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ALAPTANÍTÁSOK 
 

Út a gyızelemhez 12. 
(Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) 

A hamis próféta 
 
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.” 
 
Errıl a fenevadról volt szó.  
Most Dániel könyvére megyünk vissza. Szó volt már Nabukodonozor látomásában, álmában 

errıl a lényrıl, és Dániel kapta meg errıl a magyarázatot egy látásban - ezekrıl az idık végi 
eseményekrıl is. Istennek megvolt a terve ezekrıl az eseményekrıl már elızıleg is. 

 
Dániel 7:2-3 
„Szóla Dániel, és monda: Látám az én látásomban éjszaka, s ímé, az égnek négy szele 

háborút támaszta a nagy tengeren; És négy nagy állat jöve fel a tengerbıl, egyik különbözı a 
másiktól.”  

 
Ez ugyanaz a négy nagyhatalom, amelyet Nabukodonozor az álmában látott. Nabukodonozor az 

álmában ezt egy nagy látásként kapta. Mint Isten embere, ezt úgy látja, mint egy nagy vadállatot. 
Mindezek a nagyhatalmak az ördög által kaptak uralmat, és minden alkalommal megpróbálták Isten 
gyermekeit elpusztítani. 

 
Dániel 7:4 
„Az elsı olyan, mint az oroszlán, és sas szárnyai voltak. Nézém, míg szárnyai kitépettek, és 

felemelteték a földrıl, és mint valami ember, lábra állíttaték és emberi szív adaték néki.” 
 
Ez volt a Babiloni Nagyhatalom. 
 
Dániel 7:5 
„És ímé, más állat, a második, hasonló a medvéhez, és kele egyik oldalára, és három 

oldalborda volt szájában fogai között, és így szólának néki: Kelj fel és egyél sok húst!” 
 
Ez a Méd-Perzsa Nagyhatalom. Látjuk, hogy ez egy véréhes fenevad volt.  
 
Dániel 7:6 
„Ezután látám, és ímé, egy másik, olyan mint a párduc, és négy madárszárnya volt a hátán; 

és négy feje volt az állatnak, és hatalom adaték néki.” 
 
Ez a párduc a Görög Nagyhatalmat jelképezi. A négy madárszárny azt a gyorsaságot jelképezi, 

ahogy a világot legyızte. És tudjuk, hogy ı Nagy Sándor volt. A négy fej pedig azt jelképezi, hogy 
miután Nagy Sándor fiatalon meghalt, a királyság négy részre bomlott. 

 
 Dániel 7:7 
„Ezek után látám éjszakai látásokban, és ímé, negyedik állat, rettenetes és iszonyú és 

rendkívül erıs; nagy vasfogai voltak, falt és zúzott és a maradékot lábaival összetaposta, és ez 
különbözék mindazoktól az állatoktól, amelyek elıtte voltak, és tíz szarva volt néki.”  
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Ez a Római Birodalom. És figyeljétek meg, írja az Ige, hogy: „tíz szarva vala néki.” Látjátok, 
hogy milyen szépen illeszkedik össze a kép! 

 
 Dániel 7:8 
„Mialatt a szarvakat szemlélém, ímé, másik kicsiny szarv növekedék ki azok között, és 

három az elébbi szarvak közül kiszakasztaték ıelıtte, és ímé, emberszemekhez hasonló szemek 
voltak ebben a szarvban, és nagyokat szóló száj.” 

 
Itt arról a három királyságról van szó, amelyet az Antikrisztus legyız.  
A továbbiakban is a Római Birodalomról lesz szó.  
 
Dániel 7:23 
„Így szóla: A negyedik állat negyedik ország lesz e földön, amely különb lesz minden 

országnál, és megeszi az egész földet, és eltapodja és szétzúzza azt.” 
 
Emlékeztetlek benneteket, hogy ez pontosabban a hatodik nagyhatalom, de Dániel számlálása 

szerint ez a negyedik nagyhatalom. Ez mozdítja majd el mindazt az összezavartságot, amely a Dániel 
könyve és a Jelenések könyve között tapasztalható! 

 
Dániel 7:24 
„A tíz szarv pedig ez: Ebbıl az országból tíz király támad, és más támad utánuk, és az 

különb lesz mint az elıbbiek, és három királyt fog megalázni.” 
 
Egy másik királyság támad az elıbbiekbıl. És emlékezzetek rá, hogy a Római Birodalom soha 

nem került legyızésre, egyszerően eltőnt. Az a király, aki újra erıt vesz és felkel, az az Antikrisztus 
lesz, ı lesz a hetedik, és három királyságot fog maga alá vetni - és akkor fog jönni a nyolcadik.  

 
Dániel 7:25 
„És sokat szól a Felséges ellen és a Magasságos szentjeit pusztítja, és véli, hogy 

megváltoztatja az idıket és a törvényt; és az ı kezébe adatnak ideig, idıkig és fél idıig.” 
 
Ez a megpróbáltatások félideje, a három és fél év.  
 
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.” 
 
Egy világnagyhatalomról kapunk itt leírást. Ez a világnagyhatalom az Antikrisztus által nyer 

uralmat. Ez a világnagyhatalom a volt Római Birodalom területérıl kerül elı. Ez elsısorban a 
Földközi tenger körül élı népeket jelenti. Mert ott, ahol János volt, Patmosz szigetén, ott látta ezt a 
fenevadat feljönni a tengerbıl, ami a Mediterrán tenger. Vagyis, alapvetıen ezek közül a népek, 
nemzetek közül kerül ki a nagyhatalom.  

 
Jelenések 13:2 
„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.” 

 
Láttuk, hogy a párduc a Görög Nagyhatalmat jelképezi, a medve a Méd-Perzsa Birodalmat, és az 

oroszlán szája pedig a Római Birodalmat. Ezek a területek, amelyek az elızı birodalmakat alkották, 
lesznek a nyolcadik nagy világbirodalom alkotóelemei. 
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Jelenések 13:3 
„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.” 
 
Ez egy olyan Ige, amelyen sokan megzavarodnak. Úgy gondolják, hogy esetleg az Antikrisztus 

egy halálos lövést kap a fején. De nem így van, mert itt mi világnagyhatalmakról, királyságokról 
beszélünk! Melyik az a világnagyhatalmak közül, amely úgy tőnhet, hogy halálos sebet kap? A volt 
Római Birodalom. Valójában soha nem halt meg, nem pusztult el. A többi birodalmak mind 
elpusztultak, legyızötté váltak. Úgyhogy ez a birodalom újra fölkel az egész világ megdöbbenésére, 
hiszen a világ úgy gondolta, hogy már halott. 

 
Jelenések 13:4 
„És imádák a sárkányt, aki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádák a fenevadat, ezt 

mondván: Kicsoda hasonló e fenevadhoz? Kicsoda viaskodhatik vele?” 
 
Itt, ennél az Igeversnél el kell felejtenünk azokat az elıítéleteket, hogy ki lehet a fenevad, hogy 

ez az ember lesz, vagy az az ember lesz, vagy esetleg egy számítógép lesz, vagy halálos lövést 
kapott… Alapvetıen arról szól itt az Ige, hogy ez a fenevad a tengerbıl jön föl, akinek hét feje és tíz 
szarva van. Könnyen föl lehetne ismerni azt az embert, aki az utcán jön veled szembe, és hét feje 
van, és tíz szarva! De teljesen nyilvánvaló, hogy ez nem egy emberre vonatkozik, hanem 
birodalomról van szó! Ez a fenevad egy birodalom, amely felnövekszik, amelyet az Antikrisztus fog 
uralni. A tengerbıl fog följönni - ez pedig megadja nekünk azt a földrajzi elhelyezkedést, hogy ez a 
Földközi-tenger országaiból jön elı. A hét fej a volt hét világnagyhatalom, a tíz szarv pedig a 
nyolcadik világnagyhatalom.  

 
Jelenések 13:5 
„És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; és adaték néki hatalom, 

hogy cselekedjék negyvenkét hónapig.” 
 
Most van egy lényeges, fı változás! Elızıleg egy királyságról, egy hatalomról beszéltünk, most 

pedig azt mondja az Ige, hogy: „adaték néki egy száj.” Vagyis most kerül a képbe egy ember, akirıl 
leírás jön. Ez az elsı, valóságos leírás az Antikrisztusról. Most kapcsolódunk át a királyságok 
leírásáról az ember leírására, mert most olvassuk azt a személyes névmást, hogy: neki, neki, neki. 

 
Jelenések 13:6-7 
„Megnyitá azért az ı száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az İ nevét és az 

İ sátorát, és azokat, akik a mennyben laknak. Az is adaték néki, hogy a szentek ellen 
hadakozzék és ıket legyızze; és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen.” 

 
Az a rendszer, amelyet ’vadállat’- nak ír az Ige, annak egy szószóló adatik. Vagyis most kerül 

leírás arról a szószólóról, és nem a nagyhatalomról.  
Több spekuláció és elgondolás létezik az Antikrisztusról, mint bármi másról. A Biblia elmondja, 
hogy honnan ered az Antikrisztus. Azt is írja az Ige, hogy: „hatalom adatik néki minden 
nemzetségen, nyelven és népen.” Ez azonban nem egy pontos leírás, mert ez a görög ’sindiké’ szóból 
jön, amely azt jelzi, hogy ha megeszel egy szelet süteményt, tehát egy szeletet valamibıl, akkor te 
nem az egészet eszed meg. Ez a görög szó itt ezt jelzi: egy darabja az egésznek. A világ egy részét 
jelenti. A Bibliámban mégis úgy fordíttatik ez a szó, hogy minden. De ez nem egy pontos fordítás 
így! Mert tudjuk, hogy ez csak a mediterrán területeket fogja érinteni, ahol az Antikrisztus uralkodik 
majd.  

Ahhoz, hogy az idıvégi eseményeket megértsük a Jelenések könyvébıl, szükséges, hogy Dániel 
látásairól is megértést kapjunk! 
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Dániel 2:31 
„Te látád, oh király, és ímé egy nagy kép; ez a kép, mely hatalmas volt és kiváló az ı 

fényessége, elıtted áll vala, és az ábrázata rettenetes volt.” 
 
Emlékszünk, hogy ez Nabukodonozor király volt, akinek ez a látás adatott a királyságokról, és 

leírja ezeket a királyságokat. Dánielnek pedig megvolt a maga saját látomása. 
 
Dániel 7:2-4 
„Szóla Dániel, és monda: Látám az én látásomban éjszaka, s ímé, az égnek négy szele 

háborút támaszta a nagy tengeren; És négy nagy állat jöve fel a tengerbıl, egyik különbözı a 
másiktól. Az elsı olyan, mint az oroszlán, és sas szárnyai voltak. Nézém, míg szárnyai 
kitépettek, és felemelteték a földrıl, és mint valami ember, lábra állíttaték és emberi szív 
adaték néki.” 

 
Dániel ezeket a fejezet késıbbi részeiben megmagyarázza.  
 
Dániel 7:5-7 
„És ímé, más állat, a második, hasonló a medvéhez, és kele egyik oldalára, és három 

oldalborda volt szájában fogai között, és így szólának néki: Kelj fel és egyél sok húst! Ezután 
látám, és ímé, egy másik, olyan mint a párduc, és négy madárszárnya volt a hátán; és négy feje 
volt az állatnak, és hatalom adaték néki. Ezek után látám éjszakai látásokban, és ímé, negyedik 
állat, rettenetes és iszonyú és rendkívül erıs; nagy vasfogai voltak, falt és zúzott és a 
maradékot lábaival összetaposta, és ez különbözék mindazoktól az állatoktól, amelyek elıtte 
voltak, és tíz szarva volt néki.” 

 
Emlékezzetek rá, hogy ez a negyedik nagyhatalom, a Babiloni királyságtól, vagyis attól, amit 

Nabukodonozor a látomásában látott. De az idık kezdetétıl számolva ez a hatodik nagybirodalom 
leírása. Egyiptom és Asszíria királyságait lehagyták, kihagyták, és a Babiloni Birodalomnál kezdték 
a leírást, ahogy a látomást kapták.  

 
Dániel 7:8, 23 
„Mialatt a szarvakat szemlélém, ímé, másik kicsiny szarv növekedék ki azok között, és 

három az elébbi szarvak közül kiszakasztaték ıelıtte, és ímé, emberszemekhez hasonló szemek 
voltak ebben a szarvban, és nagyokat szóló száj…. 

Így szóla: A negyedik állat negyedik ország lesz e földön, amely különb lesz minden 
országnál, és megeszi az egész földet, és eltapodja és szétzúzza azt.” 

 
Most kapjuk majd ennek a magyarázatát, és nézzük ezt a 24. versben! 
 
Dániel 7:24 
„A tíz szarv pedig ez: Ebbıl az országból tíz király támad, és más támad utánuk, és az 

különb lesz mint az elıbbiek, és három királyt fog megalázni.” 
 
Itt ez a hetedik nagybirodalom leírása, ez az Antikrisztus, amely felkel ebben a hetedik 

nagybirodalomban, és három királyságot maga alá vet, és utánuk még egy fog felkelni. Ez a hét 
másik nagyhatalom a hatalmát egy idıre neki adja.  

Tehát látnotok kell pontosan, hogy három királyságot legyız az Antikrisztus, a másik hét pedig 
neki adja a hatalmát - úgyhogy itt tíz királyság kerül az Antikrisztus kezébe, és mind a tíz hatalma az 
ı kezében lesz. 
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Dániel 7:25 
„És sokat szól a Felséges ellen és a Magasságos szentjeit pusztítja, és véli, hogy 

megváltoztatja az idıket és a törvényt; és az ı kezébe adatnak ideig, idıkig és fél idıig.” 
 
Ez a három és fél éves idıszakot jelöli, mielıtt Jézus Krisztus második adventje eljönne. Látjuk, 

hogy az Antikrisztus a negyedik nagybirodalomból kerül ki Dániel számlálása szerint, amely nem 
más, mint a Római Nagybirodalom. 

 
Dániel 8:3 
„És felemelém szemeimet és látám, és ímé egy kos állt a folyam elıtt, és két szarva volt; és 

az a két szarv magas volt, de egyik a másiknál magasabb, és a magasabb késıbb növekedék.” 
 
Dániel egy másik látomást is kap, az utolsó látomásról. 
 
Dániel 8:4 
„Látám azt a kost szarvaival öklelkezni napnyugat, észak és dél felé; és semmi állat sem 

állhata meg elıtte, és senki sem szabadíthata meg kezébıl, és tetszése szerint cselekedék, és 
naggyá lett.” 

 
Itt a Méd-Perzsa Nagyhatalmat látjuk, és a nagyobbik, erısebbik szarv pedig a Perzsa Királyság 

volt. A következı versben pedig a Perzsa Királyság kerül színre. A Görög Birodalom kel fel a 
következıként az 5. versben: 

 
Dániel 8:5-7 
„És míg én szemlélém, ímé, egy kecskebak jöve napnyugat felıl az egész föld színére, és 

nem is illeté a földet; és ennek a baknak tekintélyes szarva volt az ı szemei között. És méne a 
kétszarvú koshoz, amelyet láték állani a folyam elıtt; és feléje futa erejének indulatában. És 
látám a koshoz érni; és néki dühödött és leüté a kost, és letöré két szarvát, és nem volt erı a 
kosban megállani elıtte, és leüté a földre és megtapodá, és nem volt a kosnak senkije, aki ıt 
megmentse annak kezébıl.” 

 
Ez pedig a 21. versben kap magyarázatot: 
 
Dániel 8:21 
„A szırös kecskebak Görögország királya, a nagy szarv pedig, amely szemei között volt, az 

az elsı király.” 
 
Dániel mindezt még a történelmi megtörténés elıtt írja le. Látjátok a 20. versben: 
 
Dániel 8:20 
„Az a kétszarvú kos, melyet láttál, Médiának és Perzsiának királya.” 
 
És ez már mind megtörtént. Dániel nem a történelemkönyvet olvassa fel, hanem megprófétálja 

azt a történelmet, ami majd be fog következni. Mindez meg is történt, pontosan úgy, ahogy ı 
megprófétálta. A nagyobbik szarv Nagy Sándor katonai hatalmát jelöli. Figyelitek-e itt a 8. verset? 

 
Dániel 8:8 
„A kecskebak pedig igen naggyá lett; de mikor elhatalmasodék, eltörék a nagy szarv, és 

helyébe négy tekintélyes szarv növe az égnek négy szele felé.” 
 
Tehát nem a történelemkönyvet olvassuk, hanem a Bibliát.  
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A Görög Birodalom tetıfokán, Nagy Sándor nagyon fiatalon meghalt. Nagyon fiatalon halt meg, 
és már 20-21 évesen legyızte az egész világot. Itt, a 22. versben kapjuk meg ennek a magyarázatát: 

 
Dániel 8:22 
„Hogy pedig az letöretteték, és négy álla helyébe: négy ország támad abból a nemzetbıl, de 

nem annak erejével.” 
 
Nem volt senki ahhoz elég erıs, hogy ezt a négy hatalmat egybetartsa, úgyhogy a Görög 

Királyság négy kisebb királyságra szakadt. A történelembıl tudjuk meg, hogy ez alapvetıen négy 
nemzet. Ez Görögország, Szíria, Törökország és Egyiptom. Ezek azok a földrajzilag elkülönült 
királyságok, amelyek kiszakadtak ebbıl. 

 
Dániel 8:9 
„És azok közül egybıl egy kis szarv támada, és nagyon megnöve délre, napkeletre és a 

kívánatos föld felé.” 
 
Van itt egy kis szarv, amely az Antikrisztus, és látjuk, hogy itt van az a négy királyság, ahonnan 

az Antikrisztus származik majd. Nézzük meg, ahogy Dániel interpretálja ezt! 
 
Dániel 8:23 
„És ezek országai után, mikor elfogynak a gonoszok, támad egy kemény orcájú, 

ravaszságokhoz értı király.” 
 
Ez a királyság lesz maga az Antikrisztus. Egy ravaszságokhoz értı király – ez az Antikrisztus. 
 
Dániel 8:24-25 
„És annak nagy ereje lesz, noha nem a maga ereje által, és csodálatosképpen pusztít és 

jószerencsével halad és cselekszik, és elpusztítja az erıseket és a szenteknek népét. És a maga 
eszén jár, és szerencsés lesz az álnokság az ı kezében, és szívében felfuvalkodik és hirtelen 
elveszt sokakat; sıt a fejedelmek Fejedelme ellen is feltámad, de kéz nélkül rontatik meg.” 

 
A késıbbi idık, a végsı idık, mindig is az idık végét jelentik a Bibliában. Látjuk, hogy az 

Antikrisztusról van itt leírás, írja az Ige, hogy: „noha nem a maga ereje által” – mert tudjuk 
természetesen, hogy az ördög áll mögötte. Azt is tudjuk, hogy sokakat el fog veszteni hirtelen. 
Hiszen tudjuk, hogy az Antikrisztus az elsı három és fél évben megtévesztıként jön, mint a béke 
embere. Olvassuk el ezt a 9. versben! 

 
Dániel 8:9 
„És azok közül egybıl egy kis szarv támada, és nagyon megnöve délre, napkeletre és a 

kívánatos föld felé.” 
 
Ez a kis szarv négy királyságra terjed ki. Az Antikrisztus ezek közül valamelyikbıl jön elı: 

Görögország, Szíria, Törökország, vagy Egyiptom.  
Dániel a 11.fejezetben még tovább megy! Egy jövıbeli háborút ír le Szíria és Egyiptom között. 

Aztán elıtte egy másik háborút ír le Szíria és Egyiptom között - még elıtte megtörténı háborút. 
Mindezt azelıtt prófétálta meg, mielıtt megtörtént. A késıbbi idıkre egy másik háborút is prófétált. 

 
Dániel 11:40 
„De a vég idején összetőz vele a déli király, és mint a forgószél, úgy megy reá az északi 

király szekerekkel, lovasokkal és sok hajóval, és betör az országokba, elözönli és végigjárja 
azokat.” 
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 „A vég idején.” A déli királyról szól az Ige – ez Egyiptom királya. Az észak királya pedig 
természetesen Szíria. Tehát az idık végén egy háború tör ki Egyiptom és Szíria között. Látható ez a 
megosztás és szakadás a mai napon a Közel-Keleten. Az egyikük Izrael barátja, a másik pedig egy 
nagyon keserő ellensége Izraelnek. Egy idı végi háborút láthatunk.  

 
Dániel 11:41 
„És bemegy a dicsı földre, és sokan elesnek; de ezek megszabadulnak az ı kezébıl: Edóm, 

Moáb és az Ammon fiainak színe-java.” 
 
Látjuk elıször is, hogy legyızte Egyiptomot, belépett a dicsı földre, ami nem más, mint 

Jeruzsálem. És csak az Antikrisztus teszi ezt meg az idık végén. 
 
Dániel 11:42 
„És kezeit az országokra veti, és Egyiptom földje meg nem menekedhetik.” 
 
Látjuk azt is, nagyon érdekes, hogy Izrael hova menekül! Moáb földjére. Mondja az Ige, hogy 

ezek meg fognak menekedni. Edom és Moáb fiai, vagyis Izrael fiai elmenekülnek - ahogy az 
elıbbiekben beszéltük már ezt -, Petrába. És jól összeillik most a kép. 

 
Dániel 11:44 
„De megriasztják ıt napkeletrıl és északról való hírek, és kivonul nagy haraggal, hogy 

elveszítsen és megöljön sokakat.” 
 
Tehát a problémák, amelyek feljönnek, azok északról való hírek lesznek - és akkor az 

Antikrisztus a harcát felfüggeszti déllel, vagyis Moábbal és fiaival. Bárhogy is van, azt szeretném 
ebbıl kihozni, hogy az Antikrisztus Szíriából kerül ki - ez észak királya. Legyızi Egyiptomot, belép 
a dicsı földre - ez Jeruzsálem. Tehát megerısítjük, hogy ez Szíria. 

 
Ézsaiás 10:24-25 
„Azért így szól az Úr, a Seregeknek Ura: Ne félj népem, Sionnak lakosa, az asszíriabeli 

királytól! Bár botjával megver tégedet és pálcáját felemeli rád, miként Egyiptom egykoron; 
Mert még csak egy kevés idı van: és elfogy búsulásom, és haragom az ı megemésztésükre 
lészen!” 

 
Ahogy mondja az Ige: Asszíria attól a naptól. Asszíria sokkal nagyobb volt. Libanont is 

magában foglalta, Iránt, Irakot, Szíriát abban az idıben. A fı dolog, hogy ezeket az eseményeket mi 
mind a magasból fogjuk szemlélni, nem leszünk itt! 

 
Jelenések 13:7-9 
„Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék és ıket legyızze; és adaték néki 

hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen. Annakokáért imádják ıt a földnek minden 
lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, amely a Bárányé, aki megöletett, e 
világ alapítása óta. Ha van füle valakinek, hallja!” 

 
Ez a 8. vers nagyon jó Ige az evangelizációs munkához. Azok fogják a földön imádni ıt, akiknek 

a nevei nincsenek beírva az Élet Könyvébe. Tehát a keresztények nem fogják imádni ıt! Ez az az 
Igerész, amelyet nagyon sokan arra használnak és alapoznak, hogy az Antikrisztus királysága 
világmérető lesz. Én úgy hiszem, hogy ez csak egy helyi földet érintılegesen, helyi királyság lesz, 
tíz helyi hatalommal.  

Itt van egy másik fontos dolog, a 7.versben a görög szó, ’exuszia’, amely ’hatalom’-nak van 
fordítva, nem igazán hatalmat, hanem hatást jelent.  
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Mondhatnánk, hogy Hitler az egész világra hatást gyakorolt, de nem uralta az egész világot. És 
természetesen ezek az idık végi események is az egész világot fogják befolyásolni.  

 
Jelenések 13:10 
„Ha valaki fogságba visz mást, ı is fogságba megy; ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell 

annak megöletni. Itt van a szentek állhatatossága és hite.” 
 
A következı versben egy másik vadállatra térünk. 
 
Jelenések 13:11-17 
„Azután láték más fenevadat feljıni a földbıl, akinek két szarva vala, a Bárányéhoz 

hasonló, de úgy szól vala, mint a sárkány; És az elıbbi fenevadnak minden hatalmasságát 
cselekszi ıelıtte; és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az elsı fenevadat, 
amelynek halálos sebe meggyógyult vala; És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az 
égbıl a földre, az emberek láttára. És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adatának 
néki, hogy cselekedje a fenevad elıtt; azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a 
fenevadnak képét, aki fegyverrel megsebesíttetett vala, de megelevenedett. És adaték néki, 
hogy a fenevad képébe leheletet adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt cselekedje, hogy 
mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek, Azt is teszi mindenkivel, 
kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ı 
jobb kezükre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek; És hogy senki se vehessen, se el ne 
adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma.” 

 
Ez a másik fenevad a hamis prófétának neveztetik. Általános nézet, hogy ez egy vallásos vezetı 

lesz. Ennek az embernek van hite arra, hogy a természetfeletti megnyilvánulásokat mőködtesse. 
Vagyis most jön elı a fenevad vallásos oldala. Vagyis azt láthatjuk, hogy még mindig helyén lesz 
egy világvallásosság, miután a gyülekezet elragadtatik. A következı fejezetben látjuk, hogy hogyan 
fejlıdik majd ez fel. Azt is látjuk majd, hogy a hamis próféta hogyan kényszeríti rá a fenevaddal 
együtt az embereket, hogy a fenevad jelét felvegyék magukra. Mindenki tudja ezt a bélyeget. A 18. 
versben van ez: 

 
Jelenések 13:18 
„Itt van a bölcsesség. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi 

szám: és annak száma hatszázhatvanhat.” 
 
Ha nem hallottad még, hogy a vadállat száma 666. És maga a hamis próféta adja ezt a számot.  
Ez egy világmérető szám lesz? Nem. Az Antikrisztus nem egy világmérető vezetı lesz, nincs az 

egész világ felett hatalma, hanem csak az ı területére lesz helyileg érvényes ez. Sok buta tanítás van! 
De még a saját birodalmán belül sem veszi magára mindenki ezt a jelet.  

De eddig a pontig, ameddig most eljutottunk itt, az Antikrisztust még nem imádják. Félnek tıle, 
egy idı végi hatalmasság.  

Nagyon sok történés volt itt a megpróbáltatások középidejében, és ez egy dolog, amely 
megtörténik a középidıben. A hamis próféta az, akit az ördög arra használ, hogy az Antikrisztus 
hamis imádatát létrehozzák. Mert ez egy alapvetı bőn Isten ellen. Vagyis ez az ördög terve.  

Ahogy látni fogjuk, lesz egy világvallás rendszer ebben az idıben. Nem azt mondom, hogy a 
gyülekezet lesz ez, mert az már elragadtatott. Mert a vallásosság és a gyülekezet az nem ugyanaz!  

A világvallás rendszere az még mindig itt lesz jelen az elragadtatás után. A vadállat pedig 
ellentámadásba indul ezzel a világvallás rendszerrel. Azért, mert versenyben áll vele. A hatalom és 
az erı miatt. Vagyis versenyben áll majd ez a világvallás rendszer az Antikrisztus tíz 
világnagyhatalmával, és el fogják pusztítani ezt a vallási rendszert. Az is lehet, hogy a hamis próféta 
ebbıl a világvallás rendszerbıl jön majd elı, és elıhozza a hamis próféta az Antikrisztus imádatát.  
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Természetfeletti jeleket és dolgokat fog véghezvinni. Tudjuk, hogy maga az ördög is 
természetfeletti. Könnyő dolog tüzet lehozni az égbıl, hiszen az ördögnek ez nem probléma – és 
ezek a jelek arra vezetik majd az embereket, hogy az Antikrisztus képét imádják.  

 
Jelenések 13:16 
„Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, 

szabadokkal és szolgákkal, hogy az ı jobb kezükre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek;” 
 
Úgy tőnik itt, hogy mindenki elfogadja ezt a jelet - de ez nem mindenkit érint. Az egyiptomiakon 

a millenniumi idıkben, majd látjuk, hogy nincs rajtuk ez a jel - és ıket is uralni fogja az 
Antikrisztus. Tehát úgy tőnik, hogy mindenki, de nem ez az eset. 

 
Jelenések 14:1 
„És látám, és ímé egy Bárány áll vala Sion hegyén, és İvele száznegyvennégyezeren, 

akiknek homlokán írva vala az ı Atyjának neve.” 
 
Látjuk itt a 144.000 zsidó evangélistát. A hetedik trombitaszó elhangzott, és ık elragadtattak. A 

Jelenések könyve 12:5-ben látjuk ıket már a mennyországban, miután elragadtattak : 
 
Jelenések 12:5 
„És szüle fiúmagzatot, aki vasvesszıvel uralkodik minden nemzet felett; és ragadtaték 

annak fia Istenhez és az İ királyiszékéhez.” 
 
Elragadtattak, és a mennyországban kapunk róluk látást. 
 
Jelenések 14:1-3 
„És látám, és ímé egy Bárány áll vala Sion hegyén, és İvele száznegyvennégyezeren, 

akiknek homlokán írva vala az ı Atyjának neve. És hallék szózatot az égbıl, mint sok vizeknek 
zúgását és mint nagy mennydörgésnek szavát; és hallám hárfásoknak szavát, akik az ı 
hárfájukkal hárfáznak vala; És énekelnek vala mint egy új éneket a királyiszék elıtt, és a négy 
élılény elıtt és a vének elıtt; és senki meg nem tanulhatja vala azt az éneket, csak a 
száznegyvennégyezer, akik áron vétettek meg a földrıl.” 

 
Megváltattak a földrıl - vagyis már elragadtattak. 
 
Jelenések 14:4 
„Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertıztették meg magukat, mert szőzek. Ezek azok, 

akik követik a Bárányt, valahová megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és 
a Báránynak zsengéiül.” 

 
Sok téves dolog és tanítás származik ebbıl a versbıl. Amikor az Ige azt írja, hogy: 

„asszonyokkal nem fertıztették meg magukat” – az Ige azt érti, hogy nem szennyezték be magukat a 
föld akkori szennyével. Sokan gondolják, hogy ez az elsı gyümölcse a Báránynak. Emlékezzetek rá, 
hogy milyen idıkorszakban vagyunk itt! A zsidó idıkorszak legvégén járunk ebben a pillanatban. A 
gyülekezet már elment, a gyülekezeti korszak lezárult - vagyis ez nem lehet a gyülekezeti korszak 
elsı zsengéje, termése, hanem Dánielnek a 70. hetében vagyunk. És ez hozza a zsidó idıkorszak 
végét. Ez az elsı termése a zsidó idıkorszaknak.  

 
Jelenések 14:5-6 
„És az ı szájukban nem találtatott álnokság; mert az Istennek királyiszéke elıtt 

feddhetetlenek.  
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És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló Evangélium, hogy a 
föld lakosainak hirdesse az Evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek 
és népnek,” 

 
Egy másik jelenség a középidıben, hogy az angyalok hirdetik az Evangéliumot. 
 
Máté 24:14 
„És az Isten országának ez az Evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul 

minden népnek; és akkor jön el a vég.” 
 
Sok evangélista itt egy hibát követ el, mert a gyülekezet már elragadtatott, és ezért ezt 

összefüggésbe kell hoznunk, hogy a vég akkor jön el, amikor Jézus második adventje bekövetkezik. 
Vagyis kik azok, akik prédikálják az Evangéliumot a megpróbáltatások idején? Az elsı három és fél 
évben a 144.000 zsidó evangélistának a dolga és felelıssége, hogy hirdessék az Evangéliumot, de 
középidıben ık is elragadtatnak, és akkor ez a küldetés az angyaloknak adatik, vagyis az angyali 
seregeknek. Amikor a küldetés beteljesedett, akkor jı el a vég. Vagyis ennek semmi köze és 
kapcsolata a gyülekezethez! Tehát ennek az Igének semmi köze és kapcsolódása nincs a 
gyülekezethez, hogy prédikálni kellene az Evangéliumot, amíg Jézus vissza nem jön. 

 
Jelenések 14:7 
„Ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsıséget: mert eljött az İ 

ítéletének órája; és imádjátok İt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek 
forrásait.” 

 
Különbség van abban, amikor mi, mint gyülekezet hirdetjük az Evangéliumot, és különbség van, 

amikor az angyalok hirdetik az ítéletet! 
 
Jelenések 14:8 
„És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! mert az ı 

paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek.” 
 
Babilon a hamisított gyülekezetnek a jelképe - és ez az, ahonnan az Antikrisztus kinövekszik. És 

a tíz királyság az Antikrisztus keze alatt el fogja pusztítani ezt a világvallás rendszert. Babilon a 
varázslás központjaként áll, és a természetfeletti gonoszság központja. Vagyis egy típusa a 
világvallás rendszernek, vagyis a hamis gyülekezetnek. És a hamis gyülekezet az ma is megtalálható. 

 
Jelenések 14:9-13 
„És harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat 

és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, Az is iszik az Isten 
haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az İ haragjának poharába: és kínoztatik 
tőzzel és kénkıvel a szent angyalok elıtt és a Bárány elıtt; És az ı kínlódásuknak füstje 
felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és 
annak képét, és ha valaki az ı nevének bélyegét felveszi. Itt van a szentek állhatatossága, akik 
megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! És hallék az égbıl szózatot, amely ezt 
mondja vala nékem: Írd meg: Áldottak a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva.  

Bizony, azt mondja a Szellem, mert megnyugosznak az ı fáradságuktól, és az ı 
cselekedeteik követik ıket.” 

 
A harmadik angyal feladata, hogy mindenkit biztosítson afelıl, hogy ne vegye magára a fenevad 

jelét. Vagyis bárki, aki magára veszi a fenevad jelét, nem magyarázkodhat azzal, hogy: én nem 
tudtam errıl.  
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Mindenkinek pontos elhatározásban kell lennie: az Antikrisztust választja, vagy Istent. Az 
angyalok lesznek, akik mindenkit biztosítanak afelıl, hogy tudjon arról, hogy mit tesz. 

 
Jelenések 14:14-20 
„És látám, és ímé vala egy fehér felhı; és a felhın üle valaki, hasonló az embernek Fiához, 

a fején aranykorona, és a kezében éles sarló. És más angyal jöve ki a templomból, nagy szóval 
kiáltván annak, aki a felhın ül vala: Indítsd a sarlódat és arass; mert a földnek aratnivalója 
megszáradt. Bocsátá azért, aki a felhın ül vala az ı sarlóját a földre; és learattaték a föld. És 
más angyal jöve ki a mennyben való templomból, s annál is éles sarló volt. Más angyal is jöve 
ki az oltártól, akinek hatalma vala a tőzön, és kiálta nagy szóval annak, akinél vala az éles 
sarló, ezt mondván: Bocsásd a te éles sarlódat, és szedd meg a föld szılıinek gerézdeit; mert 
megértek annak szılıi. Bocsátá azért az angyal az ı éles sarlóját a földre, és a földnek szılıit 
megszedé, és veté az Isten haragjának nagy borsajtójába. És megtaposták a borsajtót a 
városon kívül, és vér jöve ki a borsajtóból a lovak zablájáig, ezerhatszáz stádiumnyira.” 

 
300 kilométer hosszan, egészen a lovak zablájáig, magasan feljön a vér – ez pedig az 

Armageddoni csatát jelképezi Izraelben. Ez egy lapos sík terület, olyan, mint a Magyarország 
mezıgazdasági területei, ott Izraelben. Mit látunk itt? Egy hatalmas aratás, egy nagy ítélet jön. Ez az 
aratás és ez az ítélet egy idıben jön. Isten addig soha nem küldi az ítéletet, mielıtt az aratást be 
tudná takarni. Vagyis mielıtt a legnagyobb ítélet kiöntetik az armageddoni csatánál, a 
leghatalmasabb aratását tölti be az Úr. Nézzük ezt meg! 

 
Máté 24:29 
„Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és 

a csillagok az égrıl lehullanak, és az egeknek erısségei megrendülnek.” 
 
Vagyis a megpróbáltatások azon nyomorúságai után. Ez a zsidó idıszámítás vége. Annak az 

idıkorszaknak a lezárása.  
 
Máté 24:29-31 
„Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és 

a csillagok az égrıl lehullanak, és az egeknek erısségei megrendülnek. És akkor feltetszik az 
ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek 
Fiát eljönni az ég felhıiben nagy hatalommal és dicsıséggel. És elküldi az İ angyalait nagy 
trombitaszóval, és egybegyőjtik a négy szelek felıl az İ választottait, az ég egyik végétıl a 
másik végéig.” 

 
Azokat győjtik össze, akik Jézust választották.  
Nézzük meg, mi történik a nagy aratás után! 
 
Máté 24:37-41 
„Amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is.  
Mert amiképpen az özönvíz elıtt való napokban ettek és ittak, házasodtak és férjhez 

mentek, mind ama napig, amelyen Noé a bárkába ment. És nem vettek észre semmit, mígnem 
eljött az özönvíz és mindnyájukat elragadá: akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is. 
Akkor ketten lesznek a mezın; az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Két asszony ıröl a 
malomban; az egyik felvétetik, a másik otthagyatik.” 

 
Ez pedig az idık végi nagy ítéletrıl szól. Ezek az armageddoni Igék, és nem az elragadtatás Igéi!  
Mint ahogy Noé napjaiban - az özönvíz által haltak meg az emberek. Miért? Hogy megtisztítsa 

Isten a földet a romlástól. 


