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ALAPTANÍTÁSOK 
 

Út a gyızelemhez 13. 
(Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) 

A millennium  
 
Ott folytatjuk, ahol az elızı szalagon abbahagytuk, ez pedig a nagy armageddoni csata elıtti 

aratása lesz az Úrnak, ami egy nagy aratás lesz. A nagy ítélettétel pedig az armageddoni csatánál 
történik. Mielıtt a csata sorra kerül, az Úrnak egy nagy aratása jön. 

 
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.” 
 
Ez akkor történik, amikor a zsidó idıkorszak végéhez érünk. 
 
Máté 30-31 
„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 elhatározták magukat Jézus Krisztus számára. Miután az Úr begyőjti 

a nagy aratását, megnézzük, mi történik! 
 
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.” 

 
A nagy idık végi csatáról, az armageddoni csatáról van szó. Ezek nem elragadtatásról szóló 

Igék! Ahogy mondja az Ige: „ahogy a Noé napjaiban volt.” Az ítéletre lesznek elragadtatva, azért, 
hogy megtisztuljon a föld a romlottságtól. Errıl van itt szó! Az egyik felvétetik, halálra, ítéletre, a 
másik pedig itt marad a földön - hogy újra benépesítsék a földet.  

Hogyan lehet minısülni, a jók közé tartozni, hogy újra benépesítse a földet? Emlékeznünk kell 
arra, hogy a gyülekezet már elragadtatott, és egy fı aratásunk volt már, és fı ítélettételek is voltak – 
Isten Igéjében természetesen. Az egyik ítélettétel Jézus Krisztus ítélıszéke elıtt lesz. Minden 
újjászületett kereszténynek, mikor a mennyországba kerül, meg kell jelennie Jézus Krisztus 
ítélıszéke elıtt, és a végzett munkájáért kell számot adnia. 

A következı ítélettétel az élı népek ítélete.  
Az idık végén pedig bekövetkezik az utolsó nagy ítélet. Itt azoknak kell Isten trónja elé állni, 

akik nem Krisztusban vannak.  
Az élı népek ítélete az ettıl különbözik. 
 
Máté 25:31-32 
„Mikor pedig eljön az embernek Fia az İ dicsıségében, és İvele mind a szent angyalok, 

akkor beül majd az İ dicsıségének királyiszékébe. És elébe győjtetnek mind a népek, és 
elválasztja ıket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktıl.” 



Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu — Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások 

 

10/2 Jim Sanders – Alaptanítások: Út a gyızelemhez 13.  

 

Ez a zsidó idıkorszak vége, a 70. hét vége, és a millenniumi idık elıtti rész. Ez az élı 
nemzeteknek az ítélettétele. Ez Jézus Krisztus második adventje után jön, és a millenniumi uralma 
elıtt történik. Itt lesz elkülönítve az egyik nemzet a másiktól. Ahogy olvassuk: elválasztja az Úr a 
juhok nemzetét a kecskék népétıl.  

Olvassuk tovább! 
 
Máté 25:33-34 
„És a juhokat jobb keze felıl, a kecskéket pedig bal keze felıl állítja. Akkor ezt mondja a 

király a jobb keze felıl állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek e királyságot, 
amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.” 

 
Itt a gyülekezet már elragadtatott, elment. Nem azt mondja itt az Ige, hogy örök életet örökölnek 

- mert az a királyság, amit itt örökölnek, az az Úr Jézus Krisztus millenniumi királysága itt a földön.  
Mi fogja meghatározni azt, hogy ki léphet be ebbe a királyságba? Emlékeznünk kell rá, hogy 

még ez mindig az a föld, amelyet be kell újra népesíteni. És ez az a folyamat, amelyben Jézus 
Krisztus elkülöníti azokat a népeket, akiknek be kell népesíteni majd a földet. Jézus választja ki 
ezeket a népeket, akik itt maradhatnak, és benépesíthetik a földet. 

 
Máté 25:35-36 
„Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és 

befogadtatok engem; Mezítelen voltam, és felruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; 
fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.” 

 
Ezek az igaz népek. Az igaz népekrıl szól itt az Úr.  
 
Máté 25:38-40 
„És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? Vagy mezítelen voltál, és 

felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És 
felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, amennyiben 
megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, énvelem cselekedtétek meg.” 

 
Látjuk tehát azt a minısítést, ami alapján dönt majd Jézus. 
 
Máté 25:38-40 
„Akkor szól majd az İ bal keze felıl állókhoz is: Távozzatok tılem, ti átkozottak, az örök 

tőzre, amely az ördögöknek és az ı angyalainak készíttetett. Mert éheztem, és nem adtatok 
ennem; szomjúhoztam, és nem adtatok innom; Jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem; 
mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel engem; beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok 
meg engem. Akkor ezek is felelnek majd néki, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, 
vagy szomjúhoztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem 
szolgáltunk volna néked? Akkor felel majd nékik, mondván: Bizony mondom néktek, 
amennyiben nem cselekedtétek meg eggyel eme legkisebbek közül, énvelem sem cselekedtétek 
meg. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre.” 

 
Tisztán látjuk tehát, hogy ezek nem keresztények, mert a megigazulás nem cselekedetek által 

jön. A mi megigazulásunk Jézus Krisztus véráldozatán keresztül jön. Itt pedig a cselekedetekre kerül 
utalás. Tehát nem a gyülekezetrıl van szó, hanem nemzetekrıl, akik léteznek a földön. Azok a 
nemzetek, akik jó cselekedettel élnek, azok mennek a millenniumi idıkre – de nincsenek megváltva. 
A királyságot öröklik. Ez a millenniumi királyság, amirıl szó van. Mi természetesen az Úr Jézus 
Krisztussal együtt fogunk uralkodni.  
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Mi alapján történik tehát az ítélet a megpróbáltatások ideje után? Hogy hogyan bánnak a 
testvéreikkel, vagyis Izraellel, és azokkal a keresztény testvéreikkel, akik újjászülettek a 
megpróbáltatások idıszakában. Ezek a cselekedetek fogják meghatározni, hogy beléphetnek-e a 
millenniumi idıkorszakba a népek.  

Minden nemzet, minden nép, minden ember hallotta az Evangéliumot, és el kellett határoznia, 
hogy Jézussal, vagy Jézus ellen lesz. És ez meg fogja határozni az örökkévalóságra, hogy a menny, 
vagy a pokol lesz a részük.  

Vannak még olyanok, akik nem hallották az Evangéliumot hirdetni. Hogyan fogja Isten ıket 
kezelni? Az ı igazságuk a cselekedeteik alapján dıl el, hogyan fogják a zsidókat és a keresztényeket 
kezelni, hogyan fognak bánni velük. Ezért fontos a mi nemzetünk számára Izrael támogatása! Az 
dönti el, hogy bekerülnek-e a népek a millennium idejére, hogy hogyan bánnak, hogyan kezelik a 
zsidó népet, Izraelt. Azok az emberek, akik követik a lelkiismeretük vezetését, és igaz módon 
cselekednek, azok lépnek be a millenniumi idıkorszakba, a királyságba. Azok, akik a zsidó nép ellen 
szegülnek, azok nem lépnek be. Ez határozza meg, hogy ki az, aki bekerül Jézus Krisztus ezeréves 
millenniumi királyságába. 

 
Ézsaiás 2:2 
„Lészen az utolsó idıkben, hogy erısen fog állani az Úr házának hegye, hegyeknek felette, 

és magasabb lészen a halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden pogányok;” 
 
Az utolsó napokról szól az Ige, és ez a millenniumi idıkbe való belépésrıl szól.  
 
Ézsaiás 2:3-4 
„És eljönnek sok népek, mondván: Jertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákób Istenének 

házához, hogy megtanítson minket az İ útjaira, és járjunk az İ ösvényein; mert Sionból jön a 
törvény, és Jeruzsálembıl az Úrnak Igéje; Aki ítéletet tesz a pogányok között, és bíráskodik 
sok nép felett; és csinálnak fegyvereikbıl kapákat, és dárdáikból metszıkéseket, és nép népre 
kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanul.” 

 
Egy dolog a millenniummal kapcsolatban, hogy béke lesz, és nincs több háború, és egy 

igazságos kormányzás lesz. Ennek a kormányzásnak a feje Jézus Krisztus lesz.  
Lehet, hogy a keresztény testvéreink nem ébredtek még rá arra, hogy Jézus Krisztus ezer évre 

jön a földre majd, és uralkodik. Ez a második advent után következik majd, és a földön maradt 
természeti népek ítélete után lesz.  

Vagyis fogaljuk össze! Van a gyülekezeti korszak vége, ami a gyülekezet elragadtatásával zárul. 
Ezt követi majd Dániel 70. hete – vagyis ez az a hét éves ítélethozatal, amely még Izraelre hátravan. 
Az amageddoni csatánál lesz Jézus Krisztus második visszajövetele, ezt követi majd a népek feletti 
ítélethozatal, a juhoknak és a kecskéknek a szétválasztása. Ezt követıen pedig a juhok népei 
léphetnek be az ezeréves millenniumi királyságba Jézus Krisztus uralkodása alatt.  

Most olyan Igékre térünk majd, amelyek elmagyarázzák, hogy mi fog történni a millenniumi 
idık alatt. 

 
Ézsaiás 9:6-7 
„Mert egy gyermek születik nékünk, Fiú adatik nékünk, és az uralom az İ vállán lészen, és 

hívják nevét: Csodálatos Tanácsosnak, Hatalmas Istennek, Örökkévalóság Atyjának, Békesség 
Fejedelmének! Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és 
királysága felett, hogy fölemelje és megerısítse azt jogosság és igazság által mostantól 
mindörökké. A Seregek Urának buzgó szerelme cselekszi ezt!” 

 
Gondolnák az emberek, hogy a millenniumi idıkorszakban rend nélküli szabadság lesz. Törvény 

lesz, uralom lesz, amely békét fog hozni minden nemzetnek! 



Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu — Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások 

 

10/4 Jim Sanders – Alaptanítások: Út a gyızelemhez 13.  

 

Ézsaiás 11:2-5 
„Akin az Úrnak Szelleme megnyugoszik: bölcsességnek és értelemnek szelleme, tanácsnak 

és hatalomnak szelleme, az Úr ismeretének és félelmének szelleme. És gyönyörködik az Úrnak 
félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik: 
Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett ; megveri a 
földet szájának vesszejével, és ajkai leheletével megöli a gonoszt. Derekának övedzıje az 
igazság lészen, és veséinek övedzıje a hőség.” 

 
Az igazság magában foglalja a büntetést és a kiigazítást is. A millenniumi idık célja, hogy Jézus 

Krisztus az utolsó töredékét is a lába alá helyezze az ellenszegülésnek. És ez abból a célból történik, 
hogy elıkészítse a földet arra, hogy maga Isten szálljon le a földre, és együtt éljen az emberrel. Ezért 
kapja meg Jézus Krisztus a millenniumi idıkre, ezer évre a földet uralomra, hogy az ellenszegülés és 
az engedetlenség legkisebb szikráját is eltüntesse a földrıl. Igazság, és a rossz és hibás dolog 
kijavítása történik. Olyan emberek is élnek a földön majd, akik nem is tudnak Jézusról. Vagyis az 
embereket meg kell tanítani Jézus Krisztusról. Vagyis kormányzás és rend lesz a földön - és ez 
mindig magával hozza a kiigazítás és a büntetés tényét is.  

A millenniumi idık végén, az ördög a láncairól újra el lesz engedve, és az ördög az utolsó 
próbálkozásait teszi majd azokkal, akiket képes lesz arra, hogy megtévesszen. Azokkal, akiknek a 
szíve nem az Úr Jézus Krisztus felé fordult. És bárki is, aki abban az idıben követi az ördögöt - 
most a millennium végérıl beszélek -, azok az ördöggel együtt a tüzes tóba vettetnek.  

Az ördög utolsó lázadását követıen történik a nagy utolsó ítélettétel - és azok a halottak is mind 
ítéletet kapnak, akik Jézussal szembeszálltak az évszázadok során mindvégig. Meg kell érteni azt, 
hogy a millennium ideje alatt békesség lesz a földön, tökéletes igazság, nincs több háború, de szintén 
ideje lesz az Evangélium hirdetésének, mindazoknak, akik nem hallottak még Jézusról. És Isten 
dolgaiban lesznek kinevelve, tanítva. Az ember még mindig rendelkezik a teljes erkölcsi 
szabadságával, hogy saját szabad akaratát gyakorolja. 

 
Ézsaiás 11:6-9 
„És lakozik a farkas a báránnyal, és a párduc a kecskefiúval fekszik, a borjú és az 

oroszlánkölyök és a kövér barom együtt lesznek, és egy kisgyermek ırzi azokat; A tehén és 
medve legelnek, és együtt feküsznek fiaik; az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik; És 
gyönyörködik a csecsszopó a viperák  lyukánál, és a csecstıl elválasztott a baziliszkusz lyuka 
felett terjengeti kezét: Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségemnek hegyén, mert 
teljes lészen a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják.” 

 
Egyetemleges tudás lesz a földön az Úrról, és küldöttjei lesznek az Igének, akik hirdetni fogják a 

szent Igét.  
 
Ézsaiás 11:10 
„És lesz ama napon, hogy Isai gyökeréhez, aki a népek zászlója lészen, eljönnek a 

pogányok, és az İ nyugodalma dicsıséges lészen.” 
 
A béke az mindig nyugodalmat hoz. 
 
Ézsaiás 35:1-10 
„Örvend a puszta és a kietlen hely, örül a pusztaság és virul mint ıszike. Virulva virul és 

örvend ujjongva, a Libánon dicsısége adatott néki, Karmel és Sáron ékessége; meglátják ık az 
Úrnak dicsıségét, Istenünk ékességét. Erısítsétek a lankadt kezeket, és szilárdítsátok a 
tántorgó térdeket. Mondjátok a remegı szívőeknek: Legyetek erısek, ne féljetek! Ímé, 
Istenetek bosszúra jön, az Isten, aki megfizet, İ jön és megszabadít titeket! Akkor a vakok 
szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak,  
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Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és ujjong a néma nyelve, mert a pusztában víz 
fakad, és patakok a kietlenben. És tóvá lesz a délibáb, és a szomjú föld vizek forrásivá; a 
sakálok lakhelyén, ahol feküsznek, fő, nád és káka terem. És lesz ott ösvény és út, és szentség 
útjának hívatik: tisztátalan nem megy át rajta; hisz csak az övék az; aki ez úton jár, még a 
bolond se téved el; Nem lesz ott oroszlán, és a kegyetlen vad nem jön fel reá, nem is található 
ott, hanem a megváltottak járnak rajta! Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között 
Sionba jönnek; és örök öröm fejükön, vigasságot és örömöt találnak; és eltőnik fájdalom és 
sóhaj.” 

 
Látjuk, hogy a föld újra visszaáll a saját eredeti szépségébe, és látjuk, hogy az igazság és a 

szentség útja még a bolond számára is járható lesz. Miért? Mert a megtévesztı be van zárva. 
 
Ézsaiás 65:19-20 
„És vigadok Jeruzsálem fölött, és örvendek népem fölött, és nem hallatik többé abban 

siralomnak és kiáltásnak szava! Nem lesz ott többé csupán néhány napot ért gyermek, sem vén 
ember, aki napjait be nem töltötte volna, mert az ifjú százesztendıs korában hal meg és a 
bőnös százesztendıs korában átkoztatik meg.” 

 
Látjuk, hogy az élet meghosszabbodik, hosszú életőek lesznek. 
 
Ézsaiás 65:21-22 
„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 élvezni fogják 
választottaim.” 

 
Nincsen adó, csak a tized. 
 
Ézsaiás 65:24-25 
„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.” 

 
Folyamatos közösségben lesznek az Úrral. 
 
Ézsaiás 65:24-25 
„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.” 

 
Nagyon sok mindent várhatunk tehát a millennium alatt! A népek fölötti ítélettétel fogja 

meghatározni, hogy mely népek mehetnek be a millennium idejére.  
Hol leszünk mi ebben az idıben? Itt a földön a természeti fizikai ember is él majd, és mi 

természetesen visszatérünk az Úrral.  
Néhány Bibliaoktató úgy hiszi, hogy mi az új Jeruzsálemben fogunk élni, és a zsidók fognak 

Jézusnak segíteni az uralkodásban a földön. Mindegy, hogy hogyan lesz, mert a föld elég, tőz által 
elpusztul, megemésztetik, és Isten újra fogja teremteni, elıszólítja, eredeti csodálatos állapotába. Az 
Igék azt mondják, hogy mi Krisztussal együtt fogunk uralkodni. Az egész Univerzum az Övé.  

Sok-sok különbözı elképzelés létezik itt, de azt hiszem, hogy ezek nem érdekesek most jelenleg. 
Ami most fontos, hogy mit teszel az életeddel itt a földön? Odaszenteled-e magadat az Igének? 
Megteszed-e azt, amire Isten elhívott? 
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Jelenések 15:1 
„És láték mennyben más nagy és csodálatos jelt: hét angyalt, akinél vala a hét utolsó 

csapás; mert az által teljesedett be az Istennek haragja.” 
 
Most újra a megpróbáltatások második felében vagyunk. Pontosabban szólva a második három 

és fél év legvégén. Az egyik Bibliaoktató szerint - aki nagyon jól gondolja -, ennek az utolsó 
hónapjában. 

 
Jelenések 15:1-4 
„És láték mennyben más nagy és csodálatos jelt: hét angyalt, akinél vala a hét utolsó 

csapás; mert az által teljesedett be az Istennek haragja. És láték úgymint üvegtengert tőzzel 
elegyítve; és azokat, akik diadalmasok a fenevadon és az ı képén, és bélyegén és az ı nevének 
számán, látám állani az üvegtenger mellett, akiknek kezében voltak az Istennek hárfái. És 
énekelik vala 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, 
oh szentek Királya! Ki ne félne Téged, Uram! és ki ne dicsıítené a Te nevedet? Mert egyedül 
csak Te vagy szent. Mert eljönnek mind a pogányok és lehajolnak elıtted; mert a Te ítéleteid 
nyilvánvalókká lettek.” 

 
Itt van elıkészületben a hét utolsó angyal csapása. A hét utolsó csapás. Isten haragjának utolsó 

kiöntése a földre. Tudnunk kell azt, hogy Mózes idejében azok a csapások, amik sújtották Egyiptom 
népét, azok hasonlóak lesznek ehhez. Sok Bibliatanító hiszi így – és ha ez így igaz, akkor ennek is 
egy hónap alatt kell lezajlania, mert Mózes csapásai is kb. egy hónapig tartottak.  

A hetedik pohár kiöntésénél kezdıdik majd Jézus Krisztus visszajövetele.  
 
Jelenések 15:2-3 
„És láték úgymint üvegtengert tőzzel elegyítve; és azokat, akik diadalmasok a fenevadon és 

az ı képén, és bélyegén és az ı nevének számán, látám állani az üvegtenger mellett, akiknek 
kezében voltak az Istennek hárfái. És énekelik vala 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, oh szentek Királya!” 

 
Nagyon sokan mártírhalált haltak, mert nem fogadták magukra a vadállat jelét - mert nem 

mindenki veszi magára a vadállat, fenevad jelét.  
A négyes vers már a millenniumi idıre utal.  
 
Jelenések 15:4 
„Ki ne félne Téged, Uram! és ki ne dicsıítené a Te nevedet? Mert egyedül csak Te vagy 

szent. Mert eljönnek mind a pogányok és lehajolnak elıtted; mert a Te ítéleteid 
nyilvánvalókká lettek.” 

 
Olvassuk végig a fejezetet! 
 
Jelenések 15:5-8 
„És ezeknek utána látám, és ímé megnyittaték a mennyben a bizonyságtétel sátorának 

temploma, És kijöve a templomból a hét angyal, akinél a hét csapás vala, tiszta és fehér 
gyolcsba öltözve, és mellüknél aranyövekkel körülövezve. És egy a négy élılény közül ada a hét 
angyalnak hét aranypoharat, amely az örökkön örökké élı Istennek haragjával teljes vala. És 
megtelék a templom füsttel az Isten dicsıségének és erejének miatta, és senki a templomba be 
nem mehet vala, mígnem a hét angyal hét csapása bevégeztetik.” 
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Itt látjuk a fejezet végén, hogy a hét ítélettétel a hét angyal hét pohara kiöntésével zajlik, és addig 
nem mehet be senki a templomba. Úgy hiszem, hogy ma a templomba imádsággal lehet bemenni. 
Úgy hiszem, hogy az imádság feltartóztathatja Isten ítélettételét, haragját – de itt nem így lesz. Itt a 
hét pohár kiöntése a hét ítélet, Isten haragjának kiöntése a földre, és ahhoz, hogy ez megtörténjen, 
nem lesz ezalatt semmilyen közbenjáró imádság, nem lesz képes imával senki belépni az İ 
jelenlétébe, és visszatartóztatni ezt az ítéletet, addig, amíg minden ítélete be nem teljesedik Istennek. 

 
Jelenések 16:1-2 
„És hallék nagy szózatot a templomból, amely mondja vala a hét angyalnak: Menjetek el és 

töltsétek ki a földre az Isten haragjának hét poharát. Elméne azért az elsı, és kitölté a   
poharát a földre; és támada gonosz és ártalmas fekély azokon az embereken, akiken vala a 
fenevad bélyege, és akik imádják vala annak képét.” 

 
Az elsı pohár kitöltésénél ártalmas fekély támad a földön.  
Látjátok-e, hogy ezek az ítéletek mennyire szelektívek? Látjátok-e, hogy ezek az ítéletek csak 

azokat érik, akiken a fenevad bélyege van? Látjátok, hogy Egyiptom ítélettételénél is Isten ítélete 
csak Egyiptom gyermekeit sújtotta, elkerülte Izrael gyermekeit! Mindig azokra került, akik más 
istenekkel kötöttek barátságot. Itt azokon lesz a csapás, akik magukra fogadták a fenevad bélyegét. 

 
Jelenések 16:3 
„A másik angyal is kitölté az ı poharát  a tengerbe; és olyanná lett, mint a halott vére; és 

minden élı állat meghala a tengerben.” 
 
Látjuk, hogy ez megint csak egy tengerre vonatkozik, a Földközi-tengerre. Olyanná válik a vize, 

mint a halott ember vére. Tudjuk, hogy a halál bekövetkezése után a vér nagyon hamar megbomlik, 
felbomlik, és nagyon sőrővé és ragacsossá válik. Vagyis mondhatnánk, hogy bele lehet ragadni 
majd, mint a sárba. De ez is látjuk, hogy csak a volt Római Birodalom területén történik majd. 

 
Jelenések 16:4-7 
„A harmadik angyal is kitölté az ı  poharát a folyóvizekbe és a vizek forrásaiba; és vérré 

váltak. És hallám, hogy a vizek angyala ezt mondja vala: Igaz vagy Uram, aki vagy és aki 
voltál, Te Szent, hogy ezeket ítélted; Mivelhogy szentek és próféták vérét ontották, vért adál 
nékik inni; mert méltók arra. És hallám, hogy más az oltárról ezt mondja vala: Jól van Uram, 
mindenható Isten, igazak és igazságosak a Te ítéleteid.” 

 
Ez a harmadik ítélettétel, amikor a folyóvizek válnak vérré.  
Tudjátok, ezért hiszik sokan, hogy az egyik tanúbizonyság maga Mózes, mert az Ószövetségben 

ı volt, aki által Isten ezeket az ítélettételeket hozta létre. 
 
Jelenések 11:3-6 
„És adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy prófétáljanak, gyászruhákba öltözve, 

ezerkétszázhatvan napig. Ezek az a két olajfa, és a két gyertyatartó, amelyek a földnek Istene 
elıtt állanak. 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. Ezeknek van hatalmuk 
arra, hogy bezárják az eget, hogy az ı prófétálásuknak idejében esı ne legyen; és hatalmuk 
van a vizeken, hogy azokat vérré változtassák, és megverjék a földet akármi csapással, 
valamennyiszer akarják.” 

 
Láttuk, hogy ez a két tanúbizonyság lesz arra elhívatott, hatalmat kap arra, hogy az eget bezárja, 

hogy tüzet hozzon le a földre, hogy vérré változtatassa a vizet. 
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Júdás 9 
„Pedig Mihály arkangyal, mikor az ördöggel vitatkozván Mózes teste felett vetélkedett, 

nem mert arra káromló ítéletet mondani, hanem azt mondá: Dorgáljon meg téged az Úr!” 
 
Azt a tényt akarjuk csak itt megerısíteni, hogy Mihály arkangyalnak harca volt az ördöggel 

Mózes teste felett. Miért? A Biblia nem mondja ezt. Mózes Móábban halt meg. Sok Bibliaoktató 
mondja, hogy ennek köze van az idıvégi próféciákhoz, és az ördög megpróbálta összezavarni Isten 
tervét. Emlékeztek rá, hogy Mózes megjelent Illéssel együtt az átalakulás hegyén! A két 
tanúbizonyságról nem mondja a Biblia, hogy kik azok pontosan. A két elképzelés szerint Illés vagy 
Énók az egyik.  

 
Zsidó 9:27 
„És amint elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet:” 
 
Látjátok itt a Bibliában!  
Ezért hiszik sokan a Bibliatanítók közül, hogy ez a két tanúbizonyság Illés és Énók lesz, mert ık 

nem haltak meg a földön. Ez lehet, hogy igaz, de nekem az a véleményem, hogy ez a két 
tanúbizonyság Illés és Mózes lesz, pontosan úgy, ahogy megjelentek Jézusnak az átalakulás hegyén. 
De a Biblia ezt nem közli velünk.  

Tehát a legtöbben abban megegyeznek, hogy az egyikıjük Illés. A második személyt illetıen 
nincsenek egyességek. 

 
Jelenések 16:8-9 
„A negyedik angyal is kitölté az ı poharát a napra; és adaték annak, hogy az embereket 

tikkassza tőzzel. És tikkadának az emberek nagy hévséggel; és az Istennek nevét káromlák, 
akinek hatalma vala e csapásokon; és nem térének meg, hogy néki dicsıséget adjanak.” 

 
Figyeljétek meg! Még most sem tértek meg. 
 
Titus 2:11-12 
„Mert megjelent az Isten üdvözítı kegyelme minden embernek, Amely arra tanít minket , 

hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül 
éljünk a jelenvaló világon:” 

 
Isten jósága az embereket megtérésre indítja.  
Isten ítélete az nem indítja az embert megtérésre! Talán egy pár embernél ez is megtörténik, 

hogy akkor térnek meg, és megváltoznak, de Isten ítélete mindig azt szolgálja, hogy megtisztítsa a 
földet a romlottságtól. Isten ítélete nem azt szolgálja, hogy az emberek megtérjenek! Azt szolgálja, 
hogy megtisztuljon a föld a maga romlottságától! Isten jósága az, amely az embereket megtérésre 
indítja! És ezért vagyunk a kegyelem korszakában. A gyülekezet idıkorszaka a kegyelem 
idıkorszaka, amelyben Isten kegyelme által az emberek megtérésre indulnak. Nem az ítélethozatal 
és a romlás és pusztulás prédikálása, mert általában ez az embereket nem vezeti megtérésre. Hanem 
Istennek a kegyelme, jósága az, amely megtérésre vezet.  

Ez az oka, hogy a hamis tanítások, hogy: Isten majd betegségekkel büntet, vagy: büntetésként 
elveszi a gyermekedet – látod-e a veszélyét ezeknek a tanításoknak? Mert egy hamis képet fest 
Istenrıl, amely teljesen hibás! És mégis azt mondanám, hogy a gyülekezeteink 90%-a ilyenfajta 
ítéletet, káromlást szól! És azt tanítják, hogy: soha nem lehet pontosan tudni, hogy Isten mit csinál 
majd. Nem tudhatod pontosan, mit is tesz majd Isten, hogy megpofoz majd, vagy majd segít rajtad, 
vagy majd sérelmet okoz neked! És szellemi értelemben megsért téged az ilyenfajta tanítás, amelyet 
Istenrıl adnak, hogy: majd eltöri a lábadat, hogy megtanítson egy leckét neked! És tudom, hogy sok-
sok embernek hoznak ilyen tanításokat. De teljesen hibás képet hoz elı Istenrıl!  
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A legfontosabb dolog - mondják az ilyen emberek, - hogy az Urunk a Jézus Krisztus. De ez nem 
az összes, ami fontos! Ha nekünk kell átadni az üzenetet a világ felé, ez a Jézus Krisztus 
Evangéliuma a világ felé, ez pedig az az üzenet, hogy a világnak meg kell változnia, kereszténnyé 
kell válnia Jézus számára, hogy újjászülessenek, új teremtménnyé váljanak Krisztusban.  Az üzenet 
az, hogy az emberrel kiengesztelıdött Isten. Isten jóságának az üzenetérıl van szó. Ez az üzenet azt 
hozza, megértést hoz az ember szívébe, és ez bőnbánatra, megtérésre indít - és ez megértést hoz a 
szívedbe, és nem ítélettételt! Az ítélettétel, ítélethozatal azt szolgálja Istennél, hogy a földet 
megtisztítsa a romlottságtól, a gonoszságtól. A mi üzenetünk a világ felé nem ez, hanem Isten 
jóságának és kegyelmének a hirdetése! Mert Isten kiengesztelıdött a világgal Jézus Krisztus által. 

 
Jelenések 16:10-11 
„Az ötödik angyal is kitölté az ı poharát a fenevad királyiszékére; és az ı birodalma sötét 

lett; és rágják vala az ı nyelvüket a kín miatt, És káromlák a menny Istenét az ı kínjaik és 
fekélyeik miatt; és meg nem térének az ı cselekedeteikbıl.” 

 
Látjátok, még mindig nem térnek meg! Látjátok, hogy most is teljesen szelektív az ítélettétel, 

mert csak a fenevad királyiszékére ömlik ki a pohár, Isten haragja - pontosan úgy, mint Mózes 
idejében. 

 
2Mózes 10:21 
„És monda az Úr Mózesnek: Nyújtsd ki a te kezedet az ég felé, hogy legyen sötétség 

Egyiptom földjén éspedig tapintható sötétség.” 
 
Nem arról a sötétségrıl beszélünk most, amely a fény hiánya miatt jön létre, hanem arról a 

sötétségrıl van szó, amely Isten hiánya és nemléte miatt jön elı. Teljes sötétség. Olyan sötétség, 
hogy érzékelhetı, tapintható. 

 
2Mózes 10:22-23 
„És kinyújtá Mózes az ı kezét az ég felé, és sőrő sötétség lett egész Egyiptom földjén három 

napig. Nem látták egymást, és senki sem kelt fel az ı helyébıl három napig; de Izrael minden 
fiának világosság volt az ı lakhelyében.” 

 
Az egyiptomiak három napig nem tudtak fölkelni a helyükrıl, de Izrael minden fiának 

világossága volt. Látjuk, hogy Isten ítélete szelektív! Ebben az esetben azok, akik elfogadták a 
fenevad jegyét - ez az Antikrisztus királyságának a jele. 

 
Jelenések 16:12 
„A hatodik angyal is kitölté az ı poharát a nagy folyóvízre, az Eufrátesre; és kiszárada 

annak vize, hogy a napkelet felıl jövı királyoknak út készíttessék.” 
 
Az egymagában nem tőnik nagy dolognak, hogy kiszárad az Eufrátesz, de ez összefüggésben van 

a hatodik trombitaszóval. 
  
Jelenések 9:13-19 
„A hatodik angyal is trombitált, és hallék egy szózatot az arany oltárnak négy szarvától, 

amely az Isten elıtt van, Mondván a hatodik angyalnak, akinél a trombita volt: Oldd el azt a 
négy angyalt, aki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesnél van megkötve. Eloldaték azért a négy 
angyal, aki el volt készítve az órára és napra és hónapra és esztendıre, hogy megölje az 
emberek harmadrészét. És a lovas seregek száma két tízezerszer tízezer volt; hallottam a 
számukat. És így látám a lovakat látásban és a rajtuk ülıket, akiknek tőzbıl és jácintból és 
kénkıbıl való mellvértjeik voltak; és a lovak feje olyan volt, mint az oroszlánok feje;  
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és szájukból tőz és füst és kénkı jött ki. E háromtól öleték meg az emberek harmadrésze, a 
tőztıl és a füsttıl és a kénkıtıl, amely azoknak szájából jött ki. Mert az ı hatalmuk az ı 
szájukban van, és az ı farkukban; mert az ı farkaik a kígyókhoz hasonlók, amelyeknek fejeik 
vannak; és azokkal ártanak.” 

 
Látjátok, ez a hatodik trombitaszó ítélete! Mindig is kérdéses volt, hogy ez egy démonikus 

hadsereg leírása-e, vagy egy valóságos hadseregé? Minden Bibliaoktató, még a múlt század végéig 
is úgy hitte, hogy ez csak egy démonikus hadsereg lehet, mert nem tudtak elképzelni 200 milliós 
hadsereget. Úgy tőnt, hogy az teljesen lehetetlen. Ma ez nem így van. Ha te János lennél, hogyan 
tudnád leírni az akkori szemeddel a modern fegyverzetet? Nagyon tisztán láthatjuk, hogy ez a 
modern hadsereg fegyverzetének leírása az akkori szemmel. És ma megvan a lehetısége ennek a 
fegyverviseletnek a kínai területen. 

A Jelenések 16:12 verse azt mondja:  
 
Jelenések 16:12 
„a nagy folyóvízre, az Eufrátesre; és kiszárada annak vize, hogy a napkelet felıl jövı 

királyoknak út készíttessék.” 
 
Én azt hiszem, hogy elıször szellemi értelemben kellett ennek megtörténni - ez pedig a 9. fejezet 

15.verse –, hogy az emberek egyharmadát elpusztíthassák. Vagyis valami történt a hatodik 
trombitaszónál, hogy ezt a hadsereget elıre mozdíthassák, és szervezés alatt tartsák, a meghatározott 
hónapra, napra, órára. Azt hiszem, hogy egy 200 milliós hadsereg megszervezésére és 
elımozdítására bizony idı szükséges, hogy azt megszervezzék.  

És látjuk, hogy ez a hadsereg aztán elindul India, Afganisztán, Pakisztán irányába - ezek pedig 
természeti ellenségei Kínának. Ezek az emberek pedig jóval a világ népességének egyharmadát 
érintı számban ott élnek. És úgy hiszem, hogy ez a 200 milliós hadsereg elindul vörös Kínából 
Izrael területe felé. Pontosabban szólva Jézus Krisztussal fognak szemben állni és harcolni az 
armageddoni csatánál. Elıször át kell kelniük az India, Afganisztán, Pakisztán területeken, és utána 
fognak szembesülni egy hatalmas folyóval, az Eufrátesszel. Párezer kilométer hosszan, 1.200 méter 
szélességben, és 10-15 méter mélyen van ez a nagy akadály. Ez egy akadály a hadsereg számára.  

 
Jelenések 16:12 
„A hatodik angyal is kitölté az ı poharát a nagy folyóvízre, az Eufrátesre; és kiszárada 

annak vize, hogy a napkelet felıl jövı királyoknak út készíttessék.” 
 
Vagyis most már értelme van így: hogy ez a 200 milliós hadsereg átkelhessen. 
 
Jelenések 16:13-16 
„És láték a sárkány szájából és a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három 

tisztátalan szellemet kijıni, a békákhoz hasonlókat; Mert ördögi szellemek azok, akik jeleket 
tesznek; akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyőjtsék azokat 
a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára. Ímé eljövök, mint a tolvaj. Áldott, aki 
vigyáz és ırzi az ı ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ı rútságát. 
Egybegyőjték azért ıket a helyre, amelyet zsidóul Armageddonnak neveznek.” 

 
Vagyis itt vagyunk Armageddonnál. Két dolog történt itt. Az egyik a hatodik angyal poharának 

kiöntése, ami azt hozta, hogy az Eufrátesz kiszárad, és a 200 milliós hatalmas hadsereg át tudott 
kelni. A másik történés pedig, hogy három ördögi szellem szétjár a világban, hogy a világ 
fejedelmeit meg tudja téveszteni, hogy erıit az Antikrisztus mellé állítsa Jézussal szemben. Vagyis 
az egész világnak seregei, hadseregei egybegyőlnek Armageddon mezején, hogy Jézus Krisztussal 
szembeszálljanak.  


