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ALAPTANÍTÁSOK 
 

Út a gyızelemhez 11. 
(Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) 

A tengerbıl feljövı szörny 
 
Pontosan ott folytatjuk, ahol a múltkori szalagon abbahagytuk. Luciferrıl van szó - Ezékiel 

könyvébıl elolvastuk a megfelelı részt, és most Ézsaiás könyvére megyünk.  
 
Ézsaiás14:12 
„Miként estél alá az égrıl fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, aki népeken 

tapostál!” 
 
„Aki népeken tapostál.” Valamilyen fajtájú népek éltek még mielıtt a bukás bekövetkezett 

volna. Más szóval Ádám teremtése elıtt más népek léteztek. Amikor Lucifer elbukott, akkor 
népeken taposott. 

 
Ézsaiás14:13 
„Holott te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem 

ülıszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon.” 
 
Látjátok, a földön van, és azt mondja: az égbe megyek fel.  
 
Ézsaiás14:14-15 
„Felibük hágok a magas felhıknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz. Pedig a sírba 

szállsz alá, sírgödör mélységébe!”  
 
Egy katasztrofális esemény jött létre, amit Lucifer özönvizének hívhatunk. Ez vezet minket 

vissza a teremtéshez, vagyis ahhoz az idıszakadékhoz, amely az 1Mózes 1. fejezetének 1. és 2. verse 
között van. Még mélyebbi bepillantást kapunk itt. Jeremiás egy látomást kapott errıl. 

 
Jeremiás 4:23 
„Nézek a földre, de ímé kietlen és puszta; és az égre, de nincsen világossága!” 
 
Újra találkozunk a szóval: ’kietlen és puszta’ – és ez a héber nyelvben a ’tohu’, amely ’üres’ - et 

jelent. Nincsen világosság. Ez a katasztrofális esemény után volt. Jeremiás itt bepillantást kap abba 
az idıkorszakba, amit mi Lucifer özönvizének nevezünk. 

 
Jeremiás 4:24-27 
„Nézek a hegyekre is, ímé reszketnek; és a halmokra, de mind ingadoznak! Nézek és ímé 

egy ember sincsen; és az ég madarai is mind elmenekültek. Nézek, és ímé a bı termıföld 
pusztává lett; és minden városa összeomlott az Úr elıtt, az İ haragjának tüze elıtt! Bizony ezt 
mondja az Úr: Pusztasággá lesz az egész ország, de nem vetem végét!” 

 
Látjuk a 26. versben, hogy pusztává, terméketlenné lett, olyan, mint a pusztaság, és minden 

városa összeomlott. Vagyis ez az Ádámot megelızı idıkorszak, ahol Ádámot megelızı szellemi 
lények éltek, és városokba és nemzetekbe csoportosultak. Ez az az idıpont, és az a bepillantás, 
amelyet Jeremiás kapott.  

Itt találhatók meg az ellentmondások a vallásos tanításokban! Hiszen úgy tanítják ezek a tanok, 
hogy a föld csupán 6.000 éves. Tudományos tények bizonyítják azt, hogy a föld sokmillió éves. És 
ezek az ellentmondások nagyon sok embert elfordítanak a kereszténységtıl.  
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A tudományok és a Biblia valójában megegyeznek. Az egyetlen különbség, hogy az ember Isten 
képére és hasonlatosságára teremtetett.  

Az Ádámot megelızı idıkorszakban pedig nem így volt. A mi esetünkben - az ember esetében -, 
Isten képességei lakoznak bennünk, és azt is meg fogod találni a Bibliában, hogy ezt a 
gondolatmenetet az Igék megerısítik. Azt mondta Isten a számukra, hogy: szaporítsátok, 
népesítsétek be a földet! Isten azért teremtette az embert, hogy társkapcsolata legyen az emberrel, és 
hogy az ember megismerje İt. Azt kell mondanom, hogy  a tudományos tanok, az evolúció ezt a 
tényt tagadja. Teljesen lehetetlen az, hogy az evolúció tana valóságos legyen! Természetesen a 
vallásosság is sokat ártott, az a tanítás, hogy a föld csupán 6.000 éves lenne. Mózes elsı könyvében 
egy újrateremtést olvashatunk, és Ádám Isten képére és hasonlatosságára teremtetett.  

Van egy másik jó kérdés: honnan származnak a démonok? A legtöbb ember úgy gondolná, hogy 
ez az angyali seregeknek az egyharmada, akik Luciferrel együtt megbuktak - és azt mondják, hogy 
ezek a démonok. Az angyaloknak szellemi testük van. A démonok jellegzetessége, hogy test nélküli 
szellemi lények. A démonok a Bibliában nem tudnak tenni semmit, hacsak nem csatlakoznak egy élı 
lényhez.  A démonok testet keresnek, hogy abban lakozzanak. Vagy egy állat testét, vagy egy emberi 
testet. Az angyali seregeknek megvan a testük. Az angyalok nem képesek arra, hogy egy másik testet 
birtokoljanak, vagy egy másik testben éljenek, és az ı szellemi testük - az angyalok teste -, pontosan 
olyan valóságos, mint a mi fizikai testünk. Nagyon sok mindent nem tudunk a szellemi dolgok felıl, 
de létezı valóságuk van. Jézusnak is szellemi teste van, egy megdicsıült teste. Tamásnak azt 
mondta, hogy: érints meg engem! És a Galilea tavánál a tanítványokkal együtt evett. Vagyis egy 
megdicsıült testet látunk, Jézus megdicsıült testét, de a megdicsıült testnek nincsenek korlátai és 
akadályai, mint ahogy egy fizikai testnek vannak. Jézus megjelent a tanítványoknak a szobában.  

Az angyaloknak szellemi testük van, és nem tudnak lakozást venni senkiben sem. A 
démonoknak pedig testi lakozásra van szükségük ahhoz, hogy a hatalmukat gyakorolják, és hogy 
lakozást vegyenek a földön. Én azzal a tanítással értek egyet és úgy hiszem, hogy a démonok olyan 
test nélküli szellemi lények, amelyek Lucifer vezetése alatt álltak. Amikor Lucifer a földön 
uralkodott, ı volt az uruk. Lucifer megbukott, és pusztulást hozott rájuk, és test nélküli szellemi 
lényekké váltak. És a világban létezı démonikus seregeknek ezek egy részét képezik.  

Mi a helyzet a bukott angyalokkal? A bukott angyalok különbözı rangfokozatokban vannak. 
Biztos vagyok benne, hogy a démonok az egész alsó szinten helyezkednek el.  

 
2Péter 2:4 
„Mert ha nem kedvezett az Isten a bőnbe esett angyaloknak, hanem az alvilág mélyébe 

taszította ıket, hogy a sötétség láncain ırizzék ıket az ítéletre;” 
 
Ezek a bukott angyalok. Beszélnénk az elsı mennyországról, amely a földet körülvevı 

atmoszféra - és itt van a démonikus tevékenységeknek a legnagyobb része. Az elsı mennyország a 
földet körülvevı atmoszféra, ahol ezek a démonikus seregek mőködnek, és aktívak. Itt az Igében 
viszont bőnbeesett angyalokról beszélünk, amely egy rosszabb eset, mint az ellenszegülés. 

 
Júdás 6 
„És az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhagyták az ı 

lakóhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta.” 
 
1Mózes 6:1-5 
„L ın pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének. És 

láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vettek maguknak feleségeket 
mindazok közül, akiket megkedvelnek vala. És monda az Úr: Ne maradjon az én szellemem 
örökké az emberben, mivelhogy ı test; legyen életének ideje százhúsz esztendı. Óriások voltak 
a földön abban az idıben, sıt még az után is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek 
leányaihoz, és azok gyermekeket szülének nékik.  
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Ezek ama hatalmasok, kik eleitıl fogva híresneves emberek voltak. És látá az Úr, hogy 
megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása 
szüntelen csak gonosz.” 

 
Vagyis: vannak azok az angyalok, akik bőnbe estek, és láncokon vannak a mélységben - vagyis 

nem lehetséges, hogy ezek lennének ezek az óriások. Mert van egy olyan tanítás, hogy ezek az 
angyalok jöttek le a földre, és az emberek lányaival szexuális kapcsolatba léptek, és ezeknek a 
gyermekei lennének az a vonal, amely Jézus leszármazási vérvonalát akarná elpusztítani. Ezek azok 
az óriások, akikkel Izraelnek kellett szembesülnie, amikor az Ígéret földjét akarta birtokba venni. 
Legalább 3-4 különbözı híres nevő tanítót hallottam, aki így tanított. Mert ha ez igaz, ezeknek az 
óriásoknak Kánaán földjén halaknak kellett volna lenniük, hiszen a paráználkodás még Noé 
özönvize elıtt történt; az özönvíznél pedig elpusztult minden élı, kivéve Noét és családját. De az én 
Bibliám nem azt mondja, hogy ezek halak voltak, mert ez még Noé özönvize elıtt volt, csak egy pár 
lélek került megmentésre, és azok mind Noé bárkájában voltak, és azok nem óriások voltak! És erre 
ezek az emberek nem gondoltak, akik így tanítanak. Erre a szóra, ami itt ’óriás’-ként szerepel, a 
héberben ’nefil’  szó áll – ez pedig kegyetlen zsarnokot jelent. Ezek csupán óriások voltak, kegyetlen 
zsarnokok, akik Séth fiaival és lányaival, vagyis vérvonalával keveredtek.  

Azt is megemlíteném, hogy azok az angyalok, akik bőnbe, lázadásba estek, és ma láncokon 
vannak a mélységben, több millió évvel ezelıtt kerültek oda. A démonok is figyelmeztették Jézust, 
hogy: még nem jött el a mi idınk.  

Én azt hiszem, hogy ezek a démonok a harmadik mennyországban Lucifer hatalma alá tartoztak, 
és Lucifer erejének egy részét képviselték. Ez az én véleményem. Lucifer felkent Kerub volt Jézus 
alatt. Én úgy hiszem, hogy Mihály arkangyal a Mindenható Isten alatt van, és Gábriel pedig szintén 
egy oltalmazó Kerub, aki a Szent Szellem alatt van, és az ı hatalma alá tartozik a mennyország 
harmadik angyali serege. Elhagyták ezek az ellenszegülı angyalok a lakóhelyüket és háborúra 
indultak a mennyországban, sok-sok idıvel ezelıtt. Ezek természetesen a mennyei lakóhelyeik. És 
ezek azok az angyalok, akik láncokon ıriztetnek a föld mélységében. Ezek az angyalok nagyon 
erıteljesek.  

A sátán legális mőködési területe ma az elsı és a második számú mennyország, és nem a 
harmadik mennyország! Hiszen a Jelenések 12. fejezetében többször olvashatjuk, hogy: levettetett a 
földre. Háromszor olvashatjuk. És amikor Ádámot és Évát megkísértette, akkor kígyó formájában 
jött, és így vált legálisan ennek a világnak az Istenévé. Ádám felségárulást követett el, mert térdet 
hajtott az ördögnek, ahelyett, hogy Istennek hajtott volna térdet, és a halál és a pokol kulcsát átadta, 
és Jézusnak kellett ezt visszaszereznie. Az ördögnek még mindig megvan a hatalma ahhoz, hogy itt 
legyen a földön.  

Van egy másik Igénk: 
 
Jób 1:6 
„L ın pedig egy napon, hogy eljövének az Istennek fiai, hogy udvaroljanak az Úr elıtt; és 

eljöve a sátán is közöttük.” 
 
Itt sátánt, ebben az idıpillanatban, a harmadik mennyországban láthatjuk - miután Ádám 

felségárulást követett el, és mielıtt az Úr a kereszthalált halta értünk. De én úgy hiszem, hogy 
miután Jézus feltámadt a halálból, és megtisztította a mennyei Szentek Szentjét a vérével, akkor az 
ördög kizáratott a harmadik mennybıl – vagyis nem volt többé hozzáférése a Mennyei Szentek 
Szentjéhez és Istenhez. Akkor jött az üdvösség. Az ördög még mindig uralja az elsı és a második 
mennyországot, és van egy démoni serege - és van egy mennyei serege is, a második 
mennyországban. De az Úr azt az Igét adta nekem, hogy Jézus a közbenjáró ember és Isten között - 
vagyis nekünk van hozzáférésünk a mennyei trónhoz, a Szentek Szentjéhez a mai napon. Jézus 
legyızte az ördögöt! Vagyis egy senki! Tehát Jézus a közbenjáró az ember és Isten között. Nem 
közbenjáró Jézus az ördög és az Isten között, vagy az ördög és az ember között! 
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Láttam tanítóról tanítóra, hogy ezt a 12. fejezetet a Jelenések könyvében nem értették meg, csak 
bukdácsoltak. Ha nem fogadod el ezt a megközelítést, akkor nem lesz semminek sem értelme a 
számodra! 

 
Jelenések 12:4 
„És a farka utána vonszá az ég csillagainak harmadrészét, és a földre veté azokat; és álla az 

a sárkány a szülı asszony elé, hogy mikor szül, annak fiát megegye.” 
 
Elsıként úgy hiszem, hogy ez az Ige leírás az ördögrıl. És ahogy mondja itt az Ige, hogy: az ég 

csillagainak harmadrészét maga után vonta – ez az angyali seregeknek az az egyharmada, amely 
jelenleg láncon van megkötözve. Én úgy hiszem, hogy ma az ördög Isten vádlójaként mőködik. Mai 
napon az ördögnek nincs hozzáférése a Mennyei Szentek Szentjéhez. Ez az esemény azelıtt történt, 
mielıtt a fiúmagzat elıhozatott volna. Vagyis ez az idıpillanat, amikor az Ige errıl szól, nem 
történhetett a 6. és a 7. trombitaszó között. Vagy azt mondhatjuk, hogy ez egy hosszú idıtávot átfogó 
látomás, egészen addig a pillanatig, amikor az ördög a földre korlátozódott.  

(Az üdvösség eljövetele után a sátán kivettetett a harmadik égbıl, azaz a Mennyországból. Ez 
Krisztus kereszthalála és feltámadása után történt, közel kétezer éve. Miután a sátán levettetett a 
harmadik égbıl, meglett az üdvösség és az erı, és a mi Istenünknek országa, és az İ Krisztusának 
hatalma, a sátán mőködése megszőnt a harmadik égben. A Bárány vére megtisztította a mennyei 
oltárt, a Mennyei Szentek Szentjét… Az ördög a második égbıl is ki fog záratni, ennek ideje a 
megpróbáltatások félidejénél lesz, akkor hatalma a földre korlátozódik majd. /Részlet Jim Sanders: 
Én vagyok az Alfa és az Omega c. könyvébıl, 37.o./) 

És hogy beilleszkedjünk a kulcsba, ez pontosan a lényege, hogy a megpróbáltatások 
középidejében történik, hogy az ördög a földre korlátozódik a hatalmában. Vagyis ez a fejezet 
egészen a Teremtések könyvének idıpontjától egy áttekintést ad az Ábrahámi korszakon keresztül 
egészen a kereszthalálig, amikor is: most jött el az üdvösség – mondja az Ige. És abban a pillanatban 
lesz kivettetve a második mennyországból a sátán, és lesz a hatalma csupán a földre korlátozódva. 

 
Jelenések 12:10-12 
„És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondta: Most lett meg az üdvösség és az erı, 

és a mi Istenünk királysága, és az İ Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója 
levettetett, aki vádolta ıket éjjel és nappal a mi Istenünk elıtt. És ık legyızték azt a Bárány 
véréért és az ı bizonyságtételüknek beszédéért; és az ı életüket nem kímélték mind halálig. 
Annakokáért örüljetek egek és akik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert 
leszállott az ördög tihozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint aki tudja, hogy kevés ideje van.” 

 
Tudjuk, hogy ez a mai idıszakra vonatkozik, hiszen „most lett meg az üdvösség” - és ez az Ige 

nem a 6. és 7. trombitaszó közötti idıre utal. Hiszen a 7. trombitaszónál vagyunk az Igében. A 
hetedik pecsétnél, a középidıben lesz az az esemény, amikor az ördög levettetik a földre.  

Azt mondanám, hogy ez egy hosszú idıt átfogó látomás, amit itt János kapott. Addig a pillanatig 
tart ez az áttekintı látomás - a hetedik trombitaszó pillanatáig -, amikor is az ördög levetteik, és a 
hatalma csak a földre korlátozódik. Az Ige, amit kaptam az Úrtól, hogy Jézus a közbenjáró ember és 
Isten között, és Jézus nem közbenjáró az ördög és az Isten között! Látni fogjátok, hogy ı a vádoló.  

Itt a hetedik trombitaszó elhangzása utána a 12. versben kezdıdik a második három és fél évnek 
az idı-visszaszámlálása. Vagyis, mondja az Ige, hogy tudja, hogy kevés ideje van - összesen három 
és fél éve -, és utána láncra köttetik. Ezer évre lesz láncra kötve, és utána már csak egy nagyon rövid 
idıre lesz elengedve.  

 
Jelenések 12:13 
„Mikor azért látta a sárkány, hogy ı levettetett a földre, üldözni kezdé az asszonyt, aki a 

fiút szülte.” 
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Újra látjuk az asszonyt az Igében, aki a természeti Izrael. Ez az asszony, aki a fiúmagzatot szülte. 
Ez a fiúmagzat pedig a 144.000 zsidó evangélista. 

 
Jelenések 12:14 
„De adaték az asszonynak két nagy sasszárny, hogy a kígyó elıl elrepüljön a pusztába az ı 

helyére, hogy tápláltassék ott ideig, idıkig, és az idınek feléig.” 
 
Vagyis: a természeti fizikai Izrael a pusztába menekül, hogy a megpróbáltatások második felét, a 

három és fél évet védettség alatt töltse.  
 
Jelenések 12:15-17 
„És bocsáta a kígyó az ı szájából az asszony után vizet, mint egy folyóvizet, hogy azt a 

folyóvízzel elragadtassa. De segítségül lett a föld az asszonynak, és megnyitá a föld az ı száját, 
és elnyelé a folyóvizet, amelyet a sárkány az ı szájából bocsátott. Megharaguvék azért a 
sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ı magvából valókkal, az 
Isten parancsolatainak megırzıivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele;” 

 
Jelenések 12:13 
„Mikor azért látta a sárkány, hogy ı levettetett a földre,” 
 
Ez az az idıpillanat, amikor az Antikrisztus megtöri, megszakítja a szövetségét Izraellel, és 

akkor Izrael a pusztába menekül. 
Hol van a puszta? 
 
Máté 24:15-16, 21-22 
„Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyrıl Dániel próféta szólott, 

ott áll a szent helyen; aki olvassa, értse meg: Akkor, akik Júdeában lesznek, fussanak a 
hegyekre; Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez 
ideig, és nem is lesz soha. És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem 
menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.” 

 
Látjuk tehát, hogy a hegyek jelentik a pusztát. Nem a három és fél év rövidíttetik meg, mert az 

elıre rögzített. Én úgy hiszem, hogy szó szerint a napok hossza rövidül meg a negyedik 
trombitaszónál, mert mondja az Ige, hogy: hacsak meg nem rövidülnek ezek a napok. Mert az 
Antikrisztus ezekben a napokban üldözni fogja Izrael gyermekeit, de rövidebbek lesznek a nappalok, 
és ezért nem jár majd sikerrel.  

Nézzük meg majd a következı Igébıl, hogy hol van pontosan ez a hely! 
 
Ézsaiás 16:1 
„Küldjétek a föld Urának bárányát Szelából a pusztán át Sion leányának hegyére.” 
 
Szela városáról olvasunk, amely Móáb helyén található. Ez a szó ’sziklát’ jelent, vagy másként 

’petra.’ 
 
Ézsaiás 16:2-4 
„Mert mint a bujdosó madár szétszórt fészek körül, olyanok lettek Moáb leányai az Arnon 

gázlóin: Adj tanácsot, tarts ítéletet; tegyed árnyékodat délben olyanná, mint az éjszaka, rejtsd 
el a kiőzötteket, és a bujdosót ne add ki! Lakozzanak benned menekültjeim, és Moábnak te 
légy oltalom a pusztító ellen! Mert vége a nyomorgatónak, megszőnt a pusztítás, és elfogytak a 
földr ıl a tapodók.” 
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A próféta azt mondja, hogy Móáb legyen az oltalom Izraelnek. Vagyis Móáb hozzon létre 
kapcsolatot Izraellel, hogy: ebben az idıszakban hozzád menekülhessen, és ott védelmet nyerhessen. 
Vagyis: az én kivetettjeim hadd találjanak nálad menedéket. Mert az Antikrisztusról írja azt az Ige, 
hogy: megszőnt a pusztítás, és elfogytak a földrıl a tapodók. Ezen a területen egy idıben a rómaiak 
voltak, és Petra volt abban az idıben a legnagyobb természeti erıdítmény a világon. Ez a hegyekben 
van, és a kelet és a nyugat keresztezıdésénél volt. Ez az a hely, amelyet Isten jelölt ki és készített fel, 
hogy megvédelmezze majd a zsidókat.  

A római korszak után 1.500 évre ez a hely teljesen elhagyatott volt. Utána angol irányítás alá 
került, és egy utat akartak ott kiépíteni, és az arabok nem akarták ezt, mert nekik a 
turistaforgalmukból volt a megélhetésük, és ezt akadályozta volna - az új út elterelte volna a 
turistaforgalmat -, úgyhogy nem építettek utakat, és ma sincsenek ott utak. Ez egy pusztaságnak 
számító hely, ahol is védettséget találnak majd az izraeliták.  

 
Jelenések 12:15-16 
„És bocsáta a kígyó az ı szájából az asszony után vizet, mint egy folyóvizet, hogy azt a 

folyóvízzel elragadtassa. De segítségül lett a föld az asszonynak, és megnyitá a föld az ı száját, 
és elnyelé a folyóvizet, amelyet a sárkány az ı szájából bocsátott.” 

 
Itt látjuk, hogy a föld segítségére jön a természeti Izraelnek. Ez a folyóvíz egy hatalmas 

hadsereget jelképez itt, és ezt elnyeli a föld. Ez a hatalmas folyóvíz egy óriási hadsereget jelképez itt, 
akiket az Antikrisztus küld a zsidók után. És ezt a hatalmas hadsereget, a katonák sok-sok tízezreit, 
százezreit nyeli el a föld - pontosan úgy, ahogy ezt olvashattuk a Mózes könyvében az 
Ószövetségben is, amikor a föld megnyílt és élve nyelte el a gonoszokat. Valószínőleg ezek élve 
kerülnek a pokolba.  

Az Antikrisztus figyelme észak felé irányul. Késıbbiekben ezt a Dániel könyve 11. fejezetében 
fogjuk még megvizsgálni. Mert nagyon könnyen el tudjátok képzelni, hogy miután ilyen hatalmas 
kár éri, a figyelmét könnyen el tudja terelni a többi lépésektıl.  

 
Jelenések 12:17 
„Megharaguvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ı 

magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megırzıivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus 
bizonyságtétele;” 

 
Ezek azok a zsidók, akik üdvösséget nyertek, és úgy döntöttek, hogy nem menekülnek el együtt a 

természeti Izraellel a pusztába. És ezek a világon mindenhol megmaradnak ilyenek.  
Most megyünk a 13. fejezetre! Azt hiszem, hogy nagyon jó lenne, ha az összes elıítéletedet, és 

elızıleg létrejött elképzelésedet félretennéd a fenevaddal kapcsolatban, úgyhogy feledkezz meg 
arról a sok téves tanításról, amit eddig errıl hallottál! 

 
Jelenések 13:1-4 
„És láték egy fenevadat feljıni a tengerbıl, amelynek hét feje és tíz szarva vala, és az ı 

szarvain tíz korona, és az ı fejein a káromlásnak neve. És e fenevad, amelyet láték, hasonló 
vala a párduchoz, és az ı lábai, mint a medvéé, és az ı szája, mint az oroszlán szája; és a 
sárkány adá az ı erejét annak, és az ı királyiszékét, és nagy hatalmat. És látám, hogy egy az ı 
fejei közül mintegy halálos sebbel megsebesíttetett; de az ı halálos sebe meggyógyíttaték; és 
csodálván, az egész föld követé a fenevadat. És imádák a sárkányt, aki a hatalmat adta a 
fenevadnak; és imádák a fenevadat, ezt mondván: Kicsoda hasonló e fenevadhoz? Kicsoda 
viaskodhatik vele?” 

 
Vagyis: megszabadultunk-e az elıbbiekben ránk ragadt téves elképzelésektıl?  
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Az elsı, hogy nem beszélhet az Ige egy szó szerint vett fenevadról, vagy egy emberrıl, mert nem 
létezik olyan fenevad, amelynek hét feje és tíz szarva van. Vagyis nem lehet egy fizikai lény ilyen – 
ez egy látomás. Ez a leírás nem egy emberrıl szól, hanem egy királyságról. Vagyis egy olyan 
királyságról, egy olyan uralomról szól itt az Igerész, amely fölött az Antikrisztus fog uralkodni. Ez 
az a fenevad, amelyet János lát a tengerbıl kijönni. Ez nem egy ember, és nem egy számítógép - 
vagyis egy királyság van itt leírva, amelyet az Antikrisztus fog uralni.  

Hol van most János? János Pathmosz szigetén van - vagyis a Földközi tengerbıl fog kiemelkedni 
ez a királyság.  

Visszamegyünk az 1. versre! 
 
Jelenések 13:1 
„És láték egy fenevadat feljıni a tengerbıl, amelynek hét feje és tíz szarva vala, és az ı 

szarvain tíz korona, és az ı fejein a káromlásnak neve.” 
 
Láttunk már valami hasonlót a 12. fejezet 3. versében, ahol a nagy sárkányról volt leírás: 
 
Jelenések 12:3 
„Láttaték más jel is az égben, és ímé vala egy nagy veres sárkány, akinek hét feje vala és tíz 

szarva, és az ı fejeiben hét korona;” 
 
Ez a leírás itt a 12. rész 3. versében egy nagy vörös sárkányról - egy sima leírás az ördögrıl. A 

hét fej jelképezi azt a hét nagyhatalmat, amely felett az ördög hatalmat fog gyakorolni és uralkodni 
fog. Ez a hét világnagyhatalmat jelképezi, amelyek üldözni fogják Izraelt, és ezeket maga az ördög 
fogja vezetni. Hiszen a mögötte álló erık azok démonikus erık. A cél e mögött, hogy üldözésben, 
pusztításban legyenek Izrael gyermekei. Vagyis egészen vissza kell mennünk az egyiptomi 
birodalom idejéig - és ezt másodkézbıl maga a történelem is bizonyíthatja, hogy így történt. Azok a 
nagyhatalmak, amik eddig az idıpontig léteztek: az Egyiptom, a Szíriai Birodalom, a Babiloni 
Birodalom, Méd-Perzsa Birodalom, a Görög Birodalom, és a Római Birodalom.  

A tíz szarv tíz királyságot képvisel, amely fogja a nyolcadik nagyhatalmat létrehozni, amelyet 
szintén az Antikrisztus fog uralni. Ezt is meg fogjuk nézni, és tanulmányozni, ez is megtalálható az 
Igében.  

Tehát a Jelenések 12. rész 3. verse az ördögnek egy másik fajta leírása, akinek hét feje van, és a 
fejeiben hét korona. Ez egyszerően azt jelenti, hogy azoknak a világnagyhatalmaknak, amiket az 
elıbb végigsoroltunk, mind az ördög volt a szellemi uralkodója. Vagyis az ördög volt a szellemi 
hatalom ezen földi nagy birodalmak mögött.  

Viszont a Jelenések könyve 13. részében egy ettıl különbözı leírással találkozunk - mint ahogy 
elolvassuk most újra az 1. versben: 

 
Jelenések 13:1 
„És láték egy fenevadat feljıni a tengerbıl, amelynek hét feje és tíz szarva vala, és az ı 

szarvain tíz korona, és az ı fejein a káromlásnak neve.” 
 
Vagyis hét feje van, tíz szarva, és a szarvain tíz korona. Ez mutatja a nyolcadik nagy 

birodalomnak a hatalmát. Ez a nyolcadik világnagyhatalom azért emelkedik ki, hogy maga az 
Antikrisztus tudja uralni. Az uralom és a hatalom az ördögtıl egy embernek adatott, vagyis az 
Antikrisztusnak adatott, hogy uralkodni tudjon a nyolcadik világnagyhatalom felett.  

És ez a tíz királyság, amely létrehozza a nyolcadik világnagyhatalmat, ezek azok, amelyeknek a 
tíz szarvuk van a vadállaton. Vagyis: ez a tíz szarv jelképezi ıket a vadállat fején.  

Látjátok-e ezt? Össze tudjátok hasonlítani, hogy ez a két leírás nem ugyanaz!  
És most világossá kell, hogy váljon a számotokra!  
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Az egyik leírás magáról az ördögrıl van, a másik leírás pedig egy világnagyhatalomról való 
leírás, amely majd a jövıben jön létre, és az Antikrisztus uralma alatt lesz. Ezek a szimbólumok, 
vagyis jelképek a 17.fejezetben még világosabban kerülnek leírásra, magyarázatra.  

 
Jelenések 17:7 
„És monda nékem az angyal: Miért csodálkozol? Én megmondom néked ez asszonynak 

titkát és a fenevadét, amely ıt hordozza, amelynek hét feje és tíz szarva van.” 
 
Elıször is azt hadd jegyezzem meg, hogy ez egy másik asszony, mint amelyet a természeti Izrael 

jelképeként találtunk az elızı részben. Ez az asszony egy nagy prostituált – ıróla majd késıbb 
beszélünk.  

Fontos azt tudni, hogy ez az angyal segít, hogy megtaláljuk a vadállat jelentését.  
 
Jelenések 17:8-14 
„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 e világ alapítása 
óta, látván a fenevadat, amely vala és nincs, noha van. Itt az elme, amelyben van bölcsesség. A 
hét fı a hét hegy, amelyen az asszony ül; Király is hét van; az öte elesett, és az egyik van, a 
másik még el nem jött; és mikor eljön, kevés ideig kell annak megmaradni. A fenevad pedig, 
amely vala és nincs, az maga a nyolcadik, és a hét közül való; és a veszedelemre megy. A tíz 
szarv pedig, amelyet láttál, tíz király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak; de hatalmat 
kapnak mint királyok egy óráig a fenevaddal. Ezeknek egy a szándékuk; erejüket és 
hatalmukat is a fenevadnak adják. Ezek a Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány legyızi ıket, 
mert uraknak Ura és királyoknak Királya; és az İvele való hivatalosak és választottak és 
hívek is.” 

 
Ez nem olyan bonyolult, mint ahogy elsı hallásra látszik, és meg tudjátok majd érteni! 
 
Jelenések 17:9-10 
„Itt az elme, amelyben van bölcsesség. A hét fı a hét hegy, amelyen az asszony ül; Király is 

hét van; az öte elesett, és az egyik van, a másik még el nem jött; és mikor eljön, kevés ideig kell 
annak megmaradni.” 

 
A kulcs, amit itt meg kell érteni, hogy az angyal Jánoshoz beszél, abban az idıpillanatban! A 

történelemnek abban az idıszakában - a kereszthalál utáni idıkben, közvetlenül utána, abban a 
történelmi idıben!  

A hét fı a hét hegy, vagyis hét királyság. Azt mondja az Ige, hogy: „öt közülük elesett.” Abban 
az idıben – vagyis az a fajta számolás úgy helyes, mert Egyiptom, Asszíria, Babilon, Média-Perzsia 
és a Görög nagybirodalom elestek már. Vagyis azt mondja az angyal, hogy öt nagybirodalom már 
elesett. Azt mondja az angyal, hogy: az egyik van. Az a római nagybirodalom volt abban az idıben. 
És mindaddig az ideig az egyik nagybirodalom a megelızı birodalmat legyızte. A 10. versben azt 
olvassuk folytatásként: „a másik még el nem jött.” És ez majd a 12. versben kerül magyarázatra.  

 
Jelenések 17:12 
„A tíz szarv pedig, amelyet láttál, tíz király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak; de 

hatalmat kapnak mint királyok egy óráig a fenevaddal.” 
 
A hetedik nagybirodalom, amely „még nincs, de majd eljı”  - az a tíz királyságból áll össze, 

amely a volt Római Birodalom területérıl kerül ki. Ez a tíz királyság fogja alkotni a hetedik 
világnagyhatalmat. Kezdetben az Antikrisztus velük együtt van, de nem uralkodik felettük.  
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És látjátok, hogy: „egy óráig hatalmat kapnak a fenevaddal.” A nyolcadik nagybirodalom, 
amikor ez létezésbe jön, akkor lesz, amikor az Antikrisztus hármat ezek közül a királyságok közül 
legyız a csatában. Miután legyızött három királyt közülük, a másik hét királyságot meggyızi arról, 
hogy adják neki a hatalmukat egy órára. És ı, az Antikrisztus, a nyolcadik világnagyhatalom 
egyedüli vezetıjévé válik ily módon, amely a hét királyságból áll össze. 

 
Jelenések 17:13 
"Ezeknek egy a szándékuk; erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják.” 
 
Ez a nyolcadik nagyhatalom. 
 
Jelenések 17:11 
"A fenevad pedig, amely vala és nincs, az maga a nyolcadik, és a hét közül való; és a 

veszedelemre megy.” 
 
Látjátok-e most, hogy ez a 13. vershez kapcsolódik ily módon?  
Nabukodonozor királynak volt egy álma, és emlékeztek rá, hogy Dániel próféta adta meg ennek 

az álomnak a magyarázatát - és annak ezzel volt kapcsolata. Nabukodonozor király álmát 
interpretálta maga Dániel próféta.  

Ennek az álomnak magyarázatát elolvashatjátok Dániel könyvének 2. részében, a 31. - 44. 
versekig.  

Amikor Dániel próféta magyarázatát adta Nabukodonozor király álmának, amely egy hatalmas 
lényrıl szólt, ez az álom a világnagyhatalmakkal kapcsolatban volt. Az álom Babilon 
nagyhatalmával kezdıdött, és az attól a ponttól kezdve létezett.  

Nagyon fontos megérteni: Dániel akkor, ott, az egyiptomi és szíriai nagyhatalmakat kihagyta, 
vagyis Dániel próféta a babiloni nagyhatalommal kezdi a magyarázatot. Attól a ponttól kezdve kezdi 
a királyságok megfejtését. Vagyis így kezdi, hogy a fej maga Babilon, a kezek azok a Média-Perzsiai 
királyságot jelképezi - ez két elkülönült királyság volt együtt, Média és Perzsia -, a gyomor és a 
belek, a középsı rész a Görög Nagyhatalom volt. A lábak vasból és agyagcserépbıl voltak - ez a 
Római Birodalom. A lábak egy megosztott királyságot jelképeztek, a keleti és a nyugati római 
birodalmat. Azokból a lábfejekbıl nıtt ki tíz lábujj. Ez azt a tíz királyságot jelképezte, amelynek 
majd elı kell jönnie. Ez fogja a nyolcadik világnagyhatalmat összeállítani. Vagyis addig a pontig 
kettı már elmúlt, és a négy ez utáni adja ki összesen a hat nagyhatalmat.   

E közül a hat világnagyhatalom közül összesen egyetlen egy nem volt legyızve. Soha senki nem 
gyızte le a Római Nagyhatalmat. Azáltal tőnt el, hogy teljesen megromlott, korrupttá vált. Vagyis, 
újra fel fog támadni, fel fog kelni. A lábujjakból nı ki tehát az a tíz királyság. És ebbıl nı ki a 
nyolcadik nagyhatalom. Vagyis fontos azt látni, hogy mindez a volt Római Nagyhatalomból nı ki!  

Sok olyan dolgot hallottatok most, ami nagyon sokatoknak furcsa volt, mivel új volt. Fogjátok 
látni, hogy valami olyat prófétált meg, ami már megtörtént - de nem akkor, amikor prófétált! Akkor 
még nem történt meg.  

 
 


