kulcsszó: 
Ítélet - Judgment). 

 
„Ne csodálkozzatok ezen: mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban 
vannak, meghallják az ı szavát, és kijönnek; akik a jót cselekedték, az élet 
feltámadására; akik pedig a gonoszt mővelték, a kárhozat feltámadására.”   
(János 5:28-29). 
 
János leírta ugyanezt az eseményt a végsı látásában is. 

 

„A többi halottak pedig meg nem elevenednek (nem támadnak fel), mígnem betelik az 
ezer esztendı.”    (Jel. 20:5). 
 
A második feltámadás a végsı ítéletbe torkollik. 

 
„És láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten elıtt; és könyvek 
nyílnak meg, ….. és a tenger kiadja a halottakat, akik ı benne voltak; és a halál és a 
pokol is kiadja a halottakat, akik ı náluk voltak;”    (Jel. 20:12-13). 
 

Az elsı feltámadás lehetıvé teszi a hívık számára, hogy hit által lássanak. A második 
feltámadás lehetıvé teszi mindenki számára, hogy belelásson a szellemvilágba 
ugyanolyan módon, ahogyan a fizikai világot látja.  A világmindenség nem változik 
meg, de drámaian megváltozik az a mód, ahogyan az emberek látnak. 

 
Amikor az utolsó trombita felhangzik mindenki képes lesz meglátni, amit János 
láthatott a látásában. A második feltámadás során mindenki meg fogja látni, amit János 
látott.  

 
„És láttam a királyiszék és a négy lelkes állat között és a Vének között egy Bárányt 
állni,”      (Jel. 5:6). 
 

Jézus a trónján ül attól fogva, hogy feltámadt. Az általános feltámadásnál mindenki 
meg fogja İt ott látni. 

 

Mindnyájan elváltoznak 
 

Pál azt magyarázta a korinthusiaknak, hogy az utolsó trombitaszóra el (át) fogunk 
változni. 
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„Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan 
elváltozunk.  Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert 
trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi 
elváltozunk.”     (1 Kor 15:51-52). 
 
Az elızı vers ennek az elváltozásnak a tartalmát írja le. 

 
„És amiképpen hordtuk a földinek ábrázatját, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatját 
is.”    (1 Kor 15:49). 
 

Mi most a földi ember minden korlátját magunkon viselve élünk. Az élet szellemi 
dimenzióit csak a hit szemein keresztül láthatjuk. Amikor elváltozunk, és mennyei 
emberré válunk, képesek leszünk meglátni a szellemi világot is. Egy szempillantás 
alatt a szellemi és a fizikai világ eggyé olvad, egyetlen valósággá. Ez mindent meg fog 
változtatni. 

 

Jézus megjelenése a második feltámadás következménye. Mindenki, aki valaha élt, fel 
fog támadni az életre, és képes lesz meglátni a szellemi és a fizikai világot egyaránt. 
Minden dolog össze fog illeszkedni. 

 

A nagy rácsodálkozás 
 

Amikor Jézus a Betániához közeli Olajfák-hegyérıl felment a mennybe, a tanítványai 
álltak és figyelték hogyan tőnik el a felhık mögött. Egy angyal szólt hozzájuk és azt 
mondta:  

 
„Mit álltok nézve (rácsodálkozva) a mennybe? Ez a Jézus, aki felvitetik tıletek a 
mennybe, akképpen jön el, amiképpen láttátok ıt felmenni a mennybe.” (Ap.csel. 
1:11). 
 

Azt gondoljuk, az angyal azt mondta, hogy Jézus ugyanolyan módon térne vissza, 
ahogyan elment a felhık mögül lejıve. Ez nem egészen pontos. Az angyal azt mondta, 
hogy a “rácsodálkozás” lenne ugyanaz. A tanítványok belenéztek (rácsodálkoztak) a 
szellemvilágba, de nem láttak semmit. Az angyal megígérte, hogy Jézus akkor fog 
megjelenni, amikor az emberek képesek arra, hogy belelássanak a szellemvilágba.  
Jézus megjelenése akkor történik meg, amikor az emberek elváltoznak és ezért 
képesek tökéletesen belelátni a fizikai és szellemvilágba egyaránt.  

 

Azt gondoljuk, hogy Jézusnak vissza kell térnie a földre és megjelenni, de ez így nem 
helyes. Amikor a fátyol eltávolításra kerül a szemünkrıl, ami megakadályoz minket 
abban, hogy belelássunk az élet szellemi dimenzióiba, akkor Jézus hirtelen meg fog 
jelenni mindenkinek. Nem mozdult sehová, hanem úgy fog tőnni, mintha visszatérne 
ismét a földre. 
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Jóllehet mi, akik hiszünk, már fel vagyunk ültetve a mennybe Jézussal, azért úgy 
érezzük, mintha vele együtt ott lennénk. Azok, akik nem hisznek Jézusban meg fogják 
látni minden dicsıségét. Amikor elıször megjelenik dicsıségben, az olyannak fog 
tőnni, mintha İ valóban lejönne a földre. 

 

Föld és menny 
 

A föld és a menny külsı megjelenése teljesen meg fog változni a második 
feltámadáskor. A fizikai és szellemi dimenziók egybeolvadásában a föld sokkal 
kevésbé fog olyan hatalmasnak tőnni. Megtekintjük a csillagokat az égbolton és 
csodálattal tölt el. A földrészek kiterjedésüket tekintve kicsivé zsugorodnak és a föld 
csodálatosnak látszik. Ha egyszer látjuk a szellemi birodalom dicsıségét, a fizikai 
világ jelentéktelenre fog összezsugorodni. A föld és a csillagok úgy tőnnek, hogy 
összeomlanak és semmivé válnak. A fizikai dolgok nem fognak megváltozni, de mi 
elıször látjuk azokat a megfelelı perspektívából. Azt gondoljuk, hogy a kiterjedésük 
óriási, de amikor látjuk a szellemi birodalmat akkor hirtelen kicsinek fognak tőnni. 
Amikor elıször látjuk a szellemi birodalom dicsıségét a föld és a tér össze fog 
zsugorodni. 

 
Péter nehezen érthetı próféciája beszél errıl. 
 
„Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva 
elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévı dolgok is 
megégnek. …. Akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az 
egek tőzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak!”   (2 Péter 3:10,12). 
 
Úgy fog tőnni, hogy az elemek a szemünk elıtt olvadnak el és a csillagok 
feltekercselıdnének, mint egy papírtekercs. Nem fognak eltőnni, ahogyan mi a földet 
és a csillagokat ismerjük, hanem a szellemi birodalom szépségéhez és csodájához 
képest azok jelentéktelenné fognak halványulni. Ilyen drámai esemény 
megvalósulásakor nagymennyiségő fény és hı keletkezik. 

 
János ezeket az eseményeket látta, amikor a menny megnyílt neki. 

 
„És láttam egy nagy fehér királyiszéket, és a rajta ülıt, akinek tekintete elıl eltőnik a 
föld és az ég, és helyük nem találtatik.”     (Jel. 20:11). 
 

Amikor Jézus megjelenik a föld és a menny semmivé zsugorodik. 

A nagy szétválasztás 
 
Azok az emberek, akik nem születtek újjá teljesen elpusztulnak Jézus látásától. 
Egyedül a gonosz képes túlélni azt, mert védelemmel rendelkezik a szellemek 
birodalmából.  Amint a szellemi és fizikai dolgok egybeolvadnak, a gonosz egy nagy 
szétválasztásban ‘el lesz távolítva’. 
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„Akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is. … Akkor ketten lesznek a mezın; az 
egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. … Két asszony ıröl a malomban; az egyik 
felvétetik, a másik ott hagyatik.”      (Máté 24:39-41). 
 

Emberi nézıpontból gyakran úgy tőnik, hogy keresztyének és nem keresztyének 
együtt munkálkodnak. Amikor tisztán belelátunk a valóság szellemi birodalmába, meg 
fogjuk látni, hogy mi valójában egy elválasztott létben élünk és munkálkodunk, el 
vagyunk választva. 

 

Utolsó ítélet 
 

Jézus megjelenése az utolsó ítélethez vezet. 
 

„És láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten elıtt; és könyvek 
nyílnak meg, majd egy más könyv nyittatik meg, amely az életnek könyve; és megítéltet 
ének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ı cselekedeteik szerint. És a 
tenger kiadja a halottakat, akik ı benne voltak; és a halál és a pokol is kiadja a 
halottakat, akik ı náluk voltak; és megítéltetnek mindnyájan az ı cselekedeteik 
szerint.”       (Jel. 20:12-13). 
 
A halál örökre el lesz pusztítva. 

 

„A pokol pedig és a halál vettetnek a tőznek tavába. Ez a második halál, a tőznek 
tava.”    (Jel. 20:14). 
 
„Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál.”     (1 Kor. 15:26). 
 
Amikor a menny és a föld eggyé válik, a keresztyének Jézus jelenlétében az örök élet 
örömét fogják megtapasztalni (kulcsszó: örökkévalóság - Eternity). 

 

„Mert kicsoda a mi reménységünk, örömünk és dicsekedésünk koronája? Avagy nem 
azok lesztek-e ti is a mi Urunk Jézus Krisztus elıtt az ı eljövetelekor?”   (1 Thessz. 
2:19) 
 
„Hogy erısekké tegye a ti szíveteket, feddhetetlenekké a szentségben, a mi 
Istenünk és Atyánk elıtt, “      (1 Thessz. 3:13). 
 
Akik elutasították Jézust azok az örök pusztulásra fognak menni. 

 
„Akik meg fognak lakolni örök veszedelemmel az Úr ábrázatától, és az ı hatalmának 
dicsıségétıl, amikor eljön majd, hogy megdicsıíttessék az ı szentjeiben,”  
(2 Thessz. 1:9-10). 
 

Az újjászületetlen emberek el fognak pusztulni, mert nincs hely az univerzumban, ahol 
életben tudnának maradni (kulcsszó: örök pusztulás - Eternal Destruction). 
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Meglepetés 
 
A földön mindenki meg fog lepıdni Jézus megjelenésekor. 

 
„Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jön el, mint a tolvaj éjjel. 
Mert amikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön 
rájuk,”     (1 Thessz. 5:2-3). 
 

Éppen úgy, ahogyan senki sem figyelmeztet elıre, amikor egy tolvaj lecsap, ugyanúgy 
nem lesz figyelmeztetés Jézus megjelenésérıl sem. 

 
Sok keresztyén tudni akarja Jézus megjelenésének idejét. İ figyelmeztetett, hogy nem 
lesznek elızetes jelek. 

 
„Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én 
Atyám egyedül.”      (Máté 24:36). 
 
Akik nem készen várják Jézust, azoknak nem marad idejük a felkészülésre. A 
keresztyéneknek ezért késznek kell lenni mindenkor és akkor nem lesznek zavarban a 
megjelenésekor. 

 
„Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ti Uratok….. Azért 
legyetek készen ti is; mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek 
Fia”    (Máté 24:42,44). 
 

Akik Jézus akaratát cselekszik, készek lesznek, akármikor jelenik is meg. 

 

A királyság átadása 
 

A történelem csúcspontján, amikor Jézus visszaadja az Atyjának a Királyságot, a Szent 
Szellemet a gyülekezetnek adományozza. Jézus nem jön vissza korábban, hogy 
létrehozza az İ Királyságát, hanem akkor jelenik meg, amikor a Királyság teljes lesz. 

 
„Mindenki pedig a maga rendje szerint. Elsı zsenge a Krisztus; azután akik a 
Krisztuséi, az ı eljövetelekor. Aztán a vég, mikor átadja az országot az Istennek és 
Atyának; amikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erıt. Mert addig 
kell néki uralkodnia, mígnem ellenségeit mind lábai alá veti.”       (1 Kor 15:23-25). 

 

 

Jézus addig uralkodik a mennyben, míg a gyülekezet szenvedésén keresztül a Szent 
Szellem által munkálkodik és legyız minden evangéliummal szembeni ellenállást 
(Zsolt. 110:1).  Amikor a Királysága teljességre jut és annak rendje szerint mőködik, 
Jézus meg fog jelenni, hogy minden dolgot bevégezzen. Ekkor a Királyságot 
visszaadja Istennek, az Atyának és közben megkaphatja a következı feladatát. 
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„Mikor pedig minden alája vettetett, akkor maga a Fiú is alávettetik annak, aki neki 
mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenben.”  (1 Kor 15:28). 

 

A jövıre vonatkozó fantáziálás 
 
A Királyság beteljesedése a földön nem minden dolognak a vége lesz. Isten nem fog 
nyugdíjba menni és pihenni örökké. Elkezdi a tevékenységét a földön elhelyezve az 
embereket egy kertben azzal az útmutatással, hogy szaporodjanak és töltsék be az 
egész földet. Az İ Királyságának megvalósítását követıen, ki akarja terjeszteni és be 
akarja azzal tölteni az egész univerzumot. A szellemi és a fizikai dimenziók 
egybeolvadása folytatódni fog és még egy kevés extra dimenzió hozzá is adódhat. Azt 
gondolom, hogy akik megtanulták Jézust szolgálni a földi életük során, folyamatosan 
munkálkodni fognak vele, hogy betöltsék az egész univerzumot a földéhez hasonló 
világgal és királysággal. 
 
 

További könyvek a szerzıtıl:  

 

Angolul elérhetık itt: http://kingwatch.co.nz/ 

 

A gyülekezet ott van ahol élünk (Being Church Where We Live) 
 

Ez a radikális könyv egy kihívást intéz a gyülekezet felé egy olyan látást kínálva a 
gyülekezet számára, ami fel fogja kavarni a szíveket és irányelveket ad arra, hogy az 
emberek hogyan éljék át a nagy nyomorúság idıszakát és hogyan készüljenek fel a 
Királyság dicsıségére. 

 

Isten kormányzása (The Government of God) 
 

Isten Királysága a Biblia egyik legnagyobb témája. Ez a könyv azt magyarázza meg, 
hogy Isten kormányzása hogyan alakítja át a gazdasági és szociális életet. 

 

A próféta szolgálata (The Prophetic Ministry) 
 

A gyülekezetnek sürgıs szüksége van a prófétai szolgálat felszabadítására. Ez a 
tanulmány ezt a fontos szolgálatot írja le. Magyarul elérhetı itt:  

 

https://keskenyut.wordpress.com/2012/06/11/a-profeta-szolgalata-ron-mckenzie/ 
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Gyógyítás (Healing)  
 

Tizenöt kulcs, ami segíteni fog Isten népe számára, hogy gyızelmet arasson a 
szenvedés és a betegség felett. Magyarul elérhetı itt:  

 

https://keskenyut.wordpress.com/2014/03/07/gyogyitas-ron-mckenzie/ 

 

 

A szerzırıl: 

 

Ron McKenzie egy keresztyén író, aki Christchurch-ben Új-Zélandon él. 
 

Az 1980-as években pásztorként szolgált egy gyülekezetben, de felfedezte, 
hogy az nem az ı szolgálata. 

 

Most közgazdászként dolgozik és szabad idejében íróként tevékenykedik. 
 

Házas és három felnıtt gyereke van. 

 


