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

 

8/1 Jim Sanders – Alaptanítások: Út a gyızelemhez 14.  

 

ALAPTANÍTÁSOK 
 

Út a gyızelemhez 14. 
(Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) 

Babilon 
 
A Jelenések könyve 16. részénél tartunk. Isten haragjának kiöntésérıl szól itt az Ige, hét angyal 

hét poharát önti ki. A hatodik angyal poharának kitöltését hagytuk el a múltkori alkalommal, és ezt 
most újra olvassuk! 

 
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. 
Egybegőjték azért ıket a helyre, amelyet zsidóul Armageddonnak neveznek.” 

 
Itt olvassuk, hogy összegyőjtik a sereget az armageddoni csatához. Több dolog történik a hatodik 

angyal poharának a kitöltésekor. Az egyik, hogy kiszárad az Eufrátesz folyó, hogy a 200 milliós 
létszámú hadsereg át tudjon kelni Izrael irányába, és az armageddoni csatára fel tudjon készülni. 
Három tisztátalan ördögi szellem jön a színre, amelyek megtévesztik a föld királyait, és egybegyőjtik 
azokat, hogy a Mindenható Isten nagy viadalára felkészítsék az ellenséget. 

 
Zsoltárok 2:1-12 
„Miért dühösködnek a pogányok, és gondolnak hiábavalóságot a népek? A föld királyai 

felkerekednek és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az İ felkentje ellen, 
mondván: Szaggassuk le az õ bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket! Az egekben 
lakozó neveti, az Úr megcsúfolja ıket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti ıket 
gerjedelmében: Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen! 
Kihirdetem az Úr végzését: Az Úr mondá nékem: Én fiam vagy Te; én ma nemzettelek téged. 
Kérjed tılem és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. 
Összetöröd ıket vasvesszıvel: széjjelzúzod ıket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek 
eszesek, és okuljatok földnek bírái! Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. 
Csókoljátok a Fiút, hogy meg ne haragudjék és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed 
az İ haragja. Boldogok mindazok, akik İbenne bíznak!” 

 
Most visszamegyünk a Jelenések könyve 16.fejezetére, és ott folytatjuk. Most fogjuk olvasni a 

hetedik angyal poharának a kitöltését, a hetedik ítéletet. 
 
Jelenések 16:17-21 
„A hetedik angyal is kitölté az ı poharát a levegıégre; és nagy szózat jöve ki a mennyei 

templomból a királyiszéktıl, amely ezt mondja vala: Meglett! És lettek zendülések és 
mennydörgések és villámlások; és lett nagy földindulás, amilyen nem volt, mióta az emberek a 
földön vannak, ilyen földindulás, ilyen nagy. És a nagy város három részre szakadt, és a 
pogányok városai elestek; és a nagy Babilon megemlítteték az Isten elıtt, hogy adjon annak 
inni az İ búsult haragja borának poharából. És minden sziget elmúlék, és hegyek nem 
találtatának többé. És nagy jégesı, mint egy-egy tálentum, szállt az égbıl az emberekre; és 
káromlák az Istent az emberek a jégesı csapásáért; mert annak csapása felette nagy.” 
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Mielıtt a hetedik pohár haragjáról szót ejtenénk, térjünk vissza még az elıbbi Zsoltárok Igéihez! 
Ebben a 2. Zsoltárban olvashattunk arról, ahogy ezek a gonosz szellemek összegyőjtik a föld 
királyait és nagyhatalmait az Antikrisztus szárnyai alá, Isten ellen. Ezek a démonikus gonosz erık 
megtévesztik a föld nagyon sok lakóját, és a vezetıket is, és ezért csatlakoznak az Antikrisztus 
seregeihez.  

Most visszatérünk a hetedik angyal poharának kitöltésére a levegıre, amely a 
legkatasztrofálisabb esemény! Olyan jégesı fog szakadni a földre, amelynek darabjai 50 
kilogrammosak lesznek - és az ember ennek ellenére még mindig káromolni fogja Istent.  

Nagyon érdekes visszaemlékezni arra, hogy Mózes törvényében mi volt a büntetése az 
Istenkáromlásnak. A büntetés megkövezés volt, halálig kövezték az illetıt. Isten itt jégesıt ad az 
égbıl, jégesıvel kövezi meg az embereket, mégis, ennek ellenére az emberek tovább káromolják 
Istent. Szó szerint kell érteni a büntetést, hogy megkövezik.  

Érdekes azt is megjegyezni, hogy maga a fıpap Jézust azzal vádolta kereszthalála elıtt, hogy 
Istenkáromlást szól. Jézust a római törvények szerint ölték meg, feszítették keresztre. 

 
Jelenések 16:19 
„És a nagy város három részre szakadt, és a pogányok városai elestek; és a nagy Babilon 

megemlítteték az Isten elıtt, hogy adjon annak inni az İ búsult haragja borának poharából.” 
 
Jegyezzük itt meg, hogy a nagy Babilon megemlíttetik az Isten elıtt! Babilonról magyarázatot 

kapunk a következı két fejezetben majd.  A 17. fejezet az Babilon értelmezése szellemi értelemben, 
a 18. fejezet pedig Babilon magyarázata a szó szerinti értelemben. 

 
Jelenések 17:1-7 
„És jöve egy a hét angyal közül, akinél a hét pohár vala, és szóla velem, mondván nékem: 

Jövel, és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, aki a sok vízen ül; Akivel 
paráználkodtak a föld királyai, és az ı paráznaságának borával megrészegedtek a föld lakosai. 
És Szellemben elvitt engem egy pusztába és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, amely 
teljes vala káromlásnak neveivel, amelynek hét feje és tíz szarva vala. Öltözött vala pedig az 
asszony bíborba és skarlátba, és megékesíttetett vala arannyal és drágakıvel és gyöngyökkel, 
kezében egy aranypohár vala, tele utálatosságokkal és az ı paráznaságának tisztátalanságával, 
És az ı homlokára egy név vala írva: Titok; a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld 
utálatosságainak anyja. És látám, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétıl és a Jézus 
bizonyságtevıinek vérétıl; és nagy csodálkozással csodálkozám, mikor látám ıt. 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.” 

 
Ezt a vadállatot magyarázzuk most!  
 
Jelenések 17:10 
„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 hét világnagyhatalomról van szó, és a tíz királyról, aki hozzájuk csatlakozik, és ez viszi ezt a 

parázna hölgyet.  
Ki ez a parázna utálatosság? Ez a jelképe a hamis vallásoknak. Ez az asszony jelenti a hamis 

vallásokat. Azok az utalások, amelyeket a Biblia tesz a paráznasággal és a bálványimádással - van 
egy szellemi utalása a bálványimádásra. Más szóval: minket arra teremtett Isten, hogy az Atyával 
teremtsünk kapcsolatot, mert mi az İ gyermekei kell, hogy legyünk. Amikor ebben az 
idıkorszakban újjászületettekké válunk, akkor mi Krisztus menyasszonyának részévé válunk.  
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És amikor hátat fordítasz Jézusnak, akkor szellemi értelemben házasságtörést követtél el. Vagyis 
az ember itt a földön, azok, akik más isteneket imádnak, vagyis bálványokat imádnak, azok hamis 
vallásokban vesznek részt - és ezt nevezi a Biblia a parázna nınek.  

Ennek a gyökerei nagy részben Babilonba nyúlnak vissza. Babilon jelképesen a kezdetét jelöli az 
összes hamis és téves vallásnak. A hamisított vallások és istenimádat Babilonban kezdıdött - vagyis 
a Bibliában Babilon a hamis vallást jelképezi. Tehát amikor utalást találunk az Igében Babilonra, 
vagy Babilon titkaira, vagy a parázna nıre, vagy az asszonyra, amely a vadállaton lovagol, akkor 
az mindig utalás a hamis vallásra. A világvallás rendszer, amely ma jelenleg életben van, vagyis 
jelen lesz az elragadtatás után is, az a rendszer, amelybıl ez a hamis vallásrendszer elı fog lépni. 
Tehát az embert másfelé irányítja, elirányítja az élı Istentıl.  

Nagyon sok fajtája lehet a bálványnak. Lehet a pénz, lehet férj, a feleség, vagy gyermekek, lehet 
az állás, munkahely, siker - ezek is lehetnek bálványok, mert olyan, amit az illetı bálványimádásként 
szeret.  

A hamis vallásokban megtalálható a bálványimádás úgy, mint a hagyományok tisztelete, vagy a 
szertartások végzése. Minden, ami eltávolít minket Istentıl, az azt hozza, hogy elkezdjük ezt a 
parázna utálatossággal teljes asszonyt követni – ezek mind a hamis vallás kategóriájába tartoznak.  

 
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.” 
 
Jegyezzük meg itt, hogy ez az asszony a vadállaton lovagol! Ez azt jelenti, hogy a hamis vallás 

jelen van mindezekben a világnagyhatalmat képezı országokban. A hamis vallás jelen volt minden 
egyes világnagyhatalom idején. Mert az asszony egy olyan fenevadon ül, amelynek hét feje, és tíz 
szarva van. Vagyis a hamis vallás jelen volt minden egyes világhatalom idejében. Isten Babilont 
használja jelképül, hogy bemutassa a hamis vallást.  

Jóval elıtte, mielıtt a világnagyhatalmak megalakultak volna, Babilont egy ember alapította, a 
neve Nimród volt. Egy nagy vadász volt. Tudjuk, hogy abban az idıben kezdték építeni Bábel 
tornyát. Ez volt az a hely, ahol a bálványimádást elsı helyen, elsıként említi a Biblia. Látjuk ezt, 
megtalálhatjuk ezt Bábel tornyánál. Abban az idıben Isten leállította ezt az építést, és megzavarta a 
nyelvüket. Ott, Babilonban jöttek elı a bálványimádás elsı magjai. A hamis vallást ezt követıen 
megtaláljuk minden egyes világnagyhatalom esetében.  

A Jelenések 17:8-14-ig terjedı szakaszát már az elızı kazettánkon megmagyaráztuk, úgyhogy 
most továbblépünk.  

 
Jelenések 17:15 
„És monda nékem: A vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok és sokaságok és 

nemzetek és nyelvek.” 
 
A ’vizek’, mely az elsı és a második versre is utal, ebben az esetben népeket, sokaságot, 

nemzeteket, nyelveket képviselnek. Mondhatjuk, hogy a hamis vallás érintılegesen jelen van minden 
egyes nyelvnél, minden civilizációban, népnél, nemzetnél. 

 
Jelenések 17:16-17 
„És a tíz szarv, amelyet láttál a fenevadon, ezek meggyőlölik a paráznát, és kifosztják és 

mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik ıt tőzzel. Mert az Isten adta azoknak 
szívébe, hogy az ı szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ı 
birodalmukat a fenevadnak, míglen betelnek az Isten beszédei.” 

 
Itt látjuk a hamis gyülekezet elvesztését, mert konfliktusba kerül az Antikrisztus növekvı 

hatalmával - mert az Antikrisztus úgy tekint a hamis vallásra, mint egy fenyegetı ellenfélre.  
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Amúgy sincs semmi köze Istenhez, mert nem Istent helyezik elıtérbe. A gyülekezet 
elragadtatott, elment, ez a vallásrendszer, hamis vallás, még mindig jelen van, a helyén van, miután a 
gyülekezet elment.  A hamis vallások beleívódtak az emberek mindennapi életébe szerte a világon. 
És ez mindenképpen fenyegetésnek tőnik az Antikrisztus szemében, ezért ellene irányul a hamis 
egyháznak, a hamis vallásoknak, és elpusztítja azt. 

 
Jelenések 17:16-17 
„És a tíz szarv, amelyet láttál a fenevadon, ezek meggyőlölik a paráznát, és kifosztják és 

mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik ıt tőzzel. Mert az Isten adta azoknak 
szívébe, hogy az ı szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ı 
birodalmukat a fenevadnak, míglen betelnek az Isten beszédei.” 

 
Látjuk, hogy a tízszarvú fenevad győlöli a paráznát, és elpusztítja a hamis gyülekezeteket.  
A hamis próféta lehetséges, hogy ebbıl a hamis gyülekezetbıl kerül ki. Egyszerően csak áttér az 

Antikrisztus oldalára, és azt okozza, hogy az emberek az Antikrisztust kezdjék imádni. Ez lesz a 
legutolsó és a leghatalmasabb utálatosság.  

A hamis gyülekezet olyan dolog, amely pontosan beleilleszkedik a szervezett vallásokba. A 
hamis vallások, bármi lehet, amely bármi mást elıtérbe helyez, mint Isten dicséretét. Lehet az 
rituálé, szertartás, bármi. Nincsenek tanítások a hamis vallásokban, vagyis nem tanítják Isten Igéjét. 
Isten Igéje helyett a hagyományokat, a szertartásokat tanítják, és ezt helyezik elıtérbe. Isten Igéjére 
úgy tekintenek, mint kívülálló dologra, amelyre nincs szükség az ı szertartásaikban. Ha ık nem 
tanítják az újjászületést, akkor ez részét képezi a világvallásnak. És ez a rendszer akkor is itt lesz, 
amikor a gyülekezet már elment, elragadtatott. Mert az a vallás, annak semmi köze Istenhez! 

A 17. fejezet a szellemi Babilont írja le, a 18. fejezet pedig Babilon szó szerinti leírása. Két 
különbözı elmélet létezik errıl. Az egyik, hogy az ókori Babilon újraépül majd - és nem hiszem, 
hogy ennek egyáltalán lehetısége lenne, hiszen ezt teljesen lerombolták. A másik értelmezés pedig, 
hogy egy másik város lesz szó szerinti értelemben elpusztítva, lerombolva. Az én elképzelésem is az, 
hogy ez egy ma létezı városnak a teljes elpusztítása lesz, amelyet abban az idıben úgy fognak 
tekinteni, mint a sátán erejének és hatalmának a helyét. És amikor ez az idı eljön, akkor azt a helyet 
fogják Babilonnak hívni. Az Antikrisztus nem onnan ered majd, mert az Antikrisztus Szíriából ered. 
Tehát ez egy esemény lesz, amikor is egy város, egy létezı város teljesen elpusztul.  

Azt hiszem, hogy amikor ezt kezdjük látni, akkor kezdjük megérteni a Jelenések könyvét, és ez 
megerısíti a hitünket. És azt is látjuk, ahogy Isten tanácsadása és Igéje milyen csodálatosan 
egybeillik az évezredek során!  

Nagyon sok jelképet, tudást, ismeretet győjtöttünk össze.  
A 18. fejezetet felolvassuk, már azért is, mert sok embernek nincs Bibliája. A 18. fejezetben 

olvasható város az a varázslások és a gonoszságok központja lesz. Tudjuk, hogy egyre közelebb van 
az Úr Jézus visszajövetele, de nem tudjuk a pontos órát és napot. De én nem hiszem, hogy fizikailag 
lehetséges lenne ilyen rövid idın belül az ókori Babilon újraépítése, felépítése! Úgyhogy 
mindenképpen egy olyan létezı városnak a leírása kell, hogy ez legyen, amely már ma is létezik.  

 
Jelenések 18 
„És ezek után láték más angyalt leszállani a mennybıl, akinek nagy hatalma vala; és a föld 

fénylett annak dicsıségétıl. És kiálta teljes erejébıl, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott 
a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan szellemnek tömlöcévé, és 
minden tisztátalan és győlölséges madárnak tömlöcévé. Mert az ı paráznasága haragjának 
borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ıvele paráználkodtak, és a földnek 
kalmárai az ı dobzódásának erejébıl meggazdagodtak. És hallék más szózatot a mennybıl, 
amely ezt mondja vala: Fussatok ki belıle én népem, hogy ne legyetek részesek az ı bőneiben, 
és ne kapjatok az ı csapásaiból: Mert az ı bőnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az 
ı gonoszságairól.  
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Fizessetek úgy néki, amint ı fizetett néktek, és kétszerrel kettıztessétek meg néki az ı 
cselekedetei szerint; amely pohárból itatott, ugyanabból két annyit töltsetek néki. Amennyire 
dicsıítette magát és dobzódott, annyi kínnal és gyásszal fizessetek néki; mert ezt mondja az ı 
szívében: Úgy ülök, mint királynéasszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok. 
Ennekokáért egy nap jönnek rá az ı csapásai: a halál, a gyász és az éhség; és tőzzel égettetik 
meg; mert erıs az Úr, az Isten, aki megbünteti ıt. És siratják ıt, és jajgatnak ırajta a föld 
királyai, akik vele paráználkodtak és dobzódtak, mikor az ı égésének füstjét látják, Nagy távol 
állva az ı kínjától való félelem miatt, mondván: Jaj! jaj! te nagy város, Babilon, te hatalmas 
város, hogy egy órában jött el ítéleted! A föld kalmárai is siratják és jajgatják ıt, mert az ı 
árúikat immár senki nem veszi; Arany és ezüst, és drágakı és gyöngy, és gyolcs és bíbor, és 
selyem és skarlátcikkeket; és minden thinfát és minden elefántcsontedényt, és drágafából és 
rézbıl és vasból és márványkıbıl csinált minden edényt; És fahajat és illatszereket, és kenetet 
és tömjént, és bort és olajat, és zsemlyelisztet és gabonát, és barmokat és juhokat, és lovakat és 
kocsikat, és rabokat és emberek lelkeit. És a gyümölcs, amit a te lelked kívánt, eltávozott tıled, 
és minden ami ínyes és pompás, eltávozott tıled, és többé azokat meg nem találod. Ezeknek 
árusai, akik meggazdagodtak ıtıle, távol állanak az ı kínjától való félelem miatt, sírván és 
jajgatván, És ezt mondván: Jaj! jaj! a nagy város, amely öltözött gyolcsba és bíborba és 
skarlátba, és megékesíttetett arannyal, drágakövekkel és gyöngyökkel; hogy elpusztult egy 
órában annyi gazdagság! És minden hajósmester és a hajókon levık mind, a sokaság és az 
evezık, és valakik a tengeren kereskednek, távol állának, kiáltának, látván az ı égésének 
füstjét, és ezt mondják vala: Mi hasonló e nagy városhoz? És port hányván az ı fejükre, 
kiáltának sírván és jajgatván, és ezt mondván: Jaj! jaj! az a nagy város, amelyben 
meggazdagodott mindenki, akinek hajói voltak a tengeren, annak drágaságaiból, hogy 
elpusztult egy órában! Örülj ırajta menny, és ti szent apostolok és próféták; mert az Isten 
büntette meg ıt érettetek való büntetéssel. És egy erıs angyal egy nagy malomkıhöz hasonló 
követ felvın és a tengerbe veté, ezt mondván: Ilyen módon nagy sebességgel vettetik el Babilon, 
ama nagy város, és többé meg nem találtatik. És hárfásoknak és muzsikásoknak, és síposoknak 
és trombitásoknak szava tebenned többé nem hallatik; és semmi mesterségnek mestere nem 
találtatik többé tebenned; és malomnak zúgása sem hallatik többé tebenned; És szövétneknek 
világossága többé tebenned nem fénylik; és vılegénynek és menyasszonynak szava sem hallatik 
többé tebenned; mert a te kalmáraid voltak a földnek fejedelmei; mert a te bővöléseidtıl 
eltévelyedtek mind a népek. És abban prófétáknak és szenteknek vére találtatott, és 
mindeneknek, akik megölettek a földön.” 

 
Ez az a város.  
A 19. fejezetre megyünk! Ennek arra van utalása, hogy mi történik a mennyországban 

közvetlenül az armageddoni csata elıtt.  
 
Jelenések 19:1-9 
„És ezek után hallám mintegy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, amely ezt mondja 

vala: Alleluja! Az üdvösség és a dicsıség, és a tisztesség és a hatalom az Úré, a mi Istenünké! 
Mert igazak és igazságosak az İ ítéletei, és azt a nagy paráznát, amely a földet megrontotta az 
ı paráznaságával, elítélte, és megbosszulta az İ szolgáinak vérét annak kezén. És másodszor is 
mondának: Alleluja! és annak füstje felmegy örökkön örökké. És leborula a huszonnégy vén és 
a négy élılény, és imádá az Istent, aki a királyiszékben ül vala, mondván: Ámen! Alleluja! És a 
királyiszéktıl szózat jöve ki, amely ezt mondja vala: Dicsérjétek a mi Istenünket mindnyájan 
İ szolgái, akik félitek İt, kicsinyek és nagyok! És hallám mintegy nagy sokaság szavát, és 
mintegy sok vizek zúgását, és mintegy erıs mennydörgések szavát, mondván: Alleluja! mert 
uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható. Örülj ünk és örvendezzünk, és adjunk 
dicsıséget néki, mert eljött a Bárány menyegzıje, és az İ felesége elkészítette magát,  
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És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a 
szenteknek igazságos cselekedetei. És monda nékem: Írd meg: Áldottak azok, akik a Bárány 
menyegzıjének vacsorájára hivatalosak. És monda nékem: Ezek az Istennek igaz beszédei.” 

 
Vannak, akik úgy tanítják, hogy Jézus Krisztus menyasszonya az Jeruzsálem. Léteznek más 

elképzelések is. A Biblia azt tanítja, hogy Krisztus menyasszonya az minden egyes szentbıl áll össze 
az idık kezdetétıl egészen a legutolsó üdvösségig, közvetlenül mielıtt az Úr Jézus visszatér a földre 
az armageddoni csatára. Pont itt, az armageddoni csatánál. Vagyis: Jézus Krisztus felesége mindazon 
szentek lesznek, akik az idık folyamán üdvösséget nyertek. Mindazok, akik örökölni fogják a szent 
várost, új Jeruzsálemet. Ez mindenkit magába foglal az idık kezdetétıl, azokat is, akik a keresztet 
még hitben látták - vagyis az ószövetségi idık szentjeire gondolok, azok, akik az áldozati bárányt 
bemutatták, a véráldozatokat bemutatták az Ószövetségben, azokon keresztül, akik a gyülekezeti 
korszakban kaptak üdvösséget, és még a megpróbáltatások idejének szentjei is ide tartoznak. Ezek 
lesznek Jézus Krisztus menyasszonya. És ezek mind eljönnek a Bárány menyegzıjére.  

A Bárány menyegzıje a legutolsó esemény, amely megtörténik a mennyországban, mielıtt Jézus 
Krisztus mozgósítja a hadseregét, és visszatér a földre, hogy legyızze az ellenszegülést a földön. 
Természetesen ez az ellenszegülés az Antikrisztus vezetésével jön mozgásba.  

Mi történik a mennyországban a hét év alatt? Valószínőleg az elsı dolog, hogy minden szent 
Jézus Krisztus ítélıszéke elé kerül, és számot kell adnia az ebben az életben elvégzett munkájáért. 
Nem az üdvösségünk itt a kérdés! Egyszerően számot kell adnunk azokról a dolgokról, amit tettünk 
ebben az életben. Ide értjük a jó sáfárkodást, és az Úrnak való szolgálatunkat értjük itt. És ha ez 
fából van, és pozdorjából van, akkor ez tőz által megemésztetik, elég. De ha az Úr Szelleme által jött 
ez a munka, akkor ez a tőzpróbát megállja, és jutalmat nyer.  

Tehát úgy hiszem, hogy ez lesz az elsı dolog, ami megtörténik fenn a mennyben, míg itt lent a 
földön a megpróbáltatások ideje zajlik. Az is el tudom képzelni, hogy egy továbbképzı iskolán 
fogunk részt venni, hogy még inkább felnövekedettebbek legyünk az Úr számára, hogy fel legyünk 
készítve arra, hogy az Úr hadserege részeként visszajöhessünk erre a harcra, és utána együtt 
uralkodjunk az Úrral örökkön örökké.  

Azt hiszem, hogy nagyon sok minden tartozik ide, amit meg kell tanulnunk majd odafönt, amit 
itt lent nem tanultunk meg. Az utolsó esemény fönt a mennyben, mielıtt visszatérünk az Úrral, ez a 
Bárány menyegzıje lesz – és errıl olvastunk épp az elıbb.  

 
Jelenések 19:10 
„És leborulék annak lábai elıtt, hogy imádjam ıt, de monda nékem: Meglásd, ne tedd; 

szolgatársad vagyok néked és a te atyádfiainak, akiknél a Jézus bizonyságtétele van; Istent 
imádd, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság szelleme.” 

 
Ki ez? Ezt a korábbi kazettákon már elmagyaráztuk. Ez lesz a vizsgakérdésed. :-) 
 
Jelenések 19:11-15 
„És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és aki azon ül vala, hivatik vala 

Hőnek és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. És az İ szemei olyanok, mint a tőzláng; és 
az İ fején sok korona; az İ neve fel vala írva, amit senki nem tud, csak İ maga. És vérrel 
hintett ruhába vala öltöztetve, és a neve Isten Igéjének neveztetik. És mennyei seregek követik 
vala İt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve. És az İ szájából éles kard jön vala ki, 
hogy azzal verje a pogányokat; és İ fog azokon uralkodni vasvesszıvel; és İ nyomja a 
mindenható Isten haragja hevének borsajtóját.” 

 
A hadsereg, amely Jézust követi, fehér lovakon jön. Mit szólsz ehhez, hogy fehér lovon ülsz 

majd te is? 
 



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

 

8/7 Jim Sanders – Alaptanítások: Út a gyızelemhez 14.  

 

Jelenések 19:15-16 
„És az İ szájából éles kard jön vala ki, hogy azzal verje a pogányokat; és İ fog azokon 

uralkodni vasvesszıvel; és İ nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját. És az İ 
ruháján és tomporán oda vala írva az İ neve: királyoknak Királya, és uraknak Ura.” 

 
Itt az idı, hogy megálljunk egy percre a nagy csata elıtt. Nagyon sok mindenen 

keresztülmentünk már, nagyon sok nehezen érthetı jelképrendszeren: fenevad, és sok más dolog. Ez 
mind szükséges volt ahhoz, hogy megértsük e könyvet. Valóban szükség lenne arra, hogy 
végigmenjünk azokon a fizikai eseményeken, amelyek megtörténtek eddig a pontig itt a földön. Mi 
kezdeményezte mindezeket az eseményeket? A gyülekezet elragadtatása. Nem fogunk ezeken 
végigmenni még egyszer, de tudnotok kell, Isten Igéje tisztán fogalmaz! Mert minket nem haragra 
jelölt ki Isten! De ez az idıszak, meg fogod látni, hogy Isten haragjának legsúlyosabb idıszaka lesz. 
Tehát nekünk el kell mennünk, mielıtt ez a harag kiárad, mert Isten minket nem a haragra rendelt!  

 
2Thesszalonika 2:7 
„M őködik ugyan már titkon a törvényszegés: csakhogy annak, aki azt még most 

visszatartja, el kell az útból vétetnie.” 
 
A gyülekezet tehát úgy jelenik meg az Igében, mint aki visszatartja a törvényszegést. Vagyis az 

Antikrisztus nem tudja magát addig felfedni, kinyilatkoztatni, amíg mi az útból el nem állunk. Ez 
pedig a Szellemmel betöltekezett gyülekezet. Az Antikrisztusnak nem lehet addig szabad uralma itt a 
földön, amíg te itt vagy, azzal a hatalommal, amelyet kaptál Jézus Krisztus nevében. Addig, amíg itt 
vagyunk, addig az Antikrisztus nem tudja felfedni magát. Az elsı esemény tehát a gyülekezet 
elragadtatása lesz. Ez fog a következı alapvetı eseményhez vezetni, miután a gyülekezet elment. 

Tehát foglaljuk össze: az elsı esemény, a gyülekezet elragadtatott, az Antikrisztus pedig 
kinyilatkoztatja magát. 

 
Jelenések 6:2 
„És látám, és ímé egy fehér ló, és a rajta ülınél íj volt; és adaték néki korona; és kijöve 

gyızve, és hogy gyızzön.” 
 
Itt az Antikrisztust látjuk, aki szövetséget köt Izraellel. Az ı képe egy jó emberrıl festett kép. Ez 

az elsı pecsét. Ez lesz a második esemény - hiszen az elsı esemény volt a gyülekezet elragadtatása. 
A második esemény itt a földön az az Antikrisztus felfedése, amely a béke embereként jön. A 
következı esemény az itt van, a 3. és 4. versekben: 

 
Jelenések 6:3-4 
„És mikor a második pecsétet felnyitotta, hallám, hogy a második élılény ezt mondá: Jöjj 

és lásd. És elıjıve egy másik, veres ló és aki azon üle, megadaték annak, hogy a békességet 
elvegye a földrıl, és hogy az emberek egymást öljék; és adaték annak egy nagy kard.” 

 
Ez az egyik háború, amelyrıl még részleteiben nem szóltunk. Én úgy hiszem, hogy ez az a 

harmadik esemény, amely megtörténik a gyülekezet elragadtatása után, mint megpróbáltatások ideje.  
Nagy harc, vagy nagy kard – így is mondhatnánk. És szándékosan nem beszéltem még errıl. 

Úgy hiszem, hogy ez egy szellemi elengedése a harmadik világháborúnak – vagy máskeppen Isten 
haragja kiáradásának. Ez a leghatalmasabb mérető háború, amely valaha jelen volt a földön. Ezékiel 
38.-39. fejezetében utalunk erre. Ott leírást találunk egy nagy idı végi háborúról.  

Az idık végi háborúról a Bibliaszakértık szerint három ponton nincs vita. Az egyik, hogy az 
idık végi háború – ez az elsı. A második, hogy ez Oroszországot is magában foglalja. A harmadik, 
hogy Isten természetfeletti módon bekapcsolódik a háborúba, ami egészen a korai bibliai idık óta 
nem történt meg.  



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

 

8/8 Jim Sanders – Alaptanítások: Út a gyızelemhez 14.  

 

Ez egy természetfeletti háború lesz, és az ellenséget Isten természetfeletti módon gyızi le, és 
senki nem téveszthet és hibázhat. Oroszország is idetartozik majd, és részt vesz az idık végi 
eseményekben. Ezzel kapcsolatban minden Bibliatanító egyetért. Sok ellentmondás van, de nem 
ezeken az alapterületeken!  

Van egy Bibliaszakértı, aki a Bibliaiskola éveim idejébıl ezen a területen nagy kutatásokat 
tartott, és teljesen egyértelmően állította tényként, hogy ez Oroszország.  

 
Ezékiel 38:1-2 
„És lın az Úr beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! Vesd tekintetedet Góg ellen, és 

Mágóg földjén, Rós, Mések és Tubál fejedelme ellen, és prófétálj felıle.” 
 
Itt Noé egyik fiáról szól az Ige. Jafetrıl, és az ı örököseirıl. Tehát ezek Jáfet fiai, akik 

Oroszországban telepedtek le. Ez a tény megalapozott, és ezt nem lehet tagadni – vagyis 
Oroszországról szól az Ige.  

Hadd beszéljek most arról a három területrıl, ahol nincs egyetértés a szakértıknél a háborúval 
kapcsolatban! Az elsı és legfontosabb, hogy mikor következik be ez a háború. Az egyik elképzelés 
szerint az armageddoni csatánál lesz ennek is az idıpontja, mert ez az észak egyik királya, és az 
Antikrisztus idejére vonatkozik.  

Egy másik iskola gondolata szerint, ez a második pecsét, és ez az esemény a gyülekezet 
elragadása után következik be. Én ezzel a fajta gondolkodással értek egyet, mint ahogy az én 
Bibliaprofesszorom is így tanított, és azok, akiknek a tanításait hallgatom, azok is így gondolják.  

Harmadik elképzelés szerint ez a háború az elragadtatás elıtt bekövetkezik még.  
Minden iskolának megvan a maga magyarázata a nézeteire.  
Az én Bibliaprofesszorom a héber nyelvnek is professzorává vált, és nagyon mélyen és 

sokoldalúan tanulmányozta ezt a területet. Én úgy hiszem, hogy az ószövetségi próféták egyáltalán 
nem láttak bele, nem kaptak belátást a gyülekezeti idıbe. Vagyis: a próféciáikban a gyülekezeti 
idıkorszak üresen maradt. Úgyhogy az Ezékiel 38-39. fejezete is a zsidó korszakra kell, hogy 
vonatkozzon, mert a gyülekezet teljes idıkorszaka titok. Ahogy ezt az elızıekben elmagyaráztam, 
úgy hiszem, hogy ez a prófécia semmiképpen nem történhet a gyülekezeti idıkorszakban. És az 
armageddoni csata sem lehet - és erre majd késıbbiekben mutatok rá, hogy miért nem.  

Még egyszer mondom, hogy Oroszországnak le kell gyızetnie, hogyha az Antikrisztus az ı 
helyére lép, és az ı erejét is akarja uralni és kezelni.  

Egy másik eseménynek is történnie kell: a zsidóknak mind vissza kell menniük Izraelbe. 
Oroszországból könnyen ki lehet hozni egy zsidót. Egy nehezebb dolog már kihozni ıket New-
York-ból például. Ezért kell egy olyan katasztrofális eseménynek történnie a földön. És úgy 
gondolom, hogy az elsı esemény, a gyülekezet elragadása, kiküszöböli az elsı szuperhatalmat, 
hadsereget – ez az Egyesült Államok, mert az egy keresztény hadsereg. Ez az elragadás tehát 
kiküszöböli az egyik szuper hadsereget, az Egyesült Államok hadseregét. A másik  fı erı, amely 
megmarad - szuper katonai erıt értek ezalatt -, az Oroszország ereje. És ez az esemény pedig azt az 
erıt fogja eltüntetni a színrıl, és azokat, akik az orosz vonallal állnak egyben. Ez teszi majd 
lehetıvé, hogy a Római Nagyhatalom újra felkeljen egy rövid idıre, hogy az erejüket az 
Antikrisztusnak adhassák. És végül is az armageddoni csatához, a végsı csatához keletrıl is 
összegyőjtik az erıket. Akkor jön Jézus vissza az İ szentjeivel, az İ hadseregével, az armageddoni 
csata helyén, amely egy lapos, sík terület Izrael területén. Utána Jézus ezer évig fog uralkodni a 
földön.  

 
 


