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ELŐSZÓ 

  

 
 A következő esemény a világhírű dél-afrikai Kimberly gyémántbányában történt. Az üzem felü-

gyelője Frederick Wels 1905-ben új, alig 30 láb mélységű aknában egy fényes foltot vett észre. Lemá-

szott, zsebkésével megkaparta a mállott sziklát és rövidesen akkora gyémántot sikerült kiszabadítani, 

mint az ökle. A követ VII. Edward angol királynak ajánlották fel, aki akkoriban még Dél-Afrika felett 

is uralkodott. VII. Edward természetesen nem utasította vissza az ajándékot, és megbízta a híres amsz-

terdami csiszolót, Asschert, darabolja fel a követ, és csiszolja meg a példányokat. Így találták meg a 

híres Cullinan gyémántot. A kő nyers állapotban 3106 karátos, azaz 621,2 gramm volt.
1
 Soha azelőtt 

nem találtak ehhez fogható nagyságút. Asscher tanulmányozta a nyers kristályt, amely egy hatalmas 

oktaédernek volt a töredéke. Majd, az alapos tanulmányozás után, amikor nagy izgalommal hozzákez-

dett a kő hasításához, az első kalapácsütésre az acél hasítószerszám eltört. A kő nem hasadt. A nagy 

felelősség súlya alatt a gyémántcsiszoló összeroppant és kórházba került. Asscher
2
 gyermekkora óta 

gyakorolta ezt a szakmát és művészi tökéletességgel tudta briliánssá csiszolni a gyémántkristályt. De 

most kudarcot vallott, mert túl nagy volt a kő értéke és vele együtt a felelősség. Asscherről kiderült, 

hogy csak egy közönséges halandó, akinek tudása korlátozott, még ha jobb is, mint a többi mester. 

Felépülése után újból kezdte a gyémánt hasítását, és amikor három darabra hasította a követ, ismét 

eszméletét vesztette. Végül is 9 nagyobb és 96 kisebb darab csiszolt gyémánt került ki a kezéből. A 

legnagyobb 530 karátos, azaz 106 grammos kő lett, és ma az angol királyi jogart díszíti. Afrika csilla-

gának keresztelték. 

 A csiszolt gyémánt igen szép látvány. A bele érkező fényt úgy szórja minden irányba, hogy szinte 

sziporkázik. Ránézésre olyan, mintha tűz égne benne. A legjobb fényszórást a briliánscsiszolással érik 

el. Az ideális briliánsnak 57 csiszolt lapja van. Ez azt jelenti, hogy egy beeső fényimpulzust 57 irány-

ba tud szétsugározni. Bármelyik irányból szemléljük, ugyanazt a fényt látjuk benne tündökölni. 

    Így van ez a Jelenések könyvével is. A belőle áradó fény Istentől van, és minden irányba szét-

árad. Alkalmas arra, hogy minden irányból megvilágítsa az életünket, és arra, hogy a világtörténelmet 

egy pontba koncentrálja. De ne felejtsük el, egy adott pillanatban mindig csak egy irányból vagyunk 

képesek szemlélni a briliánst is és az eseményeket is. Nagyon sokféle szempont szerint vizsgálhatnánk 

meg a Jelenések könyvének hét levelét és többi üzenetét is. Tudom, hogy nem vagyok képes minden 

irányból bemutatni az üzeneteket. Tudom, vannak bibliamagyarázók, akik más irányból szemlélik és 

magyarázzák az igazságot. Így létrejöhet egy olyan kapcsolatrendszer, amelyben ez a magyarázat is 

egy fogaskerék csupán, és ha erőt tud közvetíteni az Úrtól, akkor már nem volt hiábavaló a fáradozá-

som. 

A könyv alakja és szerkezete 

 Isten azáltal tette időállóvá az apokaliptikus üzeneteket, hogy hozzánk nagyon is közelálló, 

ugyanakkor alakjukat, természetüket önmaguktól sohasem változtató képekben szól hozzánk. Az 

oroszlán mindig ragadozó és az állatok királya marad. De ha azt mondja a látomás, hogy a júdeai 

oroszlán, akkor azt is elmondta, hogy az állatok királyának királyáról beszélt. A Júdeában élő oroszlán 

miden egyéb fajtát felülhalad vérengzésben, termetben és tartásban. Egy kép csupán, és mégis elmond 

olyan tudnivalókat, hogy Júdea termi meg a királyok Királyát, aki felülhaladja a világon az összes 

létezőt. Ezt a mondanivalót azonban többször is elmondja, és mindig más-más képekkel. Így tesz az-

tán, minden fontos üzenettel. Újabb és újabb oldaláról közelíti meg az eseményeket, és ezzel egyben 

bonyolulttá is teszi a könyvet. Bemutatja Jánosnak a mennyből nézve az egész egyháztörténelmet, ami 

akkor még csak prófécia. Mi azonban nyomon követhetjük a beteljesedést és csodálhatjuk annak pon-

tosságát. Elmondja János, hogy: „És láttaték nagy jel az égben:” két verssel később olvashatjuk, hogy 

„Láttaték más jel is az égben” A földön áll a próféta és az égre tekintve látja a képeket. Fölfedezhet-

jük, hogy újból visszanyúl az elejére, elmond mindent, de más pozícióból. Majd harmadszor is elkez-

di, és mindezt azért teszi, hogy a fontos részleteket kinagyítva is bemutassa. Mintha a fraktálok
3
 cso-

dálatos világába léptünk volna, ahol kicsiben minden olyan, mint nagyban, és a nagyok a kicsik pon-
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tos kinagyított másai.
*
 Ezzel együtt fölfedezhetjük a térképészetben használt elvet, amikor apró részle-

teket kinagyítva is szemlélhetünk pontos tájékoztatásunk érdekében. Jézus, Ázsia hét gyülekezetének 

küldött üzenetében az egyháztörténelem egyházai számára küldött üzenete van belefoglalva. Jézus 

üzenete nyolc látomásból áll. A látomásokban változnak a földi és égi jelenések, a barátságos és ellen-

séges csoportok és mozgalmak. Az egyik vonal megmutatja, hogyan indítja el a királyok Királya az 

egymásba fonódó és egymásból fejlődő csapásokat azok ellen, akik megvetik az igazságot. A másik 

vonal a jogos haragot mutatja, amely 3x7 csapásban szemlélteti az isteni bosszút, amelynek célja nem 

a szenvedésekben való gyönyörködés, hanem a világ megtisztítása a fertőző gonosztól. Olyan az 

egész, mint a gombolyagra írt üzenet, ahol a felső réteg takarja az alatta levőt, és ameddig a felsőt meg 

(le) nem fejted, az alsó értelmetlen. A szál lefejtése közben észrevehető és megcsodálható Isten gon-

doskodása az övéiről és haragja a gonosz ellen. Látható minden szál lefejtésekor, hogy a sötétség nö-

vekszik az istentelen világban, de a világosság is egyre hatalmasabb Jézus bizonyságtevőiben. A két 

tábor között hatalmas szakadék tátong, amelyet képtelenek a vallások áthidalni. Minél több a legom-

bolyított fonal, annál félelmetesebb az előttünk feltáruló kép. Egyre biztosabban és egyre hangosab-

ban kiáltanak a szentek Isten bosszújáért és ítéletének megkezdéséért, de ugyanakkor egyre vadabb 

Sátán is a Szent elleni küzdelemben. Az események felgyorsulnak és mindkét tábor küzdelme egyre 

hevesebb. Drámai küzdelem bontakozik ki, ahol győz a gonosz a szentek felett, és már-már csalódás-

sal vesszük tudomásul a rossz győzelmét, amikor megértjük, hogy eltávozik a földről a kegyelem, 

elragadtatnak a küzdelemből a szentek és a kegyetlenség ezért uralhatja, uralja olyan magabiztosan a 

földet. Majd tűz tüzet követve, tenger, föld és a rajta, benne levők megégnek. Csak egy kevés ember 

marad meg. 

 A könyv nem az ókori irodalom egyik terméke, de nem is egyszerű kánoni irat, hanem briliáns a 

Biblia drágakövei között. Felismerhető benne Jézus nagy apokaliptikus beszéde, képes példázatai és 

az igazságra való törekvés. Nem láthatunk írói művészetet, hanem Isten igazságosságából fakadó kije-

lentést, amely átfuvall a könyv olvasóin, mint szellő az orgonasípokon, és megszólalnak csodálatuk-

ban az imádók. 

A könyv magyarázatainak története 

 A Jelenések könyve nehezen érthető és magyarázható. Évszázadokon át így is viszonyultak hoz-

zá. A könyvben rejlő képekből ered az a nézet, hogy ez egy hét pecséttel lezárt titkos könyv, senki 

sem háborgathatja büntetés nélkül. A sokféle, egymásnak sokszor ellentmondó magyarázatok igazol-

ták is ezt az állítást. Hatalmas feladat állt az őskeresztyénség teológusai előtt, amit mi most 1900 év 

távlatából láthatunk, és megállapíthatjuk, hogy a könyv olyan területe a Bibliának, ahová csak levett 

saruval, alázattal lehet belépni. Ugyanakkor elmondhatjuk, hogy a történelemben előttünk járó magya-

rázók jó és rossz magyarázatai nélkül most mi állnánk értetlenül az írás előtt. „Úgy hiszem, isteni 

intézkedés volt, hogy a könyv értelme sokáig homályban maradjon. Jézus azzal okolta meg, hogy pél-

dázatokban adja az Isten országának titkát, hogy a kívül valók (Mk. 4:11.) ne értsék meg, és hogy 

tettetett s nem a szívből jövő megtéréssel meg ne térjenek. Valószínű, hogy a Jelenések könyvének 

jövendöléseit is ez okból burkolta Isten az ő népe számára, a hasonlatok homályába. Dánielnek ha-

sonló okból adta Isten azt az utasítást, hogy zárja le és pecsételje be a könyvében írottakat. (12:4.), 

hogy csak a végső időben nyíljon meg annak értelme. Isten nem akarta, hogy félreérthetetlen, nyílt 

szavakban adott jövendölés befolyásolja azok szellemi fejlődését, akik félelemből alkalmazkodnának 

ugyan Isten akaratához, valós vágyaik azonban máshová vinnék őket. A tíz szűz is csak az idők végén 

ébred az igazság valóságára. Addig földi vigasztalódás álma fogja le szemüket. Istennek ez a bölcs 

akarata sajátságos módon valósul meg a Jelenések könyvének magyarázatán át.”
4
  

 A könyvet már a keletkezése utáni években magyarázták. Minden időben azt a következtetést 

vonták le, hogy az üzenet éppen arra a korra értelmezhető. Ez a szemlélet csodálatra indít a könyv 

iránt, mert Isten örökkévaló, és minden korban aktuális üzeneteit fedezhetjük fel. Pontosan úgy, aho-

gyan az evangéliumokból. Bár az egyháztörténeti korszak századai nem sajátíthatják ki az írás tartal-

mát, mégis elérkezik az idő, amikor a gombolyagról minden fonal lepörög és látható a vége. Az elő-

                                                      
*
 A fraktálok olyan geometriai alakzatok, amelyek bármilyen skálán vizsgálva önmagukhoz hasonlók. Leírható 

egy matematikai törvénnyel, amit a Mandelbroth halmazelmélet néven ismerünk. Bemutatásakor a nagyítást al-

kalmazzák, hogy a mikro méretek is láthatóvá váljanak. A nagyítás alkalmazásakor semmit sem veszítenek érté-

kükből a bemutatott alakzatok. 
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dök magyarázatainak tanulmányozásával mindig egy magasabb ismeretalapról indul az újabb értelme-

zés. Ezzel teszik láthatóvá a fonalgombolyag alsó rétegeit. Nem alkot tehát az utókor magyarázója 

nagyobbat, hanem a megkezdett munkát folytatja. A fonalrétegek legombolyítása közben újabb és 

újabb kijelentésekről hullik le a lepel, közben a munka mások kezébe kerül azáltal, hogy leíródnak a 

tapasztalatok. Pontosan ezzel adnak jogot a munka folytatására. Felmerül a jogos kérdés, hogy miért 

van még szükség az újabb és újabb magyarázatokra? Nos, minden magyarázó a saját élete alatt össze-

gyűjtött tapasztalata és Istentől kapott bölcsessége alapján fejti le a rábízott fonalmennyiséget. Isten az 

Ószövetségben sem egy prófétára bízta az összes üzenetet, hanem még az is előfordult, hogy egy idő-

ben többre. Ez történik a Jelenések könyvével is. Akadnak azonban most is, mint az Ószövetség idején 

hamis próféták. Ez nem ok a témától való elrettenésre, hanem pontosan azt kell előidéznie, hogy ala-

posabban tanulmányozzuk a Bibliát a saját biztonságunk és üdvösségünk érdekében. A hamis prófétá-

kat azzal leplezi le Isten, hogy nem történik meg, amit mondanak. Éppen ezért téves minden magyará-

zat, amely azt állítja, hogy egyedüli birtokosa az igazságnak, és a vég ekkor és ekkor következik be. 

Isten sohasem bízta egy emberre az ő összes kijelentését, de még az időket sem dátumokban, hanem 

jelekben sorolta fel. Lásd: Máté 24, 1Timótheus 3, vagy Lukács 17:20-37. 

 

A  szerző 
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Első jelenés 
 

 

 

 1. „Jézus Krisztus kijelentése, a melyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, a miknek meg kell 

lenniök hamar: Ő pedig elküldvén azt az ő angyala által, megjelenté az ő szolgájának Jánosnak,  

2. A ki bizonyságot tett az Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, a mit látott.  

3. Boldog, a ki olvassa és a kik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, a melyek megírattak abban; mert 

az idő közel van. 

4. János a hét gyülekezetnek, a mely Ázsiában van: Kegyelem néktek és békesség attól, a ki van, a ki vala és a ki eljövendő; 

és a hét lélektől, a mely az ő királyiszéke előtt van,  

5. És a Jézus Krisztustól, a ki a hű tanúbizonyság, a halottak közűl az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, a ki 

minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által,  

6. És tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyjának: annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké! Ámen. 

7. Ímé eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja őt, még a kik őt általszegezték is; és siratja őt e földnek minden nemzetsége. 

Úgy van. Ámen. 

8. Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, a ki van és a ki vala és a ki eljövendő, a Mindenható. 

9. Én János, a ki néktek atyátokfia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében, a 

szigeten valék, a mely Páthmósnak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. 

10. Lélekben valék ott az Úrnak napján, és hallék hátam megett nagy szót, mint egy trombitáét, 

11. A mely ezt mondja vala: Én vagyok az Alfa és az Omega, az Első és Utolsó; és: A mit látsz, írd meg könyvben, és küldd el 

a hét gyülekezetnek, a mely Ázsiában van, Efézusban, Smirnában, Pergamumban, Thiatirában, Sárdiszban, Filadelfiában és 

Laodiczeában. 

12. Megfordulék azért, hogy lássam a szót, a mely velem beszéle; megfordulván pedig, láték hét arany gyertyatartót; 

13. És a hét gyertyatartó között hasonlót az ember Fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve. 

14. Az ő feje pedig és a haja fehér vala, mint a fehér gyapjú, mint a hó; és a szemei olyanok, mint a tűzláng; 

15. És a lábai hasonlók valának az izzó fényű érczhez, mintha kemenczében tüzesedtek volna meg; a szava pedig olyan, mint 

a sok vizek zúgása. 

16. Vala pedig a jobb kezében hét csillag; és a szájából kétélű éles kard jő vala ki; és az ő orczája, mint a nap a mikor fény-

lik az ő erejében. 

17. Mikor pedig láttam őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy holt. És reám veté az ő jobbkezét, mondván nékem: Ne félj; én 

vagyok az Első és az Utolsó,  

l8. És az Élő; pedig halott valék, és ímé élek örökkön örökké Ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. 

19. Írd meg, a miket láttál és a mik vannak és a mik ezek után lesznek: 

20. A hét csillag titkát, a melyet láttál az én jobb kezemben, és a hét arany gyertyatartót. A hét csillag a hét gyülekezet an-

gyala, és a mely hét gyertyatartót láttál, az hét gyülekezet.” 

 

 

 

Száműzetés 
 

 „Jézus Krisztus kijelentése, a melyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, a 

miknek meg kell lenniök hamar: Ő pedig elküldvén azt az ő angyala által, megjelenté az ő szolgá-

jának Jánosnak,” (1:1.) A bemutatkozó vers elmondja, hogy ez a könyv Jézus Krisztus kijelentése 

(apokalipszise), amelyet Ő is Istentől kapott. Azért kapta, hogy megjelentse az Ő szolgáinak azt, 

amiknek meg kell lenniük hamar. A hamar görög szava a (takhűsz). Azt is jelenti, hogy hírtelen. Az 

apokaliptikára jellemző, hogy hírtelen történnek az események. A hamar jelentősége az, hogy minden 

korszak Biblia olvasó embere éber legyen, és felkészűlt Krisztus érkezésére, a hírtelen pedig arra, 

hogy akkor már nem lesz idő semmire. Jézus eljövetelének az is jellemzője, hogy hírtelen jön. Egy 

szempillantás alatt.  

 Még egy személy van beiktatva a kijelentésbe. Egy angyal, akivel Jézus Krisztus küldte el az 

üzenetet Jánoshoz. 

 

 „A ki bizonyságot tett az Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, a mit 

látott.” (1:2.) János tette a bizonyságot azokról a látott dolgokról, amelyek e könyvben megírattak. 

 A Jelenések könyve briliáns a Biblia drágakövei között. Apokaliptikus képek sorozata ragadja 

meg az olvasót még akkor is, ha nem mindent ért meg első olvasásra, vagy hallásra. Az első versből 
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megtudjuk, hogy ez a könyv Jézus Krisztus kijelentése, amelyet Isten adott neki, hogy megmutassa az 

Ő szolgáinak. Vagyis azokat a dolgokat jelentse ki, amelyeknek meg kell lenni hamar. Ez Jézus Krisz-

tusnak az apokalipszise, kijelentése. Ez a könyv célja is egyben. Az újszövetségi görög-magyar szó-

tárban ez áll az „apokalüpszisz” szó jelentéseként: kijelentés, kinyilatkoztatás, felfedés, (Róma 

8:19.) Isten fiai kijelentésére (amikor nyilvánvalókká lesznek) várni. Az apokalipszis szó a köztu-

dattal ellentétben nem valami retteneteset jelent tehát, hanem valami lepel mögé rejtett dolognak a 

felfedését, leleplezését, feltárását, kinyilatkoztatását. Ilyen a szobor leleplezése előtti pillanat is, ami-

kor lepel takarja ugyan a tiszta képet, de mégis sejteni engedi a mű alakját. Jézus Krisztus kijelenti az 

Ő szolgáinak azt, ami a lepel alatt van, és betekintést enged számukra a mennyei dolgokba. Ez azt is 

jelenti, hogy időtől függetlenül előre láthatják a történelmet. Az apokaliptikus nyelvezetre azért van 

szükség, mert időtálló, és idő előtt meg nem fejthető. Az emberek szókincse, szókészlete állandóan 

változik. A szavak is gyakran elvesztik jelentőségüket, de az oroszlán mindig ragadozó marad, a sár-

kány mindig a pokol fejedelme, a kígyó a halkan surranó, hízelgő alattomosságot, az ősz fej pedig a 

tisztességet jelenti. A történelem folyamán mindig a „fenevad” jelzővel ruházták fel a véreskezű ural-

kodókat és ez az allegorikus nyelvezet a biztosíték arra, hogy Jézus Krisztus kijelentése célba talál a 

végidőkben is. Aki Jézus Krisztustól nyert hittel olvassa, annak szelleméről, szívéről hullik le a lepel 

úgy, ahogy azt a 2Korinthus 3:14-18. verseiben olvashatjuk.  

 

 „Boldog, a ki olvassa, és a kik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, a 

melyek megírattak abban; mert az idő közel van.” (1:3) A hegyi beszédben hasonlóképpen szól Jé-

zus. „Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek.” (Máté 5:6.) 

Nagyon sok keresztyén ember kívánja látni a Jelenések könyvében megírt igazságot, amely lepel mö-

gé rejtetett. Mindazok, akik kitartóan kutatják az írásokat, hallgatják az erről szóló bizonyságtételeket, 

tanításokat, felfedezhetik a könyvben Jézus Krisztust, mint a teremtett világ Urát, Üdvözítőjét és Kirá-

lyát. A Jelenések könyvében minden egyéb csupán mellékszereplő, mert a Jelenések könyve: A ki-

rályság evangéliuma. 

 

 „János a hét gyülekezetnek, a mely Ázsiában van: Kegyelem néktek és békesség attól, a ki van, 

a ki vala és a ki eljövendő; és a hét lélektől, a mely az ő királyiszéke előtt van,” (1:4.) János megne-

vezi önmagát. Ez a megnevezés nem volt általános a tanítványok korában. János néven, minden jelző 

nélkül egyetlen embert ismertek. János apostolt, a szeretett tanítványt. Kitér a bemutatkozásban a 

címzettekre is egy szokványos köszöntővel, amely a teremtőre utal. Ez minősíti egyben az írót, és az 

olvasókat is. E könyv olvasói és megtartói kegyelemben és békességben részesülnek. A kegyelem 

Istentől árad, a Hét Lélektől, amely az Isten királyiszéke előtt van.  

 

 „És a Jézus Krisztustól, a ki a hű tanúbizonyság, a halottak közűl az elsőszülött, és a föld kirá-

lyainak fejedelme. Annak, a ki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére 

által,” (1:5.) Folytatódik a dicsőítés (doxológia) a Szentháromságon belül. Jézus Krisztussal folytatja, 

akit hű vértanúnak mutat be. Ezenkívül mint első feltámadott, és a föld minden királyának a fejedel-

me. Ő az, aki megmosott bennünket bűneinktől az Ő vére által. Az Ő vére a biztosíték arra, hogy akit 

rajta keresztül szemlél Isten, az tiszta, és igaznak neveztetik. Ez a kereszt lényege. Ott lett áldássá az 

átok.  

 

 „És tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyjának: annak dicsőség és hatalom 

mind örökkön örökké! Ámen.” (1:6.) A doxológia befejezésében értésünkre adja, hogy az Ő vére 

által megigazult szentek királyok és papok. Királyi papság szent nép.  

 

 „Ímé eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja őt, még a kik őt általszegezték is; és siratja őt e 

földnek minden nemzetsége. Úgy van. Ámen.” (1:7.) Az apokaliptika annak az eseménysorozatnak az 

írott dokumentuma, amely az egyházkorszak végén történik. Ez a dokumentum azt is tartalmazza, 

hogy hogyan történnek majd a dolgok. Ebben a versben azt olvashatjuk, hogy eljön a felhőkkel, és 

minden szem meglátja Őt. Az emberek hitetlensége nem akadály Isten előtt, hogy az Üdv-tervet vég-

rehajtsa. Erre nézve Isten megkezdte az emberek megváltását az Ő egyetlene által a Golgota kereszt-

jén. A megváltás befejezése Jézus második eljövetelével azonos, amikor eljön a felhőkkel, és minden 
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szem meglátja őt, még akik átszegezték, azok is. Tehát a hitetlenek is látni fogják, amikor visszajön. 

Azt a napot a Szentírás az Úr napjának nevezi, melyet igen rettenetes napként említ. Jézus születése 

előtt ötszáz évvel így prófétál erről Zakariás próféta: „Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig 

kiöntöm a kegyelemnek és a könyörületességnek lelkét, és reám tekintenek, a kit átszegeztek, és 

siratják őt, a mint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, a mint keseregnek az elsőszülött 

után.” (Zakariás 12:10.) A próféták jövendölései mind beteljesedtek Jézussal kapcsolatban, de meg is 

írattak. János az utolsó próféta, aki által Isten az emberiséget veszedelemre figyelmezteti a Biblia 

kijelentésein keresztül. A veszedelem, amely az emberiséget fenyegeti: A tűzözön és az Antikrisztus, 

akit a veszedelem fiának is nevez a Szentírás. Isten igéjében részletes tájékoztatást ad arra nézve, hogy 

mik fognak megtörténni a földön akkor, amikor az Ő Fia visszajön, és az övéit elragadja. Tudósít ar-

ról, hogy az elragadás után milyenné válik a földön élő emberiség, milyen körülmények között élnek 

és kit imádnak. Megtudhatjuk, hogy Isten nem nézi tétlenül a föld tönkretevőinek munkáját, és szá-

mon kéri az emberiséget, ezen belül az egyes embereket. Megítéli a népeket Armageddonnál, amikor 

összegyülekeznek Izrael ellen. Minden szem meg fogja látni Jézust úgy, ahogy Isten ígéri. „És akkor 

feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a földnek minden nemzetsége, és meglátják az 

embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait 

nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a má-

sik végéig.” (Máté 24:30-31.) 

Izrael népében elevenen élt az, az Ószövetségi prófécia, amely szerint a Messiás az égnek felhőiben 

jön el. „Látám éjszakai látásokban, és íme az égnek felhőiben mint valami emberfia jöve; és méne 

az öreg korúhoz, és eleibe vivék Őt” Dán 7:13. 

 

 

 „Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, a ki van és a ki vala és a ki 

eljövendő, a Mindenható. (1:8.) Isten kijelenti, hogy Ő a végtelen, és nincs rajta kívül más semmi.  
 

 „Én János, a ki néktek atyátokfia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és ki-

rályságában és tűrésében, a szigeten valék, a mely Páthmósnak neveztetik, az Isten beszédéért és a 

Jézus Krisztus bizonyságtételéért.” (1:9.) János azonosítással kezdi a bemutatkozást. Az atyátokfia 

mellé azt is odaírja az olvasóknak, hogy nemcsak testvér, hanem társ is a Jézus Krisztus szenvedésé-

ben, és királyságában. Atyafiakból ugyanis sok volt már az első század végén is, de a Krisztus szenve-

désében részestárs, már kevesebb. Páthmosz szigete Kis-Ázsiában a mai Törökország partjaitól távol 

található. Az Égei-tenger egy kopár szigete. A kicsiny sziget partját elemi erővel csapdosták a tenger 

hullámai. A rajta raboskodók nem tudtak elrejtőzni az erős hanghatás elől, amely az idegeiket erősen 

igénybe vette. „A sok vizek zúgása” (1:15.) ebből a tapasztalatából ered. Száműzetésre szánva, római 

politikai fogolyként került oda János, Domitianus uralkodása alatt. Abban az időben gránitbánya mű-

ködött ott, sőt még azután is sokáig. A kibányászott köveket Domitianus császár templomainak és 

palotáinak alapjaihoz vagy a birodalmon átvezető utak építéséhez használták fel.  

 Amikor János a Jelenések könyvét megírta, 95-96-ot írtak. Rómában ekkor Domitianus volt a 

császár. A saját kultuszát erősen propagáló császár a palotáját templommá alakíttatta és trónján úgy 

ült, mint valami isten. A néptől imádatot követelt, és feleségét, Domitiát, mint istenanyát kellett tisz-

telni. „Az Úr, a mi Istenünk parancsolja”. Ezekkel a szavakkal kezdődtek rendeletei, amelyek által 

kíméletlenül hajtotta uralma alá a leigázott ókori világot, köztük a zsidó népet is. Ha viszont kivégez-

tetett valakit, az ítéleteit így kezdte: „A mi Urunknak és Istenünknek úgy tetszett, hogy...” A diktátor-

nak tetszett, hogy emberekkel imádtassa magát, miközben önmagáról el is hitte, hogy isten. Birodalma 

minden városában templomot állíttatott, és embernagyságot meghaladó méretű szobrait helyeztette el 

benne. Templomait papok gondozták és felügyelték, hogy az emberek kivétel nélkül elvégezzék a 

császár-istentiszteletet. Erről okmányt állítottak ki, amit az embereknek magukkal kellett hordozni. Ez 

volt az ókor „császárpárt tagkönyve”. Így történt meg már az ókorban is az a visszásság, hogy az em-

berek, akik Istent nem voltak hajlandók imádni, elfogadták és végrehajtották az ember-császár imáda-

tát. Ez az, amit az első keresztyének megtagadtak, amiért megkezdődött tervszerű üldözésük az egész 

birodalom területén. Így lett az istenített császár egy vérszomjas ördögi figura, akiben Sátán testet 

öltött. Ennek ellenére szüntelenül attól rettegett, hogy alattvalói és a hadsereg ellene fordul. Ezért 

szervezte meg a besúgók és árulók hálózatát. Zsarnokságát véres terrorral nyomatékosította. Ez még 
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több „jajt” szült a birodalomban, és a hadsereg fellázadt ellene. Az egyik lázadást jól szervezett árulók 

hálózata előre jelezte, és vérbe fojtották. Mégis bekövetkezett, amitől a császár rettegett. 96. szept. 18-

án az istenített felesége megölette a rabszolgákkal. Így múlt el egy istenített ember dicsősége. Saját 

háznépe tépte szét a mítoszt és a dicsőséget, amit az akkori szenátus is helyeselt, és még az emlékét is 

megátkozta. Plinius, római történetíró pokoli vadállatként írt róla, akiben minden sátáni gonoszság 

összpontosult. 

 János apostol életére nagy hatást gyakorol ez a római uralkodó, és szintén úgy ír róla, mint pokoli 

fenevadról, aki az eget káromolja és a földet a szentek vérével locsolja. 

 Jellemző volt a római birodalomra a jól kiépített kereskedelmi hálózat, ami gazdasági életét meg-

határozta, valamint a kíméletlen és mindenre kiterjedő adózási rendszer. Az adózás az elnyomott, 

leigázott népeket sújtotta. Oka az uralkodók fényűző élete és a hadsereg. A római császárok közül 

Domitianus ebben is az élen járt. Jól látta azt is a császár, hogy a keresztyének leleplezik az ő sötét 

cselekedeteit, sőt nyíltan hirdetik, hogy nem hajlandók mást, csak az igazságos, élő Istent imádni. A 

tehetetlenség haragjával töltötte el a császárt az a tudat, hogy gyilkos ítéletei ellenére még inkább 

szaporodnak a keresztyének, és önfeláldozó életvitelük az élet minden területét megváltoztatja. Amíg 

uralkodó elődje a véreskezű Néró csak Rómában üldözte és ölte meg a keresztyéneket, addig Domiti-

anus az egész birodalomra kiterjesztette a keresztyénüldözést. Az Istentől elfordult emberek megfé-

lemlítve rótták le imádatukat a császár-isten szoborképmása és oltára előtt. Az üldözött keresztyének 

számára viszont csak egy Isten létezett. Szívükben Jézus Krisztus volt az Úr, őt imádták, aminek az 

lett a következménye, hogy megölték őket. Menekülés, nélkülözés és nyomorúság volt az életük. 

Szenvedésük és kiszolgáltatottságuk egyre növekedett. Egyetlen reménységük a szabadulásra az volt, 

hogy Jézus hamarosan visszajön, és elhozza a várva várt szabadítást, amit még a földön jártakor meg-

ígért. A nyomorúságnak és a várakozásnak ebben az idejében látta János a jelenéseket, és írta meg a 

Jelenések könyvét. Életének hátralevő részét ekkor már száműzetésben töltötte Páthmosz szigetén, 

mint politikai száműzött. A római uralom mély sebeket szántott János szívében. Saját bőrén érezte a 

keresztyének nyomorúságát. Ő volt az utolsó élő szemtanúja Jézus földi életének. Látta, hogy Rómá-

nak mindenre kiterjed politikai ereje, és gazdasági hatalma mindenhová elér. Ismerte tobzódó fény-

űzését, bírói vérszomját. Látomásaiban választ kapott nyomorúságára és az üldözöttek sorsára. Csodá-

latos képek jelentek meg előtte a jövőre nézve. A képek nemcsak megjelentek, hanem látomása ese-

ményszerű. Közeli szemlélőként élte át mindazokat, amiket az őt kísérő személy bemutatott. 

 Domitianust, Nerva követte a császári trónon, aki kegyelmet adott Jánosnak is, és elhagyhatta a 

szigetet. 

 

A találkozás 
 

 „Lélekben valék ott az Úrnak napján, és hallék hátam megett nagy szót, mint egy trombitáét,” 

(1:10.) Ezekkel a szavakkal kezdődött Jánosnak az az élménye, amelyet úgy is nevezhetünk, hogy 

jelenést látott. Maga az Úr Jézus jelent meg neki fenségesen az Úrnak napján. Ez a nap nem az Úr 

haragjának napjával azonos. A görög szövegben szereplő kifejezés (kűriaké hémera) az Úr napja, 

mai jelentése: vasárnap. A háta mögött megszólaló hang ereje olyan volt, mint egy trombitáé. Aki 

János mögött állt, meghatározó személyiség az üdvtörténelemben. Trombitához hasonló erősségű 

hangjára az élők holtra válnak, a holtak megelevenednek, és az elemek megremegnek. (V.ö. 4. és 

6.rész.) 

 

 „A mely ezt mondja vala: Én vagyok az Alfa és az Omega, az Első és Utolsó; és: A mit látsz, 

írd meg könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek, a mely Ázsiában van, Efézusban, Smirnában, 

Pergamumban, Thiatirában, Sárdiszban, Filadelfiában és Laodiczeában.” (1:11.) Az üzenet hozója 

utasítást ad Jánosnak, hogy mit tegyen a látottakkal, és hová küldje az üzenetet. Ez a hét város Kis-

Ázsiában volt fellelhető a római hadi útvonalon. Via Egnatia-nak nevezték. Rómából indult, és Észak-

Itália Egnatia falucskájánál ért el a tengerhez. Itt hajóra szálltak, és a Peloponnészoszon áthajózva, az 

Égei-tengeren keresztül jutottak Efézusba, ahol újból szárazföldön folytatódott a hadi út. Ahogy hala-

dunk ezen a hadi úton, úgy találjuk sorban az említett hét várost. Ebből megérthetjük azt is, hogy Isten 

üzenetének egy olyan úton kell eljutni a végcélba, ami egy hadi állapothoz hasonlítható. Sohasem volt 



11 

 

ördögi támadásoktól mentes a tiszta és hamisítatlan evangélium hirdetése. Ahol felcsendültek az Ige 

üzenetei, ott számolni lehetett azzal, hogy a világ bitorló ura elszabadítja pokoli seregét, és megtámad-

ja Isten harcosait. Az üzenetek nekünk szólnak, akik élünk és olvassuk a könyv szövegét. Isten örök-

kévaló beszédét nem redukálhatjuk le az elmúlt korok embereire. Ha örökkévaló, akkor abban mi is 

benne vagyunk. Figyelemreméltó az is, hogy az üzenetek nem a hét városban élő embereknek küldet-

tek, hanem a városokban lévő gyülekezeteknek. Az Eklézsia adott menedéket a világ csalásai elől 

menekülő, megtért emberek számára. (Olyan közösségeket értünk Eklézsia alatt, ahol egy akarattal 

gyülekeznek össze a megtért emberek Jézus nevében. Jézus ígérete szerint, ahol ketten, vagy hárman 

összejönnek az ő nevében egy akarattal, ott ő is jelen lesz az ő Szent Szelleme által. A sok-sok krisz-

tusi közösség láthatatlanul alkot egyetlen Eklézsiát.) 

 A hadi úton való előrehaladás megfelel a történelemben való előrehaladásnak, ahol történelmi 

állomásokkal, korszakokkal találkozik a visszatekintő ember. Ahogy a Via Egnatián halad a Jézus 

által küldött hét levél, úgy a történelemben is láthatjuk az előrehaladást és felfedezhetjük az efézusi 

gyülekezetnek írt levélben az efézusi korszakot, a szmirnai gyülekezetnek írt levélből a szmirnai kor-

szakot stb. 

 

 „Megfordulék azért, hogy lássam a szót, a mely velem beszéle; megfordulván pedig, láték hét 

arany gyertyatartót És a hét gyertyatartó között hasonlót az ember Fiához, bokáig érő ruhába öl-

tözve, és mellénél aranyövvel körülövezve. Az ő feje pedig és a haja fehér vala, mint a fehér gyapjú, 

mint a hó; és a szemei olyanok, mint a tűzláng; És a lábai hasonlók valának az izzó fényű érczhez, 

mintha kemenczében tüzesedtek volna meg; a szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása. Vala 

pedig a jobb kezében hét csillag; és a szájából kétélű éles kard jő vala ki; és az ő orczája, mint a nap 

a mikor fénylik az ő erejében.” (1:12-16.) Amikor János megfordult, hogy lássa azt, aki őt megszólí-

totta, hét gyertyatartót látott, közöttük pedig egy bokáig érő ruhába öltözött Emberfiához hasonlót, 

akinek a mellét övező aranyöv nemcsak az isteni eredetet, hanem az életet is jelenti. A szemeinek 

tűzlánghoz hasonlítása pedig a mindent átvilágító tiszta láng, az élet, az erő, a minden szemetet meg-

emésztő tűz. Ilyen szemekkel néz bennünket Jézus. Tisztességét hajának színe jelzi. Szájából kétélű 

éles kard jő ki, amely az ő beszéde, az Ige. Isten Igéje a testet is és a lelket is vágja, faragja, valamint 

maszatolás nélkül választja el a jót a rossztól. Élesen elkülöníti a világosságnak és sötétségnek csele-

kedeteit. A kétélű éles kard magában hordozza az ítélet előrejelzését is. Ahol ilyen fegyverrel mond-

ják ki az ember életére, hogy: „jól vagyon jó és hű szolgám,” az a megnyugvást sugározza a hit cse-

lekvőire. Viszont ezzel a kétélű éles karddal mondatik ki az is, hogy: „Gonosz és rest szolga, tudtad, 

hogy ott is aratok, a hol nem vetettem, és ott is takarok, a hol nem vetettem” (Máté 25:26b.) Így 

vigasztalóvá, vagy rettenetes ítéletté válik Isten Igéje az egész emberiség számára. Érthetővé válik az 

is, hogy miért látja János az ő orcáját a naphoz hasonlónak, mikor az a teljes erejében fénylik. A föl-

dön élő embereknek a nap a meleget, az életet, a világosságot jelenti, amelynél az ember megtalálja az 

élet feltételeit a test számára. A léleknek Krisztus arca sugározza a világosságot, az életet. Nemcsak a 

hajat, de a ruhát is fehérnek látja János. A fehér fény a lélek tisztaságát jelenti a földön. A mennyek-

ben ez azonban már öltözék. Fehér ruhákat ígér Isten az üdvözülteknek, amely nem más, mint az em-

berek igazságos cselekedetei. (lásd: 19. rész)  

 A szem, az arc, valamint a ruha alatt a test, izzófényű érchez hasonlítható, amely a megdicsőült 

életet jelenti, ezenkívül az életet, és a hatalmat sugározza. Csak az öv van aranyból. Királyságot és 

ünnepi öltözetet láthatunk a mellet körülvevő arany övben. A zsidó főpapnak mellén kellett viselnie az 

aranyövet, amely az örök élet szimbóluma. Derekukon a halottakat övezték fel.  

 

 „Mikor pedig láttam őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy holt. És reám veté az ő jobbkezét, 

mondván nékem: Ne félj; én vagyok az Első és az Utolsó, És az Élő; pedig halott valék, és ímé élek 

örökkön örökké Ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. (1:17-18.) Amikor János 

mindezeket látta, olyanná vált, mint egy holt és a lábaihoz esett, de élt. Isten közelségét ki bírja ki 

állva és élve? Ki bírja elviselni lábain állva azokat a tűzláng szemeket, amelyek mindent megemészte-

nek, lángba borítanak? Az ember élete olyan, mint a fű, és csak egy lehelet van az orrában. Napjai 

hetven-nyolcvan esztendő, de az is nagyobbrészt nyomorúság. Amerre elhalad, tisztátalanság veszi 

körül és bűnös népek sokasága. Bűnben születik és megváltásra van szüksége. Rab az ember, saját 

kívánságaitól megkötözve, bűnök börtönébe, a földnek vonzásába zárva, amely Isten lábainak csupán 
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zsámolya. Hogyan is állhatna meg Teremtője előtt, hacsak Ő meg nem erősíti erre. János annyit látott 

a látomásból, amennyit kibírt. Annyit bírt ki, amennyire Isten őt megerősítette. „Ne félj;...” hangzik a 

17. versben és a jobb kezét Jánosra tette Jézus. Ekkor szállt vissza Jánosba az erő, és a látomás közöl-

te vele, hogy ő kicsoda. 

 Jézus kezében lévő kulcsok nem szimbólumok. A kulcs a lezárt területek megnyitására szolgáló 

eszköz, vagy ismeret. Lehet kulcs például egy számítógépes kód is, amelyet ha ismerünk, a kóddal 

lezárt területre beléphetünk. A 9. részben fogunk találkozni még ezekkel a kulcsokkal, amelyek a ha-

lálnak és a pokolnak kapuit nyitják meg. A Teremtő az ő teremtményeinek sorsát kezében tartja, és 

bárhol beleszólhat az emberek életébe, amelyek egy csodálatos lefutó program szerint haladnak. Egé-

szen addig, míg meg nem nyitja a pokolnak, a halálnak kapuját, vagy a mennyek országát előttünk. 

Életprogramunk lefutását ő kíséri figyelemmel, és mint alkotó, bármikor módosíthat rajta. Akkor is 

egy programmódosítás történik, amikor megtérünk és egész életmódunkban változás áll be. Akkor is, 

amikor, egy betegségből csodálatos módon felgyógyulunk, mert mi kérjük meg beavatkozásra a Te-

remtőt. A változások mindig a génekig hatolóak, amelyek életünk bekódolt programjait tartalmazzák. 

Ebbe a programba belenyúlni csak az képes előnyösen, akinek megvan hozzá a programkulcsa. Géne-

kig hatoló változásokat okoznak a nukleáris szennyeződések is, amelyet az ember állít elő, de minden 

esetben kóros következményekkel járnak, mert a programkulcs nincs az ember kezében. Ezért minden 

esetben, amikor belenyúl, csak ronthat az élet programján. Az életünkre szóló előnyös változást, be-

avatkozást csak Jézustól remélhetjük. 

 

 „Írd meg, a miket láttál és a mik vannak és a mik ezek után lesznek: A hét csillag titkát, a me-

lyet láttál az én jobb kezemben, és a hét arany gyertyatartót.” (1:19-20a.) A csillag és a hét gyertya-

tartó jelentését azonnal meg is magyarázza Jézus. A magyarázat így hangzik: „A hét csillag a hét 

gyülekezet angyala, és a mely hét gyertyatartót láttál, az hét gyülekezet.” (1:20b.) 
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2. „Az Efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg: Ezeket mondja az, a ki az ő jobb kezében tartja a hét csillagot, a ki jár 

a hét arany gyertyatartó között: 

2. Tudom a te dolgaidat, és a te fáradságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted és megkísértetted azokat, 

a kik apostoloknak mondják magokat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket; 

3. És terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál és nem fáradtál el. 

4. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. 

5. Emlékezzél meg azért honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd; ha pedig nem, hamar eljövök 

ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz. 

6. De az megvan benned, hogy a Nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, a melyeket én is gyűlölök. 

7.A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, a mely az Isten 

paradicsomának közepette van. 

8. A Smirnabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg: ezt mondja az Első és Utolsó, a ki halott vala és él: 

9. Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet (de gazdag vagy), és azoknak káromkodását, a kik azt mond-

ják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a Sátán zsinagógája. 

10. Semmit ne félj azoktól, a miket szenvedned kell: Ímé a Sátán egynéhányat ti közületek a tömlöczbe fog vetni, hogy meg-

próbáltassatok; és lesz tíz napig való nyomorúságtok. Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. 

11. A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A ki győz, annak nem árt a második halál. 

12. A Pergamumbeli gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, a kinél a kétélű éles kard van: 

13. Tudom a te dolgaidat, és hogy hol lakol, a hol a Sátán királyiszéke van; és az én nevemet megtartod, és az én hitemet 

nem tagadtad meg Antipásnak, az én hű bizonyságomnak napjaiban sem, a ki megöleték nálatok, a hol a Sátán lakik. 

14. De van valami kevés panaszom ellened, mert vannak ott nálad, a kik a Bálám tanítását tartják, a ki Bálákot tanította, 

hogy vessen botránykövet az Izráel fiai elé, hogy egyenek a bálványáldozatokból, és paráználkodjanak. 

15. Így vannak nálad is, a kik a Nikolaiták tanítását tartják, a mit gyűlölök. 

16. Térj meg: ha pedig nem, ellened megyek hamar, és vívok azok ellen számnak kardjával. 

17. A kinek van füle hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok 

annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, a melyet senki nem tud, csak az, a ki kapja. 

18. A Thiatirabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg: ezt mondja az Isten Fia, a kinek szemei olyanok, mint a tűzláng, és 

a kinek lábai hasonlók az izzófényű érczhez: 

19. Tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat, és hitedet és tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az 

elsőknél. 

20. De van valami kevés panaszom ellened, mert megengedted amaz asszonynak, Jézabelnek, a ki magát prófétának mondja, 

hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és a bálványáldozatokból egyenek. 

21. Adtam néki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából; és nem tért meg. 

22. Ímé én ágybavetem őt, és azokat, a kik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteik-

ből. 

23. És az ő fiait megölöm halállal; és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója; és minde-

niteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint. 

24. Néktek pedig azt mondom és mind a többi Thiatirabelieknek is, a kiknél nincsen e tudomány, és a kik nem ismerik a Sátán 

mélységeit, a mint ők nevezik: nem vetek reátok más terhet, 

25. Hanem a mi nálatok van, azt tartsátok meg addig, míg eljövök. 

26. És a ki győz, és a ki mindvégig megőrzi az én cselkedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon; 

27. És uralkodik rajtuk vasvesszővel, mint a fazekas edényei széttöretnek; a miképen én is vettem az én Atyámtól: 

28. És adom annak a hajnalcsillagot. 

29. A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.” 

 

 

Efézusi gyülekezet 
 

 Efézus az ókori Kis-Ázsia legnagyobb városa, fél millió lakossal. Az Égei-tenger partján volt 

található a Kaystros folyó torkolatánál, ahol a nagy karavánutak találkoztak. Az első, az Eufrátesz 

felől jövő út, Kolossé és Laodicea városán át vezetett Efézusba, és biztosította piacain keresztül Kelet 

kereskedelmét. A másik, a Szárdiszon keresztül haladó galáciai út, amelyen Kis-Ázsia kereskedelme 

jutott el Efézusba. A harmadik dél felől kötötte össze a Meander völgy és a Kaystros-völgy forgalmát. 

Itt folytatódott a hosszú tengeri út után a Via Egnatia is, vagyis az a római hadi út, amely mind a hét 

városon keresztül haladt. Az ázsiai római provincia fővárosa, ítélkező volt és szabad jogokkal rendel-

kezett. Bizonyos időnként a római helytartó beutazta a provinciákat, és az ítélkező városokban folytat-

ta le a fontos ügyek tárgyalásait. Ilyenkor magával vitte udvartartását is, és Efézus lakosai láthatták a 

kiváltságos pompát. 

 Abban az időben egy pogány istennőt imádtak itt, akit Artemisszel azonosítottak. Ennek az isten-

nőnek Kr.e. 360 körül hatalmas templomot építettek. Ezt a mai tudomány az ókori világ hét csodái 
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közé sorolja, mint az „Epheszoszi Artemisz” templomot. Száz évig épült és egyetlen éjjel leégett. 

Hérosztrátosz gyújtotta fel. A hagyomány szerint ez csak úgy következhetett be, hogy Diána aznap 

éjjel elhagyta a templomot és Pellába sietett, hogy jelen lehessen Nagy Sándor születésénél. A temp-

lomot újraépítették János evangélista idejében. Amikor megépült a templom, Efézus asszonyai min-

den kincsüket felajánlották a templom szépítésére. Az oltár mögött hatalmas bársonyfüggönyök lóg-

tak, ezek takarták el Diána képét. Ez a kép egy rendkívül visszataszító, fekete, zömök alakként ábrá-

zolta Diánát, sok és nagy keblekkel, a termékenység szimbólumaként. (100 kebellel ábrázolták a felső-

testén.) Ő volt a termékenység és a szexualitás istennője. Egyik kezében bunkót (buzogányt), másik-

ban egy háromágú villát tartott. Kifejezetten idétlen alak jegyeit hordozta, de az emberek millióinak 

mégis ez volt a VILÁG legnagyobb és legszentebb szentélye.  

 Az efeszoszi Artemisz-templom az ókorban Diána templom néven volt ismertebb. A templomi 

istentiszteletek féktelen vadságba torkollottak, extázis és hisztéria kíséretében zajlottak le. Az ordíto-

zásokat és üvöltözéseket sípszó kísérte. Eközben tömjént égettek, és a hisztériás őrületek között a 

legsötétebb és legaljasabb cselekedeteket is véghezvitték. Az oltár körül férfiatlanított papok 

(megabyzik) és papnők (melissaek) ezrei szolgáltak. Rabszolgák végezték a szemét és hányadék elta-

karítását, (neokoroszok) amely az istentiszteleteik után maradt vissza. Heraklétosz szerint az oltár 

körül olyan sötétség és erkölcsi alantasság uralkodott, ami rosszabb volt a vadállatokénál. Egy meg-

hamisított levélben, amit tőle származtatnak, így ír. „A sötétség, amely az oltár körül uralkodik, az 

alantosság és a templomi erkölcsök rosszabbak, mint a vadállatoké. Mert még a kutya bármely fajtája 

sem fajul el annyira, hogy egymást kölcsönösen megcsonkítsák. Efézus lakosai nem is érdemelnek 

mást, mint hogy részegek legyenek, és így ő nem tud és nem is fog nevetni soha, mert félelmetes 

szenny és mocsok között kell élnie.”
5
 

 Efézus úgy nevezte meg magát pénzérméin, mint „A Diána templom neokorosza”. Ez a büszke 

város kedvét lelte abban, hogy magát a legalantasabb munkát végző szolga nevével azonosítsa. Ez volt 

tehát a nagy Efézus, és ebben a városban keresztyének is éltek. Később ezt a várost Isten lesöpörte a 

föld színéről a történelem ítéletével.  

 Mivel menedékváros volt, ezért rengeteg bűnöző gyűlt össze a városban. Ez viszont meghatározta 

a becsületes emberek létbizonytalanságát. Ha bármilyen bűnös elérte a templom határát, ami egy nyíl-

lövésnyi volt, (183 m.) az teljes biztonságban érezhette magát. Így elözönlötte a bűnözők mindenféle 

fajtája Efézust.  

 Kis létszámú közössége élt itt az ókori első keresztyéneknek, akiket a levél keletkezésének idején 

üldöztek. Ennek ellenére nagy szeretettel adták tovább a hozzájuk küldött leveleket, és tettek bizony-

ságot a bennük lévő krisztusi hitről. Egy idő után az efézusi szellem elfojtotta ezt a szeretetet, de a 

hitet nem. Erre érkezett meg Jézus figyelmeztetése: „De az a mondásom ellened, hogy az első szere-

tetet elhagytad”. (Jelenések 2:4.) A levélben elhangzó figyelmeztetésre nem tért meg az efézusi gyü-

lekezet. A szeretet elhagyása olyan a keresztyén emberek életében, mint rés a várfalon. Az ellenség ki 

és be, szabadon mászkálhat rajta. Életünkben a szeretet hiányát semmi mással nem lehet betölteni, 

csak szeretettel. Efézus keresztyén gyülekezete elpusztult, amikor a törökök kezébe került 630 és 640 

között. A várost 1402-ben Timur Lenk (Kozár uralkodó) serege pusztította el.
6
 

 

 „Az Efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg: Ezeket mondja az, a ki az ő jobbkezében tartja 

a hét csillagot, a ki jár a hét arany gyertyatartó között:” (2:1.) A történelem ismeretében nyilvánva-

lóvá válik, hogy mit tartalmaz Jézus üzenete ezen a gyülekezeten keresztül. Azt már tudjuk, hogy Jé-

zus 7 csillagot tartott a kezében és meg is magyarázta, hogy ezek a hét gyülekezet angyalai. Az égnek 

fényességei örömmel töltik el szemlélőit. Isten igéje a bölcs embereket a fénylő csillagokhoz hasonlít-

ja. „Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és a kik sokakat igazságra visznek, 

miként a csillagok örökkön örökké.” (Dániel 12:3.) Jézus a gyülekezet szellemi vezetőjéhez küldi az 

üzenetet. Ahhoz, akin múlik az, hogy a gyülekezet milyen tanításokat kap. A gyülekezet angyala (szel-

lemi vezetője, pásztora) határozza meg a tagok lelki fejlődését, ezért a gyülekezet vezetőjét terheli a 

lelki felelősség is.  

A hét gyertyatartó a hét gyülekezet. Ezt Jézustól tudjuk. „és a mely hét gyertyatartót láttál, az hét 

gyülekezet.” (1:20b.) Az efézusi gyülekezetben nem volt minden rendben. Jézus így folytatja az üze-

netet.   
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 „Tudom a te dolgaidat, és a te fáradságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedhe-

ted és megkísértetted azokat, a kik apostoloknak mondják magokat, holott nem azok, és hazugok-

nak találtad őket; És terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál és nem fáradtál 

el.” (2:2-3.) Az Efézusban uralkodó légkör valóban próbára tette a kevés létszámú keresztyén gyüle-

kezet tűrőképességét, szenvedőképességét, teherviselő képességét és béketűrését. Mindezeket Jézus 

elismeréssel nyugtázta, de nem elégszik meg vele. Van valami, amiért nem teljes a felsorolás. Valami 

hiányzott az efézusi gyülekezet életéből.  

 

 „De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad.” (2:4) Ez volt a bűn! Jézus 

megígéri, hogy a gyertyatartóját kimozdítja a helyéből, ha meg nem tér. Vagyis eltörli Efézust a föld 

színéről. A szeretet nemcsak érzelmekben nyilvánul meg. Kell, hogy látható fizikai jelei is legyenek, 

mint például embertársaink megsegítése, özvegyek, árvák ápolása, betegek meglátogatása, éhezők, 

szomjazók megelégítése, ruhátlanok felruházása. Nagyon pontos megfogalmazás az, amit Jézus mond 

a szeretet megnyilvánulásáról, amikor megítéli az embereket. „Mert éheztem, és ennem adtatok; 

szomjúhoztam, és innom adtatok; Jövevény voltam, és befogadtatok engem; Mezítelen voltam, és 

megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.” (Máté 

25:35-36.) Jézus panasza figyelmeztetéssel folytatódik.  

 

 „Emlékezzél meg azért honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd; ha 

pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz.” 

(2:5.) Ha a lakásunkban az elektromos világító tárgyak már nem működnek, vagy elvesztették világí-

tóképességüket, mi is kidobjuk, mert használhatatlanná váltak. Az efézusi gyülekezetben nem volt 

meg az első szeretet. Nem tudott rávilágítani a világ bűneire, elveszítette működésének értelmét. Jézus 

minden ember életében a szeretetet kéri számon elsőként. Ő maga a szeretet, tehát őt kell felmutat-

nunk az embereknek. Ha nincs bennünk szeretet, nincs bennünk Jézus. Jézus nélkül nem lehet rávilá-

gítani a világ bűneire. Hogyan is állhatnánk meg az ítéletkor nélküle. 

 Ha keresnénk Efézust, Törökországban az Égei-tenger partján kellene keresni. Mivel elhagyta az 

első szeretetet, gyertyatartóját Isten kimozdította, a föld színéről a város eltöröltetett. Egy rés elég volt 

ahhoz, hogy Isten és az ember közé Sátán odaálljon. Ezt a szeretet hiánya okozta. 

 

 „De az megvan benned, hogy a Nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, a melyeket én is gyűlölök.” 

(2:6.) A Nikolaiták egy ezen a néven ismert személy követői voltak. Nicolaus letért a helyes útról és 

eretnekként végezte. Miben állt a Nikolaiták cselekedete? A Bálám tanítását követték, és bűnük az 

volt, hogy ettek a bálványáldozati húsból, paráználkodtak és fajtalankodtak. Ezt minden jelenlévő 

elutasított, amikor a jeruzsálemi zsinaton a nem zsidó keresztyéneket felvették a gyülekezetbe. (Ap-

Csel. 15:19-20.) Nagyon valószínűen azt állították a Nikolaiták, hogy a keresztyén minden törvénytől 

megszabadult, és azt tehet, ami neki tetszik. Így elcsavarták Pál tanítását, és a keresztyén szabadságból 

keresztyén szabadosságot csináltak. William Barclay
*
 és Csia Lajos is, azonos véleményen vannak a 

Nikolaitákkal kapcsolatban. Szerintük a Nikolausz név költött, és a héber Bálám név között kapcsolat 

van. A Nikolausz, a héber Bálám névnek a görög fordítása. A két név szóösszetételekből áll. Baál + 

am = Úr + nép. A nép ura. Nikolaus görög szóösszetételei:  nikaó + laosz = győzni + nép. Népgyő-

ző. Így utal Jézus a Bálám cselekedeteire, illetve tanítására. Részletesen a pergamumi gyülekezetnél 

lesz róla szó.  

 

 Van egy mondat, amit Jézus minden gyülekezetnek üzen. „A kinek van füle hallja, mit mond a 

Lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, a mely az Isten paradicsomá-

nak közepette van.” (2:7.) Két lényeges gondolatot találok fontosnak ezzel az Igével kapcsolatban.  

 Az egyik: „Akinek van füle, hallja!” Füle mindenkinek van. Akkor pedig miért mondja Jézus? A 

lélek (Szent Szellem) hangját ki hallja meg? Isten Szelleme szól minden emberhez. De hangját csak 

azok hallják, akiknek testük az Isten temploma. Így a Szent Szellem karizmája, a lélek füle bennünk. 

„Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek?” (1Korinthus 

                                                      
*
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3:16.) A bennünk lakozó Isten Szelleme által leszünk képessé arra, hogy meghalljuk az Isten szavát, és 

azt a gyülekezetnek továbbadjuk. 

 A másik gondolat: „A győzedelmeseknek enni adok...” Az ember életének küzdelmeit jól ismeri 

Isten. Tudja, hogy milyen nyomorúságon és mennyi szenvedésen kell keresztülmennünk, hogy az ör-

dög örökös támadásainak vagyunk kitéve, aki mint ordító oroszlán jár körülöttünk. Közben a világ 

csábos vonzása is próbál letéríteni a helyes útról. Erkölcsösen megállni a helyünket mindhalálig, na-

gyon is nehéz feladat. Az életet folytonosan meg kell harcolni, ellenállni az ördög minden ravaszságá-

nak. Győztesen kikerülni ebből a harcból Isten nélkül lehetetlen. Isten segítségével azonban igen. A 

győzteseknek azonban Isten az élet fájáról ad enni, amely az ő Paradicsomának közepette van.  

 

 A Bibliában, ezen belül az apokaliptikában gyakran találkozunk a hetes számmal. Isten szentsé-

gére és egész munkájára jellemző ez a szám. A teremtéstől az utolsó ítéletig rövidebb és hosszabb 

korszakokat hetes csoportokban találhatunk. Egy-egy csoporton belül újabb hetes csoportot fedezhe-

tünk fel.
*
  

 Az egyháztörténet kezdetén hét gyülekezetnek írat levelet az apokalipszis írójával Jézus. Mind a 

hét gyülekezet más és más jellemző tulajdonságokkal rendelkezik, olyanokkal, amelyek kicsinyített 

másai egy nagy történelmi korszak részeinek. Az efézusi gyülekezetnek írott levélből kisejlik egy 

olyan korszak, amelyet több évszázadból visszatekintve jól azonosíthatunk. Tekintsük most vissza a 

Bibliában található történelmi korszakokra. 

 

A teremtés korszakai 

„...egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő mint egy nap.” (2Péter 3:8.) 

 
A  1.nap 2.nap 3.nap 4.nap 5.nap 6.nap 7.nap 

teremtés 

napjai 

világosság 

teremtése 

vizek 

elválaszt. 

növények 

teremtése 

nap, hold, 

csillagok 

vízi állat, 

madár 

állat, és 

ember 

az Úr 

napja 

       pihenés 

 A teremtés történetéről nyilatkozik Isten a teremtés történetében, a Biblia számtalan helyén, de az 

idézett igeversből világosan kitűnik, hogy Istennek egy nap olyan, mint ezer esztendő, és ezer eszten-

dő pedig olyan mint egy nap. Ő Úr az idő felett. Mi azonban nem. Nekünk egy nap, az 24 óra.  

Hét teremtési korszakot látunk, amelyben a hetedik a pihenés korszaka, napja.  

 

Az emberiség történeti korszakai 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

Korsza- 

kok 

Ártatlan-

ság 

Lelkiisme

-ret 

Emberi 

korm. 

Ígéret Törvény Kegyelem Milleneum 

A korsza-

kok 

??? kb. 1556 

év. 

367 év.  477 év. 1530 év. Már 1900 

éve 

Kr. 1000 éves 

hossza. a két korszak ideje: 

1656 

   tart. uralkodása. 

Ítélet a 

korsza-

kok végén. 

Kiűzetés Vízözön Bábeli 

zűrzavar 

Elnyoma

-tás 

Egyip-

tom-ban 

A zsidók 

elvetése, 

szétzavar

á-sa és 

fogságba 

hurcolá-

sa. 

A Nagy 

nyomorú-

ság és a 

végén 

tűzözön 

Örök kárho-

zat 

 

Az ártatlanság korszaka: Ádám és Éva teremtésével kezdődött, és a bűnesetig tartott. Ismeretlen az 

ideje. Csak körülbelül lehet meghatározni, az 1Mózes 5:3-ból. A bűneset miatt Isten ítélettel válaszolt 

az ember érdekében. Az ítélet a kiűzetés volt. 

 

A lelkiismereti korszak: A kiűzetéstől a vízözönig tartott. A nemzetségi táblázatból számolva Ádám 

teremtésétől az özönvízig 1656 év telt el. 1Mózes 5:3. verséből tudjuk, hogy Ádám 130 éves korában 

                                                      
*
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nemzette Séth nevű fiát, de ekkor már megtörtént a kiűzetés, sőt a Káini gyilkosság is. Következtetni 

lehet tehát arra, hogy az első korszak körülbelül 100 évig tartott, vagy még addig sem. Ha az 1656 

évből levonjuk a 100 évet, akkor a lelkiismereti korszak 1556 évig tarthatott. Az emberiség bűne az 

volt, hogy szexuálisan keveredett a szellemvilág lényeivel, akiktől születtek ama híres hatalmasok, 

valamint, hogy az emberek szívének alkotása szüntelenül gonosz volt. Röviden: az emberek gonoszsá-

got követtek el. Isten válasza ítéletben nyilvánult meg. Özönvíz által törölte el az embereket Noé és 

családja kivételével. A korszak lezárult. 

 

Az emberi kormányzás: Az özönvíz idejétől, a bábeli toronyépítésig tartott. Az emberek Isten egébe 

akartak benézni alkotásuk által. Ezen túl nagyravágyó céljuk az volt, hogy nevet szerezzenek maguk-

nak. A nemes erénynek nevezhető emberi egységet gonosz célra akarták használni. A testi embernek 

Isten a földet rendelte lakásul, de már akkor Isten egébe akart hágni. Isten ítélettel zárta le ezt a kor-

szakot is. Az ítélet a nyelvek összezavarása volt. 367 évig tartott ez a korszak. 

 

Az ígéret korszaka: A bábeli nyelvek összezavarásától az egyiptomi elnyomatásig tartott. Isten kivá-

lasztó kegyelme Ábrahámra irányult, és rajta keresztül egy nagy népet teremtett, akinek a Kánaán 

földjét ígérte. Az ígéret úgy folytatódott, hogy népek fejedelme lesz, és megáldatnak általa a föld 

nemzettségei. Ábrahám népe, Izrael mindent elfelejtett, amikor Egyiptom zsíros földjére, Gósenbe 

került. Az atyáktól örökölt hitet nem őrizték, és nem adták tovább jó dolgukban. A fokhagymát és 

uborkát termő föld biztonságosabb volt számukra, mint Isten ígérete a tejjel és mézzel folyó földről. 

Isten válasza az volt, hogy az uborka földjén (Egyiptomban) rájuk szabadította a nyomorúságot. Olyan 

fáraó került a trónra, aki már nem ismerte József nevét sem, és a kegyelmet sem. (Kr.e. 1700-1500-ig 

Egyiptomban összeomlott a középbirodalom. A bevándorló ázsiai nép befészkelte magát, majd a 

Hikszoszok - jelentése: idegen törzsfő - átvették a hatalmat. 100 évig tartott uralmuk. Ezután Amozisz 

kiűzte őket, és dinasztiát alapított. József a Hikszoszok uralma alatt érkezett Egyiptomba, de Amozisz 

és dinasztiája nem ismerte Józsefet. Így a Hikszosz barát Izrael népe idegen volt az uralkodó nép szá-

mára, sőt ellenségnek számított. Az új hatalom rabszolgasorba taszította őket.)  

Ez volt Isten válasza Izrael számára. Isten népének a sarat kellett taposni fáradtságos munkával, és 

fiaikat el kellett pusztítani a megszületés után, hogy nagy néppé ne legyenek. 477 évig tartott ez a 

korszak. 

 

A törvény korszaka: Az egyiptomi fogságtól az Újszövetség adásáig tartott. (Kr.u. 100 Jamnia). Isten 

egy prófétát támasztott a nyomorúságban élő népe között, aki kivezette őket Egyiptomból. Mózes által 

törvényt adott nekik, és erős állammá szervezte őket. Megmutatta hatalmát a Veres tengernél, a pusz-

tában, a Jordán folyónál, és Jerikó falainál. Bírákat és királyokat adott nekik, de ők szüntelenül elfor-

dultak tőle. Bálványokat imádtak és paráználkodtak. A szegényt nyomorgatták, özveggyel nem törőd-

tek. A tizedet meg csak a kaporból adták meg, ami az útszélen is megtermett. Papjaik loptak, és önma-

gukat legeltették. A beteget nem gyógyították, a megsebzettet nem kötözgették. Prófétákat küldött 

hozzájuk Isten, akikre nem hallgattak és megölték őket, ellenben kedvelték a viszketős fülük szerint 

szóló hamisprófétákat, akik kedvükre beszéltek, békét prófétáltak, vagy ha a háború mégis bekövetke-

zett, akkor győzelmet. Isten utolsó próbálkozása az volt Izraellel, hogy saját fiát küldte hozzájuk, Jé-

zus Krisztust. Megfeszítették. Isten válasza annak a korszaknak a végén az volt, hogy szétszórta őket 

ellenségeik közé. Az aranytemplomot a római seregek vezérének (Titusz cézár) katonái felgyújtották, 

és ezzel Izrael identitása megszűnt. Isten a kegyelmet a pogányok felé irányította.  

 

A kegyelem korszaka: Jézus Krisztus születésétől kezdve, tart a mai napon is. Isten személyesen 

jelent meg az emberek között, mert folyton azt kiáltották, hogy hol van Isten. Eljött szolgai formában, 

hogy szolgáljon közöttük, és azonnal meg is feszítették. Ha most itt lenne testben és szolgai formában, 

vajon most mit tennénk vele? Ezért Isten az Ő Szent Szellemét töltötte ki, hogy minden őszinte lélek, 

aki keresi őt, megtérésre jusson, aki bánatos megvigasztalódjon, aki beteg meggyógyuljon. Nem fog-

hatjuk meg, és nem feszíthetjük meg. E korszakról kijelentést adott Isten Jézus Krisztuson keresztül, 

aki megjelentette azt tanítványának Jánosnak. Ez az apokaliptikus irat a Jelenések könyve. A kije-

lentésből megtudhatjuk, hogy az egyház nem tölti be rendeltetését. Elfordul Istentől, hamis egyházzá 
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válik, és az embereket nem Istenhez, hanem a kárhozatba vezeti. Erre a rettenetes szellemi elfajulásra 

Isten ítélettel fog válaszolni. Az ítélet tűzözönben nyilvánul meg. De mikor? 

 

Milleneumi korszak: Az apokalipszis végétől számítva ezer évig tartó korszak, amelyben Jézus 

Krisztus jelen lesz a földön az emberek között, mint az emberiség Királya. Az ezer év nem szibolikus 

értelmű, és nem hordoz semmiféle allegorikus üzenetet. Ezer évig tart a korszak. 

 A korszakok váltása sohasem egyik pillanatról a másikra történt. A Biblia nem ad minden kor-

szakváltásról részletes kijelentést, de ad annyiról, hogy biztonsággal megérthessük szándékát. Ha tud-

ni akarjuk, hogy a kegyelem korszakának mikor lesz vége, meg kell értenünk Isten tetteit, amit kor-

szakokon át, korszakváltáskor gyakorolt.  

Először is: Isten mindig figyelmeztette az embereket, hogy az ítélet ideje közeleg, és mikorra várható. 

Másodszor: Isten azt is közölte, hogy milyen ítélettel fog lesújtani.  

Végül: Közölte azt is, hogy kik azok, akik megmenekülnek, és élvezhetik a következő korszak áldása-

it. 

 

Az első kijelentést az özönvízről olvashatjuk. Noénak Isten kijelentette, hogy 120 év legyen az ember 

életének ideje. Első hallásra úgy szoktuk értelmezni, hogy egy-egy ember 120 évig élhet. Vagyis egy 

emberöltő 120 év. Azonban itt Isten arról ad kijelentést, hogy Noé kezdje el a bárka építését, ami az-

tán alkalom lesz arra, hogy az emberek beszédtémává tegyék Noé lehetetlen munkálkodását, és Noé 

válaszolhasson nekik, figyelmeztetve őket a közelgő veszedelemre. A készülődés tehát mintegy 120 

évig tartott, és az özönvíz áradása egy év leforgása alatt befejeződött.  

 

A másik kijelentést az egyiptomi fogságból való szabadulásról olvashatjuk. Mózes születésével kez-

dődött, aki 40 évig élt a Fáraó udvarában. Ezután 40 évig élt száműzetésben, és a kivonulás szintén 40 

évig tartott. Ez pontosan 120 év, annyi, mint Noé idejében. 

Van most két dátumunk. Ha a matematika törvényszerűségét alkalmaznánk, akkor elmondhatnánk, 

hogy két pont meghatároz egy egyenest. A harmadik, és az összes többi pontot is meghatározta ezáltal. 

Nézzük tovább a rendelkezésünkre álló kijelentést. 

 

A harmadik kijelentés a törvény és a kegyelmi korszak közötti átmenet. Jézus Krisztus születésével 

kezdődött, és az Újszövetség adásával záródott le. Isten gondoskodott arról, hogy még csak véletlenül 

se legyünk magabiztosak az időkben. Nem tudjuk ugyanis pontosan, mikor született Jézus Krisztus. 

Születése Kr.e. 7 és 4 közé tehető. Körülbelül 30-ban halt meg, és az evangéliumok, ill. a levelek 100-

ig. íródtak. 100-ban lezárult a zsidó rabbik által a kánon (Jamniában), és az új korszak embere meg-

kapta az Ószövetséget is a már meglévő újszövetségi iratokhoz. Ebben az időben született a 

júdaizmus is. Megkezdődött az új korszak, de nem 120 évig tartott a korszakváltás, hanem 104, vagy 

107 évig. A három adat ismeretében már csak abban lehetünk biztosak, hogy egy korszakváltás hosz-

szabb, mint egy emberöltő. Legalább is a három korszakváltás adataiból gondolva, a mostani sem fog 

rövid ideig tartani. Mi utólag okosak lehetünk, mert a történelmen keresztül számolhatjuk az éveket, 

de okosak leszünk e akkor, amikor a mi korszakunk végéhez érkezünk, amikor a pogányok teljessége 

bemegy és visszatér a kegyelem a zsidókhoz? Vajon akkor is pontosan látjuk az idők végét?  

 A kegyelmi korszak és Krisztus 1000 éves uralmi korszakának váltásáról mit láthatunk ma? Isten 

kijelentést adott az Ószövetség prófétáin keresztül, hogy Izrael újból néppé lesz, és összegyűjti őket a 

világ népei közül. - A keresztes hadjárat, és a Holocauszt után ez majdnem lehetetlennek látszott, mert 

mindkettő zsidóirtásra szánta el magát. - Az Újszövetségben szintén arról olvashatunk, hogy a meg-

keményedés Izraelre nézve csak addig tart, ameddig a pogányok teljessége bemegy. (Róma 11:25.) 

Tehát Izrael mégiscsak a népek fejedelme lesz abban a korban. Egy másik, de ószövetségi prófécia 

Jóel 2:28-ban olvasható, amely szerint a korszakváltáskor kitölti Isten az Ő Lelkét minden testre. Ez a 

Szent Szellem kiáradásának ideje, amit az Úrnak napjával azonosít két igeverssel később. Vagyis az 

apokaliptikus korszakváltással. Isten Szent Szellemének kiáradása az egész földre, a múlt század végé-

re tehető, amikor megalakult a pünkösdi mozgalom. Ekkor alakult meg a cionizmus is. A második 

világháború után, 1947-ben Anglia javaslatára deklarálták Izrael államát. 1877 év eltelte után megala-

kult Izrael. Ezzel az Ószövetségi prófécia beteljesedett. Szemünk előtt láthatjuk, hogyan terjeszkedik a 
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fiatal Izrael, Isten szemefénye. 1967-ben Jeruzsálemet visszafoglalták, de a templomhegy még mindig 

nem az övéké. Készülnek azonban a templom építéséhez, ami azt jelenti, hogy előbb, vagy utóbb visz-

szafoglalják, vagy egy hamis békekötés útján visszakapják, hogy újból elvehessék tőlük, úgy ahogy a 

Dániel könyvében olvashatjuk. (9:27.) Az Újszövetségi ígéret, vagy figyelmeztetés igen bőséges. Jé-

zus Krisztus a Lk. 17:26-30. és a Máté 24-ben jelenti ki a korszak végével kapcsolatos igéket, ame-

lyekben az utolsó időket jelekkel hozza tudomásunkra.  

 

Az Egyháztörténet korszakai 
 

 Az egyháztörténet korszakai, a kegyelmi korszakon belül tárják fel előttünk a történelmi kijelen-

tést, lépésről-lépésre. A hét gyülekezethez írott levél alapján, hét egyháztörténeti korszakot különböz-

tetünk meg.  

 

Efézusi korszak 

 

         

         
  efézusi       

  96       

 

 Efézus jelentése: Kívánatos. Az első gyülekezeti korszak. Az első pünkösdtől tart az író haláláig, 

96-ig. Ez a tanítványok kora, az első szeretet ideje, amikor azok a tanítványok még éltek, akik megta-

pasztalhatták Jézus cselekedeteit. A hét levél üzenete átfogja az egész egyháztörténelmet, amelyből az 

efézusi az első korszak. A római hadi úton is ez volt az első város a hét közül. Jézus a hét levélben az 

egész keresztyén világtörténelmet prófétikusan bemutatja, de közben elismer, tanít, veszélyre figyel-

meztet és dorgál. 

 

 

 

Szmirnabeli gyülekezet 
 

 „A Smirnabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg: ezt mondja az Első és Utolsó, a ki halott 

vala és él” (2:8.) A második gyülekezet pásztorának már nem úgy mutatkozik be Jézus, ahogy azt az 

első esetben tette. A többi esetben is változni fog a bemutatkozás gondolata. Minden gyülekezetnek 

úgy mutatja be magát, hogy az egyben a gyülekezet erősítését szolgálja. Azonosítja Jézus magát a 

gyülekezet előtt. „...ezt mondja az Első és Utolsó, a ki halott vala és él” A szmirnai gyülekezetnek 

fontos volt ezt hallani, mert nagyon sok mártír került ki közülük és hallaniuk kellett azt, hogy van 

lehetőségük a halál után is az életre. 

 

 Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet (de gazdag vagy), és azoknak ká-

romkodását, a kik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a Sátán zsinagógája. (2:9.) 

Szmirna nagyon régi, ősi város az Égei-tenger partján, Efézustól északra, szintén a mai Törökország 

területén található. Ma is meglévő város, több mint 200 000 lakosa van. Köztük több ezer keresztyén-

nel. Ez a gyülekezet az egyik, amelynek a feltámadott Jézus Krisztus csak dicséretet küld. Itt nem talál 

hibát, hiányosságot, elhagyott szeretetet. De ahhoz, hogy megértsük ezt a krisztusi dicséretet, meg kell 

nézni, hogy milyen körülmények között érdemelte ki a szmirnai keresztyén gyülekezet Krisztus elis-

merését.  

 A Via Egnatián továbbhaladva, ez volt a második város. Szép volt, így nevezték: Ázsia ékessége. 

A pogány istenek templomai egymást érték benne. Az Arany utca végén állt a Kybele templom, az 

Apolló, az Aszklepiusz és az Aphrodité templomok szomszédságában. Egy kis dombon állt a Zeusz 

templom. Templomaik körül dolgoztak a Neokoroszok, akik az extatikus tömeg hányadékát takarítot-

ták el. A pogány istentiszteleteken résztvevő közönség általában önkontrollt vesztve, extázisban fejez-
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te be az ünnepeit. A császárkultusz erős bázisa volt és mivel ítélkező város is, ez azt jelentette, hogy 

egyetlen napja sem volt biztos a keresztyéneknek. Éltek itt keresztyének, akik példamutató hűségről 

tettek tanúbizonyságot. Az üldözések ellenére hatékonyan terjesztették az evangéliumot.  

 A kis keresztyén gyülekezet olyan környezetben élt, ahol mindenütt szemükbe ütközött a pogány 

istentiszteletek pompája, vagy éppen alantas rituáléja. Itt volt Homérosz szobra is, akit a város saját 

szülöttjének tartott. Szabad város volt és a római joggyakorlás székhelye éppúgy, mint Efézus. A 

szépségére büszke és gazdag város a császárkultuszban is élen járt. Számukra nem az Isten volt az 

„Alfa és Ómega”, hanem a földi pompa. Mivel a római uralom békét és biztonságot nyújtott polgárai-

nak, ezért szívesen szolgálták a császárkultuszt és tettek eleget tiszteletének. Élvezhették az emberek 

Róma erős, és rendbe szedett joggyakorlását. Lassan hatalomra emelkedett a római szellem, és az 

emberek tisztelték azt, amit a birodalom elvárt tőlük. Így keletkezett a DEA ROMA kultúra, azaz Ró-

ma Istenasszonya kultúra. Először spontán terjedt el, főként keleten, később azonban akadtak embe-

rek, akik szellemi jelképei lettek ennek a kultusznak. Ezek a mindenkori császárok voltak, akikben ez 

a szellemiség testet öltött. Ezt először csak megtűrték a császárok, később elismerték és végül hivata-

losan is istennek nyilvánították önmagukat, az emberek pedig őket. De a rettenetes ezután következett. 

Minden római polgártól megkövetelték, hogy évente egyszer tömjént füstöljön a császáristen oltárán, 

és ki kellett jelenteni, hogy: A császár az isten. Ezek után elismervényt kaptak a polgárok arról, hogy 

áldoztak és imádták a császárt. Ha valaki vonakodott az áldozatot megcselekedni, és a császárt isten-

nek vallani, azt hűtlen és izgató polgárnak bélyegezték. Azt egyetlen kormány sem engedte meg ma-

gának, hogy lázadó polgárokat tűrjön meg területén, mert ezek mindig feszültséget okoztak. A vona-

kodás azzal járt, hogy a megvetettek közé került az ilyen polgár, és állandó zaklatásnak, üldözésnek 

volt kitéve. A szmirnabeli gyülekezet éppen ebbe a kelepcébe került bele. Számukra nem ember volt 

az Isten, ők Jézusban látták az Isten személyét. Neki áldoztak, Őt imádták és nem mentek el a császár 

oltárához áldozni, hanem vállalták az üldözéseket. A zsidó többségből álló kis létszámú gyülekezet, 

mint keresztyén hívő gyülekezet, bizonyságtévő életet élt Szmirnában.  

 

 Semmit ne félj azoktól, a miket szenvedned kell: Ímé a Sátán egynéhányat ti közületek a 

tömlöczbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok; és lesz tíz napig való nyomorúságtok. Légy hív mind 

halálig, és néked adom az életnek koronáját. (2:10.) Az állam figyelmét hamarosan magára vonta ez 

a kis csoport. Ennek volt tagja, majd később püspöke Polykarpus, aki 153-ban mártírhalált halt. A 

városban igen nagy létszámú zsidó gyülekezet is működött, melyet úgy sértett a kis létszámú keresz-

tyén gyülekezet, mint versenyfutó talpát a kavics. A zsidó farizeusok keményen üldözték a keresztyé-

neket. De az az üzenet, hogy: „..Légy hív mindhalálig, és néked adom az életnek koronáját.” (10:b.) 

megerősítette őket, valamint előrevetítette sorsukat is. A földi versenyeken, a római birodalom ural-

kodása alatt is, a győztesnek koszorú járt. Ezt később koronára cserélték fel, és azóta is ezzel azonosít-

ják. Jézus mennyei koronára gondol, ami nem egyenlő a királyi koronával, mert az eredeti görög a 

sztephanosz szót használja, ami a győztesnek járó koszorút jelent. A királyi koronára viszont, a 

diadéma szót. 

 A hűségnek egy nagyon szép példáját említem meg, Polykarpus híres vértanúságán keresztül. 

„Egy ünnep alkalmával izgatott és tüzes hangulatban volt a nép, amikor elhangzott hirtelen egy kiál-

tás, hogy meg kellene ragadni a keresztyén püspököt, Polykarpust. A püspök nyíltan megvallotta, 

hogy keresztyén. Választhatott. Vagy imádja a császári istenséget, vagy meghal. - Ez Ázsia tanítója, a 

keresztyének atyja, az istenek megsemmisítője, aki sokakat tanít, ahelyett, hogy áldozna, vagy imádná 

a császárt. - hallatszott kórusban a vád. Polykarpus azonban nem hozott füstölő áldozatot a császár-

nak, hanem a következő választ adta: - 86 éve szolgálom Jézust és Ő soha nem csapott be engem. 

Hogyan gyalázhatnám meg királyomat, aki megszabadított engem. - Mindez Szombaton történt. Ennek 

ellenére a zsidók részt vettek az óriási rőzseköteg összegyűjtésében és ezzel a saját Szombat törvényü-

ket is megszegték. - Jól van! - mondta Polykarpus, - én nem félek a tűztől, amely rövid ideig ég, aztán 

kihuny. Miért haboztok hát? Jöjjetek és tegyetek tetszésetek szerint. - Amikor a lángok belekaptak a 

testébe, így imádkozott: - Hálát adok néked Uram, hogy engedted e napot megérnem és arra méltatsz, 

hogy a Te mártírjaid sorában, a Te Krisztusod poharának részese lehetek.-”
7
 Ez a veszély állandóan 

ott lebegett a kis keresztyén közösség minden tagja felett. A zsidók gyalázkodásai félelembe kerget-

hették volna őket, de a 10. vers: „Semmit se félj azoktól, amit szenvedned kell.” talpra állította őket. 

Isten beszéde adta nekik az erőt. Polykarpus és a hozzá hasonlók számára nem árt a második halál.  
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 Követésre méltó a szmirnai gyülekezet. Kis létszáma, szegénysége, nyomorúsága pozitívumként 

áll Jézus tekintete előtt. Nem kap dorgálást, hanem az elismerés csendül ki Jézus szavaiból. Nem kap 

ígéretet sem a burokba zárt védettségre, sőt azt olvashatjuk, hogy tíz napig tartó nyomorúságban lesz 

része ennek a gyülekezetnek. A nyomorúság ebben a mondatszerkezetben azt fejezi ki, hogy olyan a 

minősége, mint akire egy nyomtató követ helyeznek, amely alól élve nem szabadul. Vagyis a szmirnai 

gyülekezet olyan nyomorúságba kerül, amelybe belehal. Megtudhattuk azt is, hogy ez az állapot tíz 

napig fog tartani.  

 A tíz nap allegorikus értelme a rövid időszak. Magyarázata megtalálható a Bibliában. Jézus a 

szmirnai korszak tíz éves kegyetlen keresztyénüldözés idejére figyelmeztetett, amely 303-tól 313-ig 

tartott Diocletianus császár idején. A tíz napot tíz évvel teszi Isten Igéje egyenlővé a vétek miatt. „Én 

pedig meghatároztam néked az ő vétkök éveit napok száma szerint,... egy-egy napot egy-egy eszten-

dőül számítottam néked.” (Ezékiel 4:5a-6b.)  

 Mivel az első szeretetet elhagyta az egyház efézusi korszaka, ezért olyan rések tátongtak rajta, 

hogy a kevés erővel rendelkező szmirnai korszakot összeroppantotta annak a következménye. Össze-

tört az üldözések súlya alatt. Pontosan az hiányzott Efézusból, ami elviselhetővé tette volna a mások 

által okozott kínokat, és pontosan az volt meg a szeretetteljes szmirnai közösségben, ami megtartotta 

hitüket a kivégzések idején. A szeretet ugyanis védőpajzsként távol tartja mások gyűlöletét. Nincs rés 

az embert körülvevő erkölcsi várfalon. Kitartása megmarad, még ha oltárra kerül az élete, akkor is. Az 

üldözések ideje Diocletiánus császár uralkodása alatt, 303-tól, 313-ig volt a legborzalmasabb. 303-ban 

Nikomédiában adták ki a rendeletet, hogy nemcsak megölni lehet a keresztyéneket, hanem el lehet 

kobozni minden vagyonukat. Amíg Néró „csak” Rómában gyilkoltatta le az első keresztyének nagy 

részét, addig Diocletianus az egész birodalomra kiterjesztette az üldözést. Bárki szabadon legyilkol-

hatta őket és vagyonukat elkobozhatta. Ezt a rendeletet Nagy Konstantin császár vonta vissza 313-ban 

a milánói türelmi rendelettel. 

Az üldözések három nagy változatát fedezhetjük fel az egyháztörténelemben: 

 1. Fellobbanó keresztyén üldözések: alkalmanként. Traianus, Hadrianus, Marcus Aurelius ide-

jén. I - II. század. 

 2. Rendszeres üldözések: 1-2 évig tartóan. Domitianus, Decius, Valerianus. 

 3. Hatósági üldözés: utasításra történt. Diocletianus idején 303 - 313-ig. 

 A szmirnai korszak a keresztyénüldözések korszaka, amely egészen Konstantin győzelméig és az 

általa kiadatott milánói türelmi rendeletig tart. A hagyomány szerint 312-ben, amikor felvonulnak 

ellene a társuralkodó császárok, anyja éjjel álmot látott, és látta győztesen bevonulni Rómába Kons-

tantint az üldözött keresztyének zászlaja alatt. Ezt elmondta fiának, aki úgy ment az ütközetbe, hogy a 

lobogóra keresztet rakatott, és megfogadta, hogy ha győz, keresztyén hitre tér. A társuralkodókat ki-

buktatta a hatalomból, és fogadalmát betartotta. Megalkotta azt a politikai tételt, miszerint a császár 

Krisztus földi helytartója nemcsak az állam, hanem az egyház ura is. Ettől az időtől megszűnt a ke-

resztyének üldözése, és valami félelmetes dolog kezdődött el. A keresztyének hatalomra jutottak, és a 

hirtelen szerzett szabadság megszédítette őket. Elfelejtették az üldözést, már nem volt miért sóvárogva 

várni Krisztus visszajövetelét. A hatalom királyi székébe ültek, és aki még mindig Krisztus után vá-

gyakozott, sőt Isten is jelekkel tett bizonyságot mellette, azt eretneknek bélyegezték, kivégezték. Itt 

kezdődik a sötét középkor, ahol a hatalom az egyházé, és feltűnik a királyi szék, amelyben már Sátán 

foglal helyet. Így érkezik be az egyháztörténelem a pergamumi korszakba, amelyet Jézus a pergamumi 

gyülekezetnek küldött levelében mutat be.  

 

 A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A ki győz, annak nem árt a má-

sodik halál.” (2:11.) A győzteseknek szóló új ígéret. Nem árt a második halál. 

A második halál: Ez a kifejezés a gonoszok öröklétét jelöli a tűznek tavában. Az első a fizikai halál, 

azaz a test halála, amely után nem szűnik meg az élet, csupán a tér és idő dimenziójából kerül ki. Az 

utolsó ítéletre minden test feltámad majd, és az ítélet mértéke szerint vagy örök életet nyer megdicső-

ült testben, vagy örök kárhozatra kerül, kárhozatra méltó testben, ami a második halállal azonosítható. 

Ez nem egy megsemmisítő állapot. Olyan, mint a csipkebokor Mózes előtt. Nem emésztődik fel, de 

örökké ég. Nem semmisül meg, de örökké gyötrettetik. Azok részesülnek benne, akik hitetlenségükből 

fakadóan gonoszokká lettek. (Vö. 20-21. rész.)  
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Szmirnai korszak 

 

         

         
  efézusi szmirnai      

  96 313      

 

 Szmirna jelentése: Összetört. A második gyülekezeti korszak. A keresztyén üldözések korszaka. 

96-313. Konstantin császár győzelméig tart. A római hadi úton továbbhaladva ez volt a második vá-

ros, amelyet Jézus megszólít. 

 

 

 

 

Pergamumi gyülekezet 
 

 „A Pergamumbeli gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az, a kinél a kétélű éles kard 

van” (2:12.) Ez a gyülekezet rögtön a kétélű éles kard elé kerül. Miért?  

 Pergamum a harmadik gyülekezet, ahová levelet írat Jézus Jánossal. Jelentése: együttélés, házas-

ság. Efézustól északra, kb. 70 km-re található az Égei-tenger partjától észak-keletre a szárazföldön. 

Kr.e. 230 körül lett az Attalidai királyság fővárosa. Nem azonos azzal a Pergamummal, amely 

Hellespont és Skamander mellett fekvő ősi hírű Trójával azonos.
8
 Az itt említett Pergamum a valami-

kor mérhetetlenül gazdag lidiai királynak Krőzusnak volt a tulajdona, és annak bukásával Perzsia 

öröksége lett. Ez a királyság volt egyike azoknak, ahol Nagy Sándor birodalma széthullott. Gazdasági-

lag messze elmaradt Efézustól és Szmirnától, viszont történelmi vonatkozásban messze fölülmúlta 

ezeket a városokat. Pergamum Kis-Ázsia leghíresebb városa volt. Plinius (római történetíró) így ne-

vezte: Longe clarissime Aiae - Ázsia leghíresebb városa. Hírességét elsősorban könyvtárának köszön-

hette. A könyvtár 200 000 darab könyvet tartalmazott. Amikor a könyveket még kézzel írták és másol-

ták, ez a szám rendkívül nagy volt. Mérhetetlen tudás halmozódott itt fel, ezért a tudósok is idesereg-

lettek. Ezen a pilléren nyugodott Sátán fegyverzete is. Az ókori embert éppúgy, mint a mai embert, 

büszkeséggel töltötte el a tudásözön. A tudás a hatalom eszköze lett. Márpedig a hatalom Isten nélkül 

leigáz, gyűlöl, és gyűlöltté tesz.  

 A papirusz (írópapír) előállításához egy kákafélének a belét használták, ami csak a Nílus partján 

termett. Innen szállították az anyagot Pergamumba, mint készterméket egészen addig, amíg Pergamum 

királya Euménesz, az alexandriai könyvtárost, Arisztophanészt, magához nem akarta csalogatni. Ami-

kor az egyiptomi király Ptolemaiosz megtudta, azonnal bebörtönözte Arisztophanésztést és beszüntet-

te a papirusz Pergamumba való szállítását. Pergamumnak új anyagot kellett kidolgozni a kódexek 

másolásához. Így állították elő állatbőrből azt a különleges anyagot, amit pergamennek neveznek. Az 

Újszövetség első darabjai is ilyen pergamenre íródtak.  

 A város hírességének másik oka vallási kultusza, amire ugyancsak ráillik a „Sátán királyiszéke” 

jelző. Itt volt ugyanis az Aesculapius kultusz központja. Aesculap a gyógyászat istene volt, temploma 

az Aesculapion. Ide tódultak a betegek a világ minden tájáról. Az Aesculapios jellegzetes mellékneve 

az Aesculapios Szótér volt, ahol a Szótér szabadítót jelent. A keresztyének számára viszont Krisztus 

volt a szabadító. Úgy tekintettek a keresztyének erre a pogány istenségre, (Aesculapios Szotér) mint 

az igazság elferdítőjére. Aesculapios jele a kígyó volt, ami ma is a gyógyítás és Sátán szimbóluma. Az 

Aesculapionban (templom) tartották a kígyókat, és a gyógyulni kívánók az éjszakát a templomban 

töltötték. A kígyók érintését az istenség érintésének tulajdonították, amitől javulást reméltek. Renge-

teg gyógyulást tartottak számon, mivel az odaérkezők közül az igazán betegek már útközben meghal-

tak. Akik kibírták a fárasztó megterhelést, azok elképzelhető, hogy nem voltak halálos betegek. A 

kígyók érintése nélkül is valószínű volt, hogy meggyógyulnak. Meg kell jegyezni, hogy a kígyók sze-

lídek voltak. A keresztyének éppúgy Sátán trónját látták itt is megnyilvánulni, mint a felhalmozott 

tudásközpontban. Aesculapios olyan szorosan kapcsolódott össze Pergamummal, hogy „pergamumi 

istennek” nevezték el.  
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 A pogány vallási kultusznak volt még egy hatalmas, szemmel is látható műve. Pergamumban 

építették meg a hatalmas Zeusz oltárt. Ez a nevezetes szentély a város közepét elfoglaló 311 méter 

magas dombnak a 245 méter magasságában épült. Ez volt az Athéné templom, és előtte a világ oltára, 

a Zeusz oltár. Ez egy kiálló szirten állt, és a hozzávezető lépcsőn 27 méter szélességben mintegy 6 

méter magasságban húzódott a híres Relief-fríz. Ezen az oldalfalon volt kivésve a másfélszeres élet-

nagyságú csatakép, a Gigantomachia, mely a görög szobrászat legjelentősebb alkotása volt. Ha a Ze-

usz oltáron 100 tulkot (hekatombát) áldoztak, az éjszakai hajósok olyannak látták a vörös fényben 

úszó oltárt és lépcsőzetét, mintha egy roppant nagy trónus volna. A „Sátán királyiszéke” - suttogták 

ilyenkor a keresztyén hajósok. Éppúgy jellemző erre is a megjegyzés, mint a másik két példára. Még 

ma is megtalálható ez a hatalmas Zeusz szobor a királyi székkel együtt. Hitler műkincsgyűjtő mániá-

kus volt, a második világháború idején ezt is Berlinbe hurcoltatta. Pergamumból sok műkincs vándo-

rolt Berlinbe úgyannyira, hogy a múzeum a nevét is Pergamumról kapta. Most figyeljük meg még 

egyszer Jézus szavait Sátán királyi székével kapcsolatban.  

 

 „Tudom a te dolgaidat, és hogy hol lakol, ahol Sátán királyiszéke van;...” (2:13a.) Előfordul, 

hogy a műkincseket visszaadják az eredeti tulajdonosaiknak, de a Zeusz szobor ma még Berlinben 

van. A Pergamum Múzeumban látható.  

 

A Sátán királyiszékével kapcsolatosan:  A Jel. 2: 13 arról beszél, hogy a Sátán székhelye, uralkodásá-

nak központja ott van, ahol a királyiszéke van.  

Sztálin pontosan annyira volt okkultista, mint Hitler. De egyben erekje vadász is volt. A pergamumi 

Sátán oltára, és királyiszéke a Zeusz szoborral együtt a világahtalmat szimbolizálja az okkultisták 

között. Aki tehát az erekjéket uralja, az a világ ura is egyben. Longinus lándzsáját az amerikai katonák 

szerezték meg 45-ben Berlin ostroma idején. A Sátán királyiszéke azonban, Moszkvába került. Az 

eredeti oltár ma is Berlinben a Pergamum múzeumban látható. 

 

A királyiszék története a következő: 

1. Pergamumból Hitler Berlinbe szállítatta a 2. világháború idején. Múzeumot épített fölé. Ennek 

a múzeumnak a neve am is a Pergamum múzeum.  

2. A világháború végén a győztes oroszok a királyiszéket Moszkvába a Kreml-be szállították, és 

az oltár másolatát is megépítette egy Scsusev nevű építész, és ma is azon van Lenin koporsó-

ja.  

3. Hol van a tehát Sátán királyiszéke? Moszkvában.  

4. Hol van a Sátán birodalmának központja? Ott ahol a királyiszéke van.   

5. Az azonban tagadhatatlan, hogy a pergamumi Zeusz (Sátán) szobor Berlinben van.  

 

 Pergamum hírességének harmadik oka az volt, hogy sehol sem uralkodott és hatalmasodott el úgy 

a császárkultusz, mint itt. Arra törekedtek, hogy a császár istenítésében előkelő helyet foglaljanak el. 

Az év minden napján, de különösen azon a napon, amelyen a füstölőáldozatot hozták a császáristen 

oltárán, igen veszélyes volt a városban tartózkodó keresztyének élete. A város büszke volt történelmi 

múltjára, a keresztyének pedig nem rendelkeztek semmiféle múlttal. Fiatal volt és kis létszámú a nagy 

városokhoz képest. Ilyen körülmények között kellett kiérdemelnie Jézustól azt az elismerést, hogy: 

„...és az én nevemet megtartod, és az én hitemet nem tagadtad meg Antipásnak, az én hű bizonysá-

gomnak napjaiban sem, a ki megöleték nálatok, a hol Sátán lakik.” (2:13b.) Antipász nevének je-

lentése van a görög nyelvben. Anti+pászminden ellen, mindenki ellen. Valószínű, hogy Antipász 

minden törvényes (császári) hatalomnak ellenállt és mindenkivel szembehelyezkedett, aki a császári 

imádat irányába akarta terelni a keresztyén közösségeket. A hatalommal való szembehelyezkedése 

valószínűleg egyedülálló és kirívó lehetett, mert Jézus pozitív példaként hozza elénk a hűség tekinte-

tében. A hatalom részéről a fogadtatása nem maradt el. Antipász mártírhalált halt Pergamumban. Fel-

tüzesített ércbikába zárták, és mint elrettentő példát hordták körbe a városban. Hű bizonyságnak neve-

zi az Úr Antipászt. A görög martűsz szó magyarul tanút jelent. Ebből alakult ki a „mártír” szó. Mártír, 

vagy tanú. Antipász hű volt Jézushoz. A Jelenések 1:15.vers Jézust hű tanúbizonyságnak nevezi. 
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Antipász pontosan ezt a nevet kapta meg Jézustól. A saját nevének egy jellemzőjét. Végül is, aki 

Krisztusért vállalta a szenvedést, az nemcsak Jézus szenvedésében, hanem dicsőségében is részes.  

 

 „De van valami kevés panaszom ellened, mert vannak ott nálad, a kik a Bálám tanítását tart-

ják, aki Bálákot tanította, hogy vessen botránykövet az Izrael fiai elé, hogy egyenek a bálványáldo-

zatokból, és paráználkodjanak.” (2:14.) Bálám pogány próféta volt Izrael kivonulása idején. A héber 

nyelvben jelentése, jelentősége van nevének. Bálám: Baál + am = Úr + nép. A nép ura. 

 Bálám tanítása: Ahhoz, hogy ezt megértsük, vissza kell menni azokhoz az eseményhez, amikor 

Izrael népe az egyiptomi kivonulás után Kánaán felé tartott és útjuk Móáb mezőségén vezetett keresz-

tül. A történetet 4Mózes 22, 23, 24, és 25. részében találhatjuk meg. Lényege abban áll, hogy amikor 

Izrael népe megérkezett Móáb mezejére, a móábiak királya, Bálák, igen megrettent a sokaság láttán, és 

magához hívatta Bálámot, a pogány prófétát, hogy átkozza meg Izrael népét. Bálám Istenhez fordult 

tanácsért, aki megtiltotta neki, hogy elmenjen. Azonban Bálák meggyőzte sok arannyal Bálámot, aki 

újból Istenhez fordult, de akkor már látta Isten, hogy Bálám szíve meggyőzetett az aranytól és jóvá-

hagyta az elmenetelt. Megtiltotta azonban Bálámnak, hogy magától akármit is mondjon az Ő válasz-

tott népére. „Az Úrnak angyala pedig monda Bálámnak: Menj el e férfiakkal; mindazáltal amit én 

mondok majd néked, azt mondjad. Elméne azért Bálám a Bálák fejedelmeivel.” (4Mózes 22:35.) 

Miután megérkezett Bálám Bálákhoz, Bálák megkérte, hogy átkozza meg Izrael népét, de Bálám há-

romszor is áldást mondott rájuk. Kárpótlásul azonban megtanította Bálám Bálákot, hogy hogyan ve-

szíthetné el Izrael népét. Az volt Bálám tanítása, hogy Bálák szedje össze népének legszebb leányait 

és táboroztassa le Izrael táborának közelében. Az ártatlannak látszó hajadonok dolga az volt, hogy 

táncoljanak és mutogassák magukat Izrael férfiai előtt, csábítsák el őket, szeretkezzenek velük nyíltan, 

és ismertessék meg velük a pogány isteneket, népük tisztátalan szokásait. Bálám jól tudta, hogy ezt 

nem fogja büntetetlenül hagyni Isten, és vagy elhagyja az Ő paráznaságba esett népét, vagy nagyon 

megveri őket, és akkor már Bálák népe legyőzheti az izraeli népet. Bálák elfogadta a tanácsot, és meg 

is valósította. Az eredmény az lett, hogy a pogány néppel való keveredésért Isten megverte Izrael tá-

borát, és 24 000-en haltak meg a csapás miatt. Pergamumban a tragédiát szintén ez okozta. 

 Ahogy Bálám tanította Bálákot az Izrael tönkretevésére, úgy tanították meg az első keresztyéne-

ket is a szellemi paráználkodásra. Mivel a meggyötört szmirnai korszak után szabadulásra várt az egy-

ház, ezért a Nagy Konstantin által kiadott milánói türelmi rendeletet örömmel fogadták. Annyira, 

hogy nem vették észre beolvasztásukat a világi hatalomba. A keresztyének hatalmi székhez jutottak, 

amit Jézus a Sátán királyi székével azonosított. Nem sokkal később már az eltorzult egyház vezetője 

tanítja az egyház követőit. Justinianus császár idején Belizár konzul kapta meg a tényleges hatalmat az 

egyház felett is „Rómában Belizár pápákat tett le és választott”.
9
 Ettől az időtől kezdve, a hadsereg 

gyakorol nyomást a pápai székre. Hamarosan bevezették a szaturnáliákat is, és a római vallás isten-

tiszteletét. 

 

 „Így vannak nálad is, a kik a Nikolaiták tanítását tartják, a mit gyűlölök.” (2:15.) Voltak 

Pergamumban, akik megpróbálták bűnre csábítani a gyülekezet tagjait. Arra akarták rávenni őket, 

hogy egyenek a bálványáldozati húsból. A bálványáldozat állat volt, és a pogány isteneknek áldozták a 

templomaikban. Ez úgy történt, hogy az állat homlokáról vett szőrszálakat megégették, és az állatot az 

áldozó, a pappal megosztotta. A saját részüket hazavitték, és lakásukon elkészítve lakomát rendeztek, 

amire meghívták az ismerősöket, barátokat. Így minden keresztyénnek akadt pogány rokona, aki arra 

akarta rávenni, hogy egyen a bálványáldozatból, és vegyen részt a közösségükben. Ha evett a keresz-

tyén, akkor hűségén csorba esett. Kitartása megtört, mint amikor egy menyasszony más férfival kacér-

kodik. Úgy mondjuk ezt, hogy paráználkodik. Így a bálványáldozati húsból való evés szellemi paráz-

nasággal volt azonos. Meggondolandó azonban az is, hogy istenfélő fiatalok házasodhatnak-e hitetlen, 

istentelen fiatalokkal. Mert Bálám pontosan erre biztatta Bálákot és népét. Keveredjen az Isten népé-

vel. 

 

 „Térj meg; ha pedig nem, ellened megyek hamar, és vívok azok ellen számnak kardjával.” 

(2:16.) A mi számunkra éppúgy érvényes a 16. vers, mint a pergamumi gyülekezet számára: Itt arról 
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beszél Jézus, hogy az Ő Igéjével harcol értünk vagy ellenünk. Attól függ, hogy mit érdemlünk. 

Pergamumban a gyülekezetnek meg kellett volna térnie a bálványáldozataiból, bálványimádásaiból. 

 

 „A kinek van füle hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az 

elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, a melyet senki 

nem tud, csak az, a ki kapja.” (2:17.) Ebben a versben az elrejtett mannáról szól Jézus, és a győzte-

seknek enni ad belőle. A zsidó hit szerint a frigyládába volt eltéve aranytányéron a manna, a mennyei 

kenyér. Égből való kenyeret mond a 2Mózes 16:4. verse. A Zsoltárok 78:24-25. versben mennyei 

gabonának, angyalok kenyerének és hatalmas kenyérnek nevezi az írás. „Mert az az Istennek kenye-

re, a mely mennyből száll alá, és életet ád a világnak. Mondának azért néki: Uram, mindenkor add 

nékünk ezt a kenyeret! Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; a ki hozzám 

jő, semmiképen meg nem éhezik, és a ki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.” (János 6:35.)  

 Majd úgy folytatódik a 17. vers: „és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, 

amelyet senki nem tud, csak az, a ki kapja.” Az ókorban, az ítélők az ítéletüket titkos szavazatokban 

adták le. Fehér, vagy fekete kövecskét dobtak a szavazatszedő urnákba, amelyeket összeszámoltak. 

Innen ered a fehér kövecske egyik változata. Ahol ugyanis a fehér kövecske volt több, elengedték a 

vádlottat. Ha viszont a fekete volt nagyobb számban, akkor elítélték. Vagyis az Úr titkosan, másnak 

meg nem érthető módon ad szabadulást. A kövecskén új név szerepel. Az ókori versenyek győztesei-

nek neveit fehér színű márványtáblára vésték, és a győzelmi ajándékokkal (babérkoszorú, pálmaág) 

együtt átadták igazolásul, hogy ő a győztes. A keresztyén ember számára azonban Jézus vési kőtáblá-

ba az új nevet, ha a földi futását győztesen fejezi be. Tanítványainak is új nevet adott. Már az ótesta-

mentumi pátriárkák idején is így volt, miután Isten szövetséget kötött Ábrahámmal (Ábrám) és Izrael-

lel (Jákób).  

 A név régen az ember jellemét árulta el. A kultúra ezt kiszorította. Jézus a megtérőnek új nevet ír 

a kövecskére. Talán olyat, amilyenné a megtéréskor és a keresztyén élete alatt válik.  

 Ez a gyülekezet már előrehaladottabb a jóban is és a rosszban is, mint az előbb említett két gyü-

lekezet. Itt már megtalálható Sátán királyi széke, de vannak, akik az Úr nevét még igen szilárdan őr-

zik, megtartják, és bizonyságot tesznek, sőt tanúbizonyságot. Mégis a bálványáldozat és a szellemi 

paráznaság gépezete már beindult. Mint a kígyó, hangtalanul és alattomosan.  

 Háromféle sátáni fegyver veszélyeztette a pergamumi Eklézsia szilárdságát.  

1. A felhalmozott tudomány,  

2. a vallási kultusz  

3. és a császárkultusz, amely a birodalmi jellegben élte fénykorát.  

A felhalmozott tudomány ma is sok keresztyén gondolatát ferdíti el. A vallások is jobban azonosulnak 

a rituális szokásokkal, mint a feltámadott Krisztussal. A birodalmi jelleg sem kíméli korunkat, hanem 

egyre erősebb és egyre világosabban kirajzolódik a „római” birodalom feltámadása. Amikor a XX. 

század birodalma egyértelműbbé válik, akkor pontosan úgy szüli majd meg császárát, ahogyan az 

ókori Róma szülte meg Cézárját. A császár minden korban diktátor, könnyen elfelejti, hogy ember, és 

imádatot követel. (Vö. 13. rész.)  

 Miután feltűnt Sátán királyi széke a pergamumi gyülekezetben, Jézus szemükre vetette, hogy 

Bálám tanítása szerint élnek némelyek. Ez egyértelműen paráznaságra utal, ami azonos azzal, hogy 

Isten népe a világgal keveredik, annak szokásai szerint él. Jézus azért dorgálta akkor is, és dorgálja ma 

is az egyházat, mert összekeverte a pogány szokásokat az igazi istentisztelettel. A pergamumi korszak 

megérkezett a tévtanítások, hamis tanítások mezejére. A hatalom királyi széke sötét felhőként tornyo-

sul az égig és takarja a keresztyén világ számára világosságot hozó Krisztust. Ez a sötétség borult a 

középkor világára és termelt sok-sok mártírt, eretneknek bélyegezve őket. Többek között Avilla püs-

pökét is, akit hat társával együtt végeztek ki 385-ben. (Priscilleaus) Ez az időszak a nyugatrómai biro-

dalom bukásáig tart. Ekkor már az egyház rendkívül nagyhatalom, és a királyi koronák osztogatója, 

szegények sanyargatója és adószedő. 476-ban ért véget a korszak, és indult egy új, de erről az alapról.  
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Pergamumi korszak 

 

         

         
  efézusi szmirnai pergamumi     

  96 313 545     

  

 Pergamum: Együttélés, házasság. A harmadik gyülekezeti korszak. A hatalomra jutás korszaka. 

313-545.  Nagy Konstantin türelmi rendeletétől, Justinianus császár rendeletéig tart. Justinianus, 545 

március 18-i novellájában elismerte Róma püspökét az összes püspök vezetőjének, pápájának. Hadve-

zére Belizár, 536 ban bevonult Rómába, és kiverte az elnyomó gótokat. Belizár megszerezte a császár-

tól a püspökök fölötti ellenőrzési jogot, és ettől kezdve az volt Róma püspöke, akit ő jónak látott. Az 

egyházi vezetés ettől kezdve egy katonai hatalom árnyékában tevékenykedett. (Ma is a Jezsuiták gene-

rálisának inspirációja a döntő.) Pergamum jelentése jól kifejezi az egyház és a politikai hatalom há-

zasságának tényét. 

 A levelek tartalma és hangvétele egyre súlyosabb, ahogy haladunk a hadi úton és át a városokon. 

Fokozatosan növekszik a városok lakóinak romlottsága, és a szellemi sötétség egyre nyomasztóbb. Ez 

hatással van a bennük élő keresztyénekre is. A történelem próféciái fedezhetőek fel egy-egy városnak 

és lakóinak életéből, ami megfelel a történelem korszakaiban való előrehaladásnak. A húszadik szá-

zadból visszatekintve jól felismerhető ez az állapot. Efézus a hitre jutott, és az első szeretettel betelt 

életet ábrázolja, amelyet hamar elveszített. Szmirna viseli ennek az erős hitnek és ugyanakkor a szere-

tet vesztésnek a következményeit. Vagyis a világ tűzzel-vassal öli a hitre jutottakat. Mivel a hitet nem 

tudta kiirtani, ezért Sátán szédítő módszerhez folyamodik. Világi hatalmat ad a keresztyének kezébe. 

Vagy mégsem? Ez kiderül a thiatirai gyülekezethez írott levélből. Sátán királyi székének három pillére 

állt Pergámunban 

 1. A pergamumi könyvtár 

 2. Vallási kultuszközpont 

   a, Askulap (asculapius) kultusz 

  b, Athéné templom a Zeusz oltárral és királyi székével. 

 3. Császárkultusz 

 

 

 

Thiatirai gyülekezet 
 

 „A Thiatirabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg: ezt mondja az Isten Fia, a kinek szemei 

olyanok, mint a tűzláng, és a kinek lábai hasonlók az izzófényű érczhez: Tudom a te dolgaidat, és 

szeretetedet, szolgálatodat, és hitedet és tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsők-

nél.” (2:18-19.) Thiatira a legkisebb és legjelentéktelenebb város a hét közül, mégis ennek szól a leg-

hosszabb levél. Az ókorban az idősebb Plinius is úgy szól róla: „Thiatira és más jelentéktelen helysé-

gek.” Kr.e. 290-ben bukkan fel először Thiatira neve a történelemben. Mégpedig katonai támaszpont 

szerepét tölti be, úgy mint „kapu” Ázsia fővárosa, Pergamum felé. A Mermus és a Caicus folyamokat 

összekötő völgy bejáratánál található. Ha Thiatira elesett, vagy megadta magát, akkor a hódítók előtt 

szabaddá vált az út Pergamum felé. Ez volt Thiatira sorsa. Biztosítsa a védelmet, elessen, majd újra 

felépítsék, és újra védhesse a fővárost, amely sokkal értékesebb zsákmány volt, mint ő maga. Híres 

templomai sem voltak, és a császárkultusz sem diadalmaskodott. Vallási jelentősége sem volt szembe-

tűnő, de mégis található valami ezen a vonalon. Volt Thiatirában egy jósnő, a Keleti Sibylll, más né-

ven Sambathe, akinek egy szentélye működött itt. Sokan keresték fel, hogy tanácsot kérjenek tőle. 

Általában gazdag emberek tehették meg ezt.  

 Mivel igen fontos kereskedelmi utak mentek keresztül rajta, ezért inkább a kereskedelemben volt 

jelentősége. Gyapjúkereskedelme és kelmefestő műhelyei igen jelentősek. Ma is megtalálható a város, 

ma is kereskedelemből él. De ma a legfontosabb kereskedelmi cikk az ópium.  
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 „De van valami kevés panaszom ellened, mert megengedted amaz asszonynak, Jézabelnek, a ki 

magát prófétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és a 

bálványáldozatokból egyenek.” (2:20.) Az apostoli időben itt élt Lídia, a bíborárus asszony is, aki 

Filippiben hallotta meg Pál apostol Jézus Krisztusról szóló bizonyságtételét. Lídia megtért és 

bemerítkezett háznépével együtt. (ApCsel. 16:12-15.) A bíborfesték rendkívül drága volt. A korabeli 

mérték szerint Lídia valószínűleg igen gazdag lehetett és igen befolyásos személy. A gazdagságát 

királynői gazdagsághoz hasonlítják némely kutatók. Miért fontosak ezek az asszonyi személyek? Mert 

Thiatira számára a veszélyt egy asszony jelentette, akit Jézus úgy nevez meg Jánosnak, hogy 

„Jézabel”. Nem hiszem, hogy Lídiára gondolt. Amit róla ír a Szentírás, az nem hasonlít Jézabelre. 

(ApCsel. 16:14.) 

 Ki volt Jézabel? Etbaálnak, a sidonbeli királynak a lánya, akit Akháb, Izrael királya vett felesé-

gül. (1Királyok 16:31.) Akháb Istentől elfordult király volt. Felesége Jézabel, bálványimádó. Jézabel 

rábeszélte Akhábot a bálványimádásra, és templomokat, oltárokat emeltetett a magaslatokon Baálnak 

és az Aseráknak. 400 Asera és 450 Baál imádó papot hozatott hazájából. Ezek a papok magukkal hoz-

ták a züllött bálványimádó „kultúrát”, és tanították Izrael népét a paráználkodásra és az okkult tudo-

mányok művelésére. A bálványimádó ünnepségeken a tánc, mulatozás, dorbézolás, a testi élvezetek 

hajszolása volt az egyik elfoglaltság. De ennél sokkal nagyobb bűn volt az Istentől való elfordulás és 

sátáni erők igénybevétele. Jézabel ugyanis foglalkozott az okkultizmussal. A varázslások, szellemidé-

zések, a halottkultusz megerősítése, átokmágia stb. Mindez kacérkodás Sátánnal, ami nem más, mint 

szellemi paráználkodás. Jézabelnek a jellemzését láthatjuk a 2Királyok 9:22. versében. „És mikor 

meglátá Jórám Jéhut, monda: Békességes-é a dolog, Jéhu? Felele ő: Mit békesség? Mikor 

Jézabelnek, a te anyádnak paráznasága és varázslása mind nagyobb lesz!” Ez a királyasszony volt a 

bálványimádás kimagasló alakja Izraelben. A későbbiek folyamán még fogunk találkozni vele. Most a 

thiatirabeli gyülekezetet figyelmezteti az Úr Jézus 2:20. versben, mert a gyülekezet bálványimádóvá 

lett. Beengedte Jézabelt az istentiszteleti rendbe, vagyis hagyta, hogy az igazi Istentisztelet elfordul-

jon, s szinte már-már hátat fordítson megváltójának. Sőt, hagyta, hogy tanítson is Jézabel, és elhitesse 

az Úr szolgáit, hogy paráználkodjanak és egyenek a bálványáldozatból. 

 Az asszony érthető a Thiatira város jósnőjére, aki Sambathe-vel azonos. Sambatheről azt feltéte-

lezik egyes bibliakutatók, hogy zsidó volt. Ugyanis a zsidók mindig szilárdan kitartottak hitük mellett, 

de akik hitehagyottak lettek, azok közül kerültek ki az ókor jósai. Ezek gyakran asszonyok voltak, és 

Jézus Jézabelhez hasonlítja őket, aki nem volt zsidó. A jósnőket nagy félelemmel tisztelte az ókor 

babonás hitű népe. A tisztelet sokszor nagyobb volt a jósnő felé, mint Isten felé. 

 A 20. vers olyan asszonyt állít elénk, aki magát prófétának mondja, tanít és nagy befolyása van a 

gyülekezetre. Szellemi paráznaság felé csalogat és a bálványáldozatok elfogyasztására biztat. Ez 

ugyanaz, amit a pergamumi gyülekezet esetében említettem. Vagyis az áldozati állat elfogyasztása 

családi és baráti körben, melyet a pogány istenek oltárán öltek le. 

 

 „Adtam néki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából; és nem tért meg. Ímé én 

ágybavetem őt, és azokat, a kik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő 

cselekedeteikből. ” (2:21-22.) Időt, azaz lehetőséget kap Thiatira és a hozzá hasonló ma élő gyüleke-

zet is a megtérésre. Azonban ha nem tér meg cselekedeteiből, ágyba veti őt az Úr és beteggé teszi. Egy 

beteg test szaporodásképtelen, vagy csak torzszülötteket képes létrehozni. 

 

 „És az ő fiait megölöm halállal; és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és 

szívek vizsgálója; és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint.” (2:23.) Isten kemény 

választ ad azok számára, akik nem térnek meg paráznaságaikból. Fiaikat öli meg.  

 A vese, a héber lélektanban, az érzelmek székhelye. Görögül: (nephroi). A szív, (kardia) a gon-

dolatok helye. Jézus azt mondja ki ezzel, hogy nincs bennünk olyan hely, ahová be ne látna, és ki nem 

ismerné gondolatainkat, érzelmeinket. Nem rejthetünk el semmit indulatainkból.  

 

 „Néktek pedig azt mondom és mind a többi Thiatirabelieknek is, a kiknél nincsen e tudomány, 

és a kik nem ismerik a Sátán mélységeit, a mint ők nevezik: nem vetek reátok más terhet, Hanem a 

mi nálatok van, azt tartsátok meg addig, míg eljövök.” (2:24-25.) Az Úr elfordul a gyülekezet angya-

lától, és a gyülekezetnek szól közvetlenül. Először azokhoz, akiknél nincsen meg a sátáni tudomány, 
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majd a többihez is. „Néktek pedig azt mondom és mind a többi Thiatirabelieknek is, a kiknél nincsen e 

tudomány,” Ez az üzenet Sátán tudományától tart távol bennünket is úgy, mint a thiatirabelieket. Mi 

volt ez? Voltak keresztyének, akik azt vallották, hogy az érett keresztyéneknek meg kell tapasztalni az 

élet mélységeit is. Meg kell járni a bűnök útját is, és úgy kell azután a hit magaslatára törni. Ezek a 

tanítók arra biztatták a keresztyéneket, hogy kutassák az okkultizmus mélységeit, az Isten mélységei 

helyett. (1Korinthus 2:10.)  

 

 „És a ki győz, és a ki mindvégig megőrzi az én cselkedeteimet, annak hatalmat adok a pogá-

nyokon; És uralkodik rajtuk vasvesszővel, mint a fazekas edényei széttöretnek; a miképen én is 

vettem az én Atyámtól:” (2:26-27.) Krisztus cselekedetét megőrzői (megtartói) győzteseknek nevez-

tetnek, és hatalmat kapnak a pogányokon. A távoli jövőbe mutat ez az ígéret, mert a vasvesszős ural-

kodás az ezeréves békeországra mutat. (Lásd a 2. Zsoltár 8-9. verseket.) 

 

 „És adom annak a hajnalcsillagot.” (2:28.) A hajnalcsillag mindig a nappalt előzi meg ragyogá-

sával. Még a nap nem kel fel, de a hajnalcsillag már ragyog az égen, mintegy azt jelezve, hogy köze-

leg a Nap ragyogása, mindjárt eléri az emberek arcát, sugara átjárja a testet, meleget áraszt, életet ad. 

A Nap, mint hasonlat, Jézus arca, tekintete. (Jelenések 1:16.) Nem más, mint Jézus uralkodása a föl-

dön. Aki tehát a thiatirabeliek közül győzni fog, fénylik majd, mint ama fényes hajnalcsillag. A Nap 

felkelését, (Jézus visszajövetelét) megelőzi a hajnalcsillag feltűnése az égen. A sötét középkor végét 

jelentő reménység csillaga nem más, mint a reformáció felragyogása. Luther és Kálvin olyan reményt 

keltően ragyogtak a HIT egén, hogy mindenki szívében érezhette Jézus közeli visszajövetelét. Az em-

berek felbuzdultak a tiszta és hamisítatlan Ige hallatán, és ahogy elmúlt 30-40 év, már újból ott tartott 

az új reformált egyház, ahol a reformálatlan idejében volt. 

 Jézus jól látta és tudta előre, hogy a végidőkben, az elragadás közelében milyen nagy lesz Jézabel 

szerepe. A varázslással foglalkozó királyasszonyt nem véletlenül állítja példaként elénk. Tudta, hogy 

őt már-már elfelejtik, és helyette egy igen befolyásos asszonyt fognak tisztelni! De ez a tisztelet már 

olyan mértékű lesz az idők folyamán, hogy átcsap imádatba. A rajongók fáradságot nem kímélve za-

rándokolnak a csodák után. Jeremiás így ír erről: „A fiak fát szedegetnek, az atyák gyújtják a tüzet, 

az asszonyok pedig dagasztanak, hogy az ég királynőjének béleseket készítsenek, és az idegen iste-

neknek italáldozatokkal áldoznak, hogy engem felingereljenek.” (Jeremiás 7:18.) Sokan Máriát, 

mint közbenjárót tartják Isten és ember között. Hozzá szólnak imájukban, hogy kérjen meg mindent 

nekik Istentől. Pedig Jézus így szól Máriának a kánai menyegzőben: „Mi közöm nékem te hozzád oh 

asszony?” (János 2:4.) Jézus a király, Mária pedig az ő testi édesanyja, de mint szolgatársa minden 

földi keresztyénnek. „Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember 

Krisztus Jézus,” (1Timótheus 2:5.) Ha tehát nincs közbenjáró más, csak egyedül Jézus, aki a Király, 

és aki a bűnösök barátja, akkor miért egy szolgához térdeljünk le imádatot kifejezni? Mi bármikor 

kérhetjük a királyt, akkor miért szóljunk a szolgának, hogy kérjen nekünk valamit a királytól. Értel-

metlen ez a bizalmatlanság Jézus felé. Ezzel a magatartással azt fejezik ki az imádók, hogy mellőzik 

Őt. Aki pedig túlnéz a Király feje fölött, az áruló. Olyan ez, mint amikor a Királyt alkalmatlannak 

tartják a korona viselésére, és háta mögött összeesküvést szőnek a család többi tagjaival. Vagy ha 

valakinek nem rendezettek az ügyei a király előtt, úgy nem mer elé állni, és keres olyanokat a királyi 

háznál, akik befolyásos személyiségek, közel állnak a Királyhoz, de nem tudhatnak a személy rende-

zetlen ügyeiről. Mert csak a Király (Jézus) az, aki a szívek és vesék vizsgálója. Arról van szó, amivel 

Jézus a törvénytudókat vádolja. Törvényeikkel megnehezítik, szinte bezárják mások előtt - akik rájuk 

hallgatnak - a menny kapuját. „De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek 

országát bezárjátok az emberek előtt; mivelhogy ti nem mehettek be, a kik be akarnának menni, 

azokat sem bocsátjátok be.” (Máté 23:13.) Luther szavai szerint a fényűző, szentekkel és ereklyékkel 

teli katolikus templomokban is ott van Jézus, csak nehéz rátalálni a sok fölösleges dísz, cicoma miatt. 

(A betlehemi jászol-bölcső nagyobb jelentőséget kap benne, mint az Isten Fia.) „A kinek van füle, 

hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.” (2:29.) 
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Thiatirai korszak 

 

         

         
  efézusi szmirnai pergamumi thiatirai    

  96 313 545 1517    

 

 A thiatirai korszak 545-től számítható. Ekkor már igen erős a római egyházközpont, de a kényel-

mes hatalmi pozíció miatt nem tárhatta a hamisítatlan igét az emberek elé, hanem létre kellett hozni 

valamit, ami már egy tucatszor bevált. Lemásolták a pogány vallások istenasszonyát és a kis istenfiát. 

Ez Babilonban: Szemiramisz és Nimród, Főniciában: Astharte és Tammuz, Egyiptomban: Isis és 

Oziris, Görögörszágban: Aphrodité és Eros, Rómában: Vénusz és Kupidó néven volt ismert. Könnyen 

beilleszthették közéjük Máriát és a kisjézuskát, mert a pogány hitről keresztyén hitre tért ember magá-

val hozta az istennő és fia tiszteletének ismeretét. Miért kellett létrehozni ezt a pogány egyveleget 

vallásos kenettel? Egyszerűen azért, mert az evangéliumok leleplezték volna Jézus szavaival az elha-

talmasodott egyházi birodalmat. „Jézus pedig előszólítván őket, monda: Tudjátok, hogy a pogányok 

fejedelmei uralkodnak azokon, és a nagyok hatalmaskodnak rajtok. De ne így legyen köztetek; ha-

nem aki köztetek nagy akar lenni, legyen ti szolgátok; És a ki köztetek első akar lenni, legyen ti 

szolgátok. Valamint az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgál-

jon, és adja az ő életét váltságul sokakért.” (Máté 20:25-28.) Ha kiderül a csalás, a keresztyén töme-

gek lesöprik a pápai trónt a rajta ülővel, és a fényűző életet élő, uralkodó bíborosi, püspöki hatalmas-

ságokkal együtt. Szükség volt tehát a tévtanításra a hatalom megtartásának érdekében. Ez a kor a 

tévtanítások kora, az asszony beeresztése az egyházba, a máriakultusz kialakulása és megszilárdulása. 

Ebben a korban már alszik a gyülekezet, mindaddig, míg Luther és Kálvin ideje el nem érkezik. Az 

alvó egyház álmát inkvizitorok vigyázták, és az ébredezőket kegyetlenül kivégezték. 

 Nagyon fontosnak tartom megemlíteni a vallás kialakulását földünk történelmében, mert ez az, 

amit a thiatirai korszaknak köszönhet az egyház, ezenkívül az egész világ is. Vagyis a vallás a thiarirai 

korszak idején szilárdult meg az egyházban. Már a pergamumi korszakban megkezdődött az egyház 

tévútra terelése a hatalmi székbe való beültetésével, de a krisztusi hit tönkretétele a tévtanítással, csak 

a thiatirai korszakban nyer teret.  

 Minden Babilonban kezdődött Nimróddal és Szemiramisz királynővel. Az özönvíz után az elva-

dult állatok miatt erős, fallal körülkerített városokat építtetett Nimród, aki Noénak dédunokája volt. A 

nép, oltalmazót látott benne, és az ősevangélium ismeretében úgy tekintett rá, mint a megígért szaba-

dítóra, aki az asszony magvából született. Kialakult emiatt egy tisztelet Nimród személye iránt, aki 

hatalmaskodásban látta az élete értelmét. „Khus nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmassá lenni a 

földön.” (1Mózes 10:8.) Nimród korán meghalt. A hagyomány szerint vadkan ölte meg egy vadásza-

ton, vagy pedig egy összeesküvés áldozata lett. Felesége azonban nem mondott le arról a tiszteletről, 

ami neki is kijutott, amikor Nimród még élt. Parázna módon terhes lett, és elhitette a babonás embe-

rekkel, hogy a születendő magzat Nimród reinkarnációja. A december 25-én született gyermek való-

ban fiú lett, és az emberek elhitték Szemiramisznak, hogy Nimród újraszületett. Ettől kezdve Szemi-

ramisz az anya, és a gyermek Nimród tisztelete annyira megerősödött, hogy istenfia és istenanyaként, 

majd Szemiramiszt a halála után az Ég királynőjeként tisztelték és imádták. Az évszázadok alatt ez 

folyton erősödött és misztifikálódott. Nimród születésnapját évenként megünnepelték, és mint 

szaturnáliát, szent eseménynek tartották. A babiloni birodalomban buzgó emberek őrizték és ápolták 

ezt a hagyományt, akik az idő haladtával rájöttek, hogy a nép babonás hajlamait maguk javára fordít-

hatják. Ők voltak Nimród Úr papjai. Úr jelentése: Baál. Tehát ezek Nimród Baál papjai voltak. A 

későbbiek folyamán egyszerűen csak Baál papok, akik Baálnak szobrokat építettek, és az imádat tár-

gyát így kézzel is megfoghatóvá tették. Ez volt a vallás bölcsője. Innen vitték el Egyiptomba is a bál-

ványimádatot, ahol Nimródnak Ozirisz és Szemiramisznak Izisz nevet adtak.  

 A babiloni birodalom bukása után a médek és perzsák lettek a világbirodalom urai. Tetszett nekik 

a nép vallásos alapú irányítása. Belátták ugyanis, hogy a hibákért nyugodtan hivatkozhatnak az iste-

nekre, de a dicsőséget a faragott szobor úgysem teszi zsebre. Meghagytak minden szokást és hagyo-

mányápolást, csupán a Baál isten nevét cserélték ki saját nyelvüknek megfelelőre, vagyis Nimródból 

Tammuz lett, Szemiramiszból pedig Astarte. 
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 A macedón királyság Nagy Sándor hadvezetése idején igázta le Babilóniát. A lábadozó hellén 

kultúrának jól jött az időtálló babiloni vallás. Mindent átvettek tőlük, csupán a bálványistenek nevét 

cserélték ki. Itt Erosz lett Nimródból és Aphrodité Szemiramiszból.  

 Rómában Vénusz néven butított Szemiramisz, az Ég királynője. Kupidó néven pedig a kis isten-

fiú, vagyis Nimród. Szobraikon és képeiken mindenhol úgy ábrázolták az istenanyát, hogy karján ült a 

kis istenfiú. Az ünneplések talán nagyobb hangsúlyt kaptak, de a császárok nagyon jól kijöttek az 

isteneikkel. Annyira, hogy még az istenek székeibe is befurakodtak. Augustus császártól kezdve a 

császári rang isteni eredetet és rangot is jelentett. 

 A római birodalom alkonyán Nagy Konstantin fedezte fel az üldözött, de mégis életképes keresz-

tyénekben a nagy lehetőséget. A társuralkodók feletti győzelme (312) után 313-ban a keresztyének 

számára mentelmi jogot biztosított. A hatalomba bevonta vezetőiket, és akikre addig a máglya várt, 

azokat most a császári palotákba helyezte el. A vallásos nép fölötti hatalmat kezükbe adta törvénye-

sen, valamint az anyagi javakhoz való hozzájutást biztosította számukra. Cserébe néhány római vallá-

sú embert kellett a keresztyéneknek befogadni, akik meghonosították Vénusz és Kupidó imádatát Má-

ria és a kisjézuska néven. A háromszázas évek végén és az ötödik század elején már a keresztyének is 

ünneplik a szaturnáliákat, csak éppen karácsonyként. Az Ég királynőjét is tisztelik Mária, valamint 

Nimród Baált is imádják kisjézuska néven. 

 Itt és így ér véget a napjainkig fennmaradó vallás eredete. Jézus Krisztust faszoborként ábrázolni 

istenkáromlás és Isten kicsúfolása. Figyeljük csak meg a tízparancsolatból a másodikat. „Ne legyenek 

néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, 

a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt van-

nak.” (1Mózes 20:3-4.) 

 

 

 

 3. „A Sárdisbeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az, a kinél van az isteni hét lélek és a hét csillag: 

Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy. 

2. Vigyázz, és erősítsd meg a többieket, a kik halófélben vannak; mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljesek-

nek. 

3. Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad; és tartsd meg, és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, 

mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. 

4. De van Sárdisban egy kevés neved, azoké a kik nem fertőztették meg a ruháikat: és fehérben fognak velem járni; mert 

méltók arra. 

5. A ki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én 

Atyám előtt és az ő angyalai előtt. 

6. A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. 

7. A Filadelfiabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja a Szent, az Igaz, a kinél a Dávid kulcsa van, a ki megnyitja 

és senki be nem zárja, és bezárja és senki meg nem nyitja: 

8. Tudom a te dolgaidat (ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, a melyet senki be nem zárhat), hogy kevés erőd van, és megtar-

tottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. 

9. Ímé én adok a Sátán zsinagógájából, azok közül, a kik zsidóknak mondják magukat és nem azok, hanem hazudnak; ímé azt 

mívelem, hogy azok eljőjjenek és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged. 

10. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, a mely az egész 

világra eljő, hogy megpróbálja e föld lakosait. 

11. Ímé eljövök hamar: tartsd meg a mi nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. 

12. A ki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő; és felírom ő reá az én Istenem-

nek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, a mely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új neve-

met. 

13. A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. 

14. A Laodiczeabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének 

kezdete: 

15. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév. 

16. Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. 

17. Mivel ezt mondod: gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyo-

morult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen: 

18. Azt tanácslom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted 

legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. 

19. A kiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg. 
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20. Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele va-

csorálok, és ő én velem. 

21. A ki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe üljön velem, a mint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő 

királyiszékében. 

22. A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.” 

 

 

 

Szárdiszbeli gyülekezet 
 

 Szárdisz Törökország területén található, Szmirnától keletre, Kis-Ázsiának legrégibb és egyik 

leghíresebb városa. Földrajzi helyzete alapján az ókor egyik legnagyobb kereskedelmi központja volt. 

Öt hatalmas kereskedelmi út találkozott a városban. Az egyik északnyugat felé húzódott Thiatira és 

Pergamum felé. A másik kelet felé Filadelfiát szelte át. A negyedik a Meander-völgy városait kötötte 

össze. Az ötödik a távolabb fekvő Efézus városát, s ezzel a Kaystros-völgyet kapcsolta össze 

Szárdisszal. Elképzelhetjük, hogy egy ilyen fontos fekvésű város milyen nagy erővel vonzotta az ókor 

szerencsevadászait, kereskedőit, utazóit. Mindezekhez még a legértékesebb áldás az volt, hogy a vá-

roson keresztül folyt a Tmolus-hegyről érkező folyam, ami a piacteret szelte át, és az aranyhomok 

hordalékát hozta magával. Még a természet is a város gazdagságára esküdött fel. Itt volt a gyapjúipar 

legjellegzetesebb központja is, ami legalább úgy jellemzi Szárdiszt, mint a festőipar Thiatirát. 

 A császárkultusz nem játszott jelentős szerepet a városban, s a keresztyén gyülekezet számára 

sem jelentett olyan veszélyt, mint Szmirnában vagy Pergamumban. Mi volt mégis a veszély a szárdiszi 

gyülekezet számára, amiért elmarasztaló szavakat kapott Jézustól? A város gazdagsága. Ez a gazdag-

ság nem kerülte ki a keresztyéneket sem. A kereskedelmi lehetőségek őket is csábították. Az aranyfo-

lyamból ők is gyűjthettek kincseket. Mindez elkápráztatta a Szárdiszban élő keresztyén gyülekezetet. 

A város elvilágiasodott, szeretetlen életmódot élt. Hérodotosz megvetően írja róluk: „A fürge lábú 

lydiaiak csak a citerán szeretnek játszani, verni a gitárt és kiskereskedőként élni.”
10

 Valószínűleg 

látták a pogányok is erről a gyülekezetről azt, hogy halott hitűekkel állnak szemben. 

 

 „A Sárdisbeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az, a kinél van az isteni hét lélek 

és a hét csillag: Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy.” (3:1.) Jézus be-

mutatkozással kezdi, és azzal folytatja, hogy tudja a szárdiszbeli gyülekezet dolgát. Élőhalott; ezt a 

nevet adja nekik. „Az a neved, hogy élsz ,és halott vagy.” Ma már nincs ebből a városból egyéb, mint 

szétszórt romhalmaz. Közötte nyomorúságos török kunyhók, amelyek a Sart nevű kis falut képezik. 

„A kegyes Schubert Henrik Gotthilf utazás közben ezekben a kunyhókban összesen két keresztyént 

talált. Teljesen Isten ítélete alá esett ez a gyülekezet.”
11

  

 

 „Vigyázz és erősítsd meg a többieket, a kik halófélben vannak; mert nem találtam a te cseleke-

deteidet Isten előtt teljeseknek.” (3:2.) „Vigyázz!” Jézus minden gyülekezetnek más fogalmakkal 

küldi a levelet. Olyanokkal, amelyek csak rájuk voltak jellemzőek. Ennek alapján fel lehetett ismerni a 

gyülekezeteket, hogy kinek lett címezve. Így a „Vigyázz” figyelmeztető szó is valamiért igen jellemző 

erre a gyülekezetre. 

 Szárdisz városát, Círus, perzsa király különleges módon, sőt tanulságos módon foglalta el. A 

történetet Hérodotosz, görög történetíró elevenítim fel. „Szárdisz falai a fekvése miatt teljesen legyőz-

hetetlennek és bevehetetlennek tűntek. A város mögött emelkedett ugyanis a Tmolus hegység. Ezen a 

hegyen volt egy kiugró sziklafok, egy cölöphöz hasonló, amelyen állt a város erődje. Ez a helyzet le-

hetetlenné tette a szemből való támadást. Círus megszállta Szárdiszt és az volt a szándéka, hogy ami-

lyen gyorsan csak lehet, beveszi, mert a város akadályozta továbbvonulását. Üzenetet küldött csapa-

taihoz, hogy jelentős jutalomban részesíti azt, aki utat talál az áthághatatlan sziklafal megmászására 

és az erőd elfoglalására. A seregben szolgált egy Hyeroades nevű katona is. Jól megnézte magának a 

sziklát, hogy találjon valami helyet a rohamra. Ekkor észrevett egy lyd katonát az ormon. Amikor a 

lyd katona ráhajolt a mellvértre, véletlenül leesett a sisakja a sziklára. Hyeroades látta, ahogy a lyd 

átmászott a mellvérten és a sziklán lemászott a sisakért, majd visszament. Jól megjegyezte magának 

az utat, amelyen a lyd katona ment. Ugyanazon az éjszakán egy rohamcsapattal fölkúszott ugyanazon 
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az úton a sziklára. Amikor felértek, a csúcsot teljesen üresen találták. A várőrség még álmában sem 

gondolta azt, hogy bárki is megtalálja az utat. Teljesen biztonságban érezték magukat. Hyeroades és 

társai harc nélkül tudtak előrenyomulni, s így Szárdiszt a perzsák elfoglalták.”
12

 Ez az elővigyázat-

lanság és fölényes biztonságérzet Szárdiszban kétszáz év múlva megismétlődött (kb. Kr.e. 170-ben), 

amikor Antiochus Epifánész, Szíria királya ugyanezzel a módszerrel foglalta el az erődöt.  

 

 A szárdiszi gyülekezet számára így nagyon is aktuális volt a „Vigyázz” és amit a harmadik vers-

ben olvasunk: „...Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely 

órában megyek hozzád.” (3:3b.) Szárdiszt a gazdagsága és látszólagos bevehetetlensége sodorta két 

alkalommal vereségbe. Olyan a gazdagság a keresztyén ember feje fölött, mint szemen a hályog. Meg-

rázta Isten ezt a gazdag Szárdiszt. Kr. u. 17-ben olyan földrengés pusztított, amelynek következtében 

teljesen összeomlott a város. Tibérius császár építtette fel újra. De az élő ige elhalása is jellemző a 

szárdiszi közösségre. Megindult a belmisszió, de nem volt olyan nagy az ereje, hogy elkerülje Jézus 

figyelmeztetését. „Elmegyek hozzád, mint a tolvaj.” Nem fenyegette Szárdiszt sem császárkultusz, 

sem erős zsidó egyház, sem üldözések, még a gyülekezetben sem található semmi eretnekség. Gazdag-

ság volt, béke és nyugalom, a halál nyugalma. Úgy is mondhatnám, hogy szépen elaludt a szárdiszi 

gyülekezet. Minden gyülekezet legfőbb vágya, hogy béke, nyugalom és csend legyen. Ilyenkor erős-

nek és büszkének érzzük magunkat. Olyanok, mint a szárdiszi erőd. Ha valaki a csendbe szenderült 

gyülekezetet elkezdi ébreszteni, biztos lehet abban, hogy közutálat tárgyává válik. De csak az alvók 

szemében. Jézus szemében nem. 

 

Egy gyülekezet azonnal életveszélybe kerül, ha:  

  1. A múltját kezdi dicsőíteni ahelyett, hogy reménykedne, ahogyan azt 1János 3:2-3. vers mond-

ja: „Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. 

De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Ő hozzá; mert meg fogjuk őt látni, a 

mint van. És a kiben megvan ez a reménység Ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, a miképen Ő 

is tiszta.”  

  2. Életveszély áll fenn akkor is, ha a formaságok fontosabbak lesznek az életnél. Amikor többet 

számít az előírásszerű szertartások betartása, mint az élet lüktető áramlása. Amikor jobban ragaszko-

dunk a liturgiákhoz, mint Krisztushoz.  

  3. Életveszély áll fenn akkor is, amikor a szabályzat megsértésével nagyobb bűnt követünk el, 

mint a legfőbb törvény megsértésével, amely így szól: „...egymást szeressétek; a mint én szerettelek 

titeket, úgy szeressétek ti is egymást.” (János 13:34.)  

  4. Ha az egyház szabályzati rendeletek küzdőterévé válik, halálos beteg. „Mert ők (a farizeu-

sok) nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik; de ők az 

ujjokkal sem akarják azokat illetni.” (Máté 23:4.) Jézus keményen bírálta a papokat, amiért a Szent-

írás törvényei mellé azok még a saját törvényeiket is a népre kényszeríttették. Megnehezítve ezzel 

sorsukat, tönkretéve hitüket. 

 

 „De van Sárdisban egy kevés neved, azoké a kik nem fertőztették meg a ruháikat: és fehérben 

fognak velem járni; mert méltóak arra. A ki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki an-

nak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám előtt és az ő angyalai 

előtt.” (3:4-5.) A fehér ruhába öltözés nem egyenlő azzal, hogy nem vétkezem, nem követek el bűnö-

ket, tisztán tartom kezemet, számat, testemet, és erkölcsösen élek. Ez nem a fehér ruhát jelenti. Az 

ember nem képes önmagát tisztán tartani, még akkor sem, ha ő úgy gondolja, hogy igen. Ha mi nem 

dörgölődünk a bűnökhöz, a bűnök dörgölődnek hozzánk. A fehér ruha csak Jézus ajándéka lehet. A 

bűnöket, mint szennyfoltokat csak az ő vére képes tisztára mosni, fehéríteni, eltüntetni. 

 Már említettem, hogy a gyapjúipar úgy jellemezte Szárdiszt, mint a festőipar Thiatirát. A gyapjú-

ból font ruhák igen kedvelt öltözékek voltak Szárdiszban. Befestetlenül, fehér ruhákat hordtak. A gö-

rög vallási világban szentségtörésnek számított, ha valaki nem tiszta fehérben jelent meg a pogány 

istentiszteleteken. Még halvány szennyfoltok sem lehettek ruháikon. De a tisztaságot csak külsőségek-

re értették. Számunkra viszont a fehér ruha a lelki tisztaságot jelenti. Pontosabban a szív tisztaságát, 
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mert Jézus is így szól a hegyi beszédben: „Boldogok, a kiknek szívök tiszta, mert ők az Istent meglát-

ják.” (Máté 5:8.) Az ókorban a fehér ruhák három jelképet hordoztak magukkal: 

1. A tisztaságot jelképezték: A tiszta szívűek meglátják az Istent. 

2. Az ünnepélyességet: Az ünnepi ruha fehér volt, a mennyei öltözék szintén fehér. 

3. A győzelem színe: A győztesek fehér ruhába öltöztek a hadjárat után. A mi hadjáratunk a vi-

lág és Sátán ellen irányul. Győzelem esetén kapjuk meg a fehér ruhát Jézustól. 

 Az élet könyvéről szól az ötödik vers. Aki győz, annak nem törlöm ki a nevét az élet könyvéből. 

Ennek értelmét példával szeretném szemléltetni: Amikor a kisfiam meghalt (12 és fél évesen), az 

anyakönyvvezető egyetlen tollhúzással kihúzta a kisfiam nevét a személyigazolványunkból, és mellé-

írta, hogy „meghalt”. Amikor ezt megláttam, a rosszulléttel küszködtem. Ez még a temetésnél is bor-

zalmasabb volt számomra. Tisztában voltam azzal, hogy a halott gyermek nevét kihúzzák a könyvből, 

melyben csak az élő gyermekek nevei szerepelhetnek. Az élet könyve Istennél van. Így aki győz, an-

nak örök élete van Istennél, annak a nevét nem húzzák ki az élet könyvéből, és nem kell majd átélnie 

azt a borzalmas érzést, amit a név kitörlése jelent. 

 A Szárdiszban élő keresztyén gyülekezet állapota súlyos volt, de nem reménytelen. A feltámadott 

Krisztus szava kemény és elítélő, de egyben riadó is az ébredésre, amíg van idő. Amikor Ő szól, a 

halottak életre kelnek. Az „élő halottak” újból bizonyságtevőkké válhatnak, missziózhatnak. „A ki-

nek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.” (3:6.) 

 

Szárdiszi korszak 

 

         

         
  efézusi szmirnai pergamumi thiatirai szárdiszi   

  96 313 545 1517 1984-91   

 

 A thiatirai altatás és tévtanítások eredménye az lett, hogy a keresztyén emberiség elérkezett a 

hideg halál korszakába. A hideg halál korában, vagyis a sötét középkorban egy ígéretet kapott a 

thiatirai gyülekezet. A hajnalcsillag ígéretét, amely a reformációban el is érkezett, de olyan rövid életű 

volt, hogy még Luther is szomorúan látta be, hogy nem sokat ért el a reformáció kezdeményezésével. 

Ő maga sem hitte, hogy egyetlen emberöltő alatt újból elalszik a reformáció lángja s vele a megrefor-

mált egyház is. Isten azonban nem hagyta veszni az emberiséget és újabb reformátorokat támasztott. 

Luthert követte Kálvin, majd az anabaptisták, baptisták, és naiv, aki azt hiszi, hogy a baptistákkal vége 

a folyamatnak. A szárdiszi korszak egészen napjainkig tart. Valahol ott lehet a végét elképzelni, ahol 

felszabadul az emberiség a kommunista álmok kábulatából. Ez majd a következő levélből fog élesen 

kirajzolódni, és érthetőbbé válni. Az ébredező keresztyének számára ezzel véget ér a sötét éj és nö-

vekszik a világosság. Ézsaiás próféta jól látta az utolsó idők jelei között azt is, hogy a világosság és a 

sötétség együtt növekszik. Majd hirtelen elragadtatik a világ világossága és ráborul a földre az Anti-

krisztusból áradó sötét éjszaka. „Kelj fel, világosodjál mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége 

rajtad feltámadt. Mert ímé sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, 

és dicsősége rajtad megláttatik.” (Ézsaiás 60:1-2.) 

 

 Miért korszakhatár az 1984-1991-ig megjelölt idő intervallum? Mert ebben az időszakban tárul 

fel az az ajtó a keresztyénség és a zsidó nép előtt, amelynek helye már a következő korszakban talál-

ható. Gorbacsov volt az, akin keresztül Isten ajtót nyitott a világ olyan részeiben is az evangélium 

számára, ahol a sötétség volt az úr. Ebben az időben kezdték el beszédeiket a világ politikusai úgy, 

hogy: „Egy új világkorszak kezdetén állunk.” 

 

Ki volt Mihail Gorbacsov?  

 „És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, a ki a te néped fiaiért áll, mert nyomorú-

ságos idő lesz, a milyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mindezideig. És abban az idő-

ben megszabadul a te néped; a ki csak beírva találtatik a könyvben.” (Dániel12:1.)  

 Mihail és Mihály. A volt Szovjetunió keresztyénei, de különösen a zsidók között elterjedt egy 

prófécia, amelynek a Dániel 12:1 vers volt az alapja. Vagyis, hogy egy Mihály nevű fejedelem fogja a 
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szabadságot a számukra elhozni. Brezsnyev halála óta minden új vezetőválasztást izgalmasan figyel-

tek. A hetedik uralkodó neve Mihail volt. Mihail Gorbacsov. A várakozás és a Dániel 12:1-re alapo-

zott prófécia beteljesedett. Az addig szigorúan visszatartott zsidók Gorbacsov uralkodása alatt kezd-

hették meg a hazavándorlást Izraelbe. Az egyházak szabad utat (nyitott ajtót) kaptak és rengeteg Bib-

liát. 1984-1991. Az általa képviselt hatalom ideje pontosan 7 év.  

 

1. Vladimir Iljics Lenin uralkodása 1921-től számítható. A Vörös Hadsereg ekkor legyőzte Vrangel 

orosz fehérgárdistáit, és a rigai békével módosult az 1919-ben megállapított Curson-vonal. A szov-

jet kormány helyzete megszilárdult.  

Vladimir jelentése: világuralkodó. Lenin 54 éves korában őrűlten halt meg.  

2. Joszif Viszarionovics Sztálin 

3. Nyikita Szergelyevics Hruscsov 

4. Vladimir Iljics Brezsnyev 

5. Andropov 

6. Csernyenkó 

7. Mihail Gorbacsov. A hetedik uralkodó. Uralkodásának kezdete 1985 tavasza. Vége 1991 kará-

csonya. Bokor Pál így ír róla: „Alig hét év alatt életművet alkotott. Felszámolta a Szovjetuniót,...Ő 

maga jézusi alkat volt, aki megváltani egyetlen lelket sem tudott, de tízmilliók lelkét szabadította 

fel, igazolván, hogy a tisztesség fogalma nem idegen a politikától.”
13

 

Láthatjuk, hogy a hetedik uralkodó 7 évig uralkodott. Az ő uralkodásának vége és a Lenin uralko-

dásának kezdete között eltelt idő 70 év.  

Gorbacsov nem tartotta megváltónak magát. Egyik beszédében ezt kérdezte: „Ki Jézus Krisztus kö-

zöttünk? Csak Jézus Krisztus tudott 20 000 zsidót 5 vekni kenyérrel jóllakatni.”
14

 

 

Kezdjük előlről.  

1. 70 évig tartott a kommunizmus.  

2. A 7. uralkodó Gorbacsov volt. 

3. 7 évig tartott az ő uralkodása. Uralkodása végére teljesen összeomlott a kommunizmus, mint 

eszme. Erőtlenné vált a Szovjetunió, mint katonai birodalom, amitől egy egész világ rettegett. He-

lyette beindult a római szerződés megalapozása a pápával együttesen, aminek a vége az Európai 

Egyesült Államok, vagy ismertebb nevén Európai Unió. (EU). Elkerülhető tehát a próféciai vég? 

Róma, mint meghatározó politikai tényező, sohasem tűnt el! Most pedig egy új viágbirodalom 

kezdeményezője lett.  

 

 

 

Filadelfiai gyülekezet 
 

 Filadefia: Jelentése, testvérszeretet. Szárdisztól délkeleti irányban, mintegy 45 km-re található. 

Kr.e. 140-ben alapította II. Attalus király (más néven Philadelphosz). Így a város az ő nevét kapta. 

Három ókori királyság határán volt található: Mysia, Lydia, Phrygia találkozásánál, mint határváros. 

Kelet kapujának nevezték. Itt vonult keresztül Európából a kelet felé vezető kereskedelmi út. Attalus 

felismerte ezt a gazdasági lehetőséget és felépítette a várost. Attalus célja az volt, hogy a határon túl 

élő lyd-ek és phrygiaiak barbár, vad életmódját megváltoztassa, és megnyerje őket a görög kultúra 

számára. Ami a lyd-ek esetében sikerült is, de a phrygiaiak elutasították a görög tudományt, kultúrát, 

minden szokásaival együtt. Feladata volt az ókori Filadelfiának, hogy a hellén kultúrát elvigye Európa 

felé is, és határain túl mindenfelé terjessze. A „Kelet Kapuja” jellemző volt Filadelfiára, amely nyitva 

állt a barbár kelet felé. 

 Nevét még két görög szóból is származtatják.
15

 Az egyik: a fileó. Jelentése: szeretni. A másik: az 

adelfosz. Jelentése: testvér. A két szó összetételéből adódik a testvérszeretet.  

 A város igen gazdag volt melegvizű forrásokban, ahol nagyon sokan nyertek gyógyulásokat reu-

matikus betegségekből. Ezért távoli városokból, vidékekről keresték föl. Ez megnövelte a város for-

galmát, lüktetését. Ami viszont próbára tette a város lakóit, az az volt, hogy vulkáni területen helyez-
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kedett el és gyakori volt a földrengés. Kr.u. 17-ben egy földrengéstől teljesen romba dőlt a város. 

Tibérius császár azonban Filadefiát is éppúgy újjáépíttette, mint Szárdiszt. Az adót elengedte, sőt 

anyagi segítséggel támogatta a népet. Ekkor a város hálából a Neocesarea nevet vette fel, ami azt je-

lentette, hogy: a császár új városa. Ez a névváltozás hála volt a jótéteményért. A várost a történelmi 

szokások tanították erre a nemes gesztusra. Csak a későbbi nemzedékek változtatták újból vissza az 

eredetire a város nevét. A gyakori földrengés miatt a város lakóinak többször el kellett menekülni a 

leomló kövek elől, de mindig visszatértek és felújították. Tudatukban mindig ott élt a rettegés, az örö-

kös félelem. Mikor fog újra megremegni a talpuk alatt a föld? Mikor omlanak le az emberi kézzel 

épített falak? 

 Mindezekhez még hozzáírható az is, hogy a pogány kultuszok központja volt Filadelfia. Igen 

sokféle istent imádtak, akiknek templomokat is emeltek. Jellegzetes elnevezést kapott pogány kultu-

száról: „Kis Athén”, mivel az utcákon mindenhol megtalálható volt valamelyik pogány isten templo-

ma. Ha egy ember egész életében hűségesen szolgált pogány istenének, és kimagasló tiszteletet érde-

melt ki a közösség előtt, akkor a város hálából oszlopot emelt a templomban tiszteletére, és nevét az 

oszlopba véste. Ezt a történeti tényt használta fel Jézus arra, hogy a Filadelfiában élő kevés létszámú 

keresztyén lakóit erősítse, vigasztalja. Ez a jellemző történet csak Filadelfiában volt érvényes. Más 

gyülekezet nem érthette volna meg az üzenetet.  

 A legszebb levél Filadelfiának szól. A legcsodálatosabb ígéret is a filadelfiaiaké. Ez a gyülekezet, 

mint a végidők gyülekezete is, aki győzni tud, és amelyik a nyomorúságon át is fennmarad. 

 

 „A Filadelfiabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja a Szent, az Igaz, a kinél a 

Dávid kulcsa van, a ki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és senki meg nem nyitja:” (3:7.) 

Félreérthetetlenül mutatkozik be itt is Jézus. Ézsaiás próféta könyvében találjuk a magyarázatát, a 22. 

rész 20. verstől kezdődően. Ott azt olvashatjuk, hogy az Úr elhívja Eliakimot, és neki adja Dávid há-

zának kulcsát. Fölöltözteti, övvel megerősíti, teljhatalmú tiszttartóvá teszi Dávid háza felett. De úgy, 

hogy tőle függ majd az is, hogy ki megy be a házba, és ki megy ki a házból. Ez a kis létszámú, kevés 

erővel rendelkező gyülekezet nyitott ajtót kapott az Úrtól. Nem kellett sem Jézabel, sem a nikolaiták 

tanítása, sem a bálványok, sem a pogány istenek nem érdekelték. Csak egy dolog érdekelte őket. Be-

menni a nyitott ajtón át Isten kegyelmébe, és nem jönni ki onnét soha többé. Itt nem talál az Úr bűnö-

ket, nem figyelmeztet, nem is fenyít. Pedig Filadelfiában nagy létszámú zsidó gyülekezet volt, és a 

gazdag egyház befolyást akart gyakorolni a kis létszámú keresztyén gyülekezetre. De ezt a gyülekeze-

tet nem érdekelte sem a világ gőgje, sem tudása, sem hatalma, sem vagyona. Kevés erejével csak az 

Urat várta, csak benne reménykedett. Nem találtuk meg benne a kifestett Jézabelt, a felállított bál-

ványt és Aserákat. 

 „Tudom a te dolgaidat (ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, a melyet senki be nem zárhat), hogy 

kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet.” (3:8.) Jézus 

jól ismeri ennek a gyülekezetnek az életét. Kevés az ereje, de ennek ellenére megtartotta Urának be-

szédeit, sőt életveszélyes körülmények között sem tagadta le Jézus nevét. A gyülekezet elé nyitott 

ajtót adott Jézus. Vagyis lehetőséget, hogy az evangéliumot hirdesse lehetetlennek látszó körülmények 

között is. Ezt a lehetőséget senki nem veheti el tőlük, mert amit Jézus megnyit, azt senki be nem zár-

hatja. Nem véletlenül nevezték Kelet kapujának Filadelfiát. Feladata volt az ókori Filadelfiának, hogy 

a hellén kultúrát elvigye Európa felé is, és határain túl mindenfelé terjessze. Ahogyan Attalus király 

felismerte a nagy lehetőséget a hellén kultúra terjesztésére, úgy a filadelfiai keresztyének is, és a Jézus 

által nyitott kapun át, vihették a pogány világ felé az evangéliumot. A hellén kútura volt az eszköz 

Jézus kezében nyelvi szempontból, mert az evangéliumok és a levelek görögül íródtak. 

 

 „Ímé én adok a Sátán zsinagógájából, azok közül, a kik zsidóknak mondják magukat és nem 

azok, hanem hazudnak; ímé azt mívelem, hogy azok eljőjjenek és leboruljanak a te lábaid előtt, és 

megtudják, hogy én szerettelek téged.” (3:9.) Az Úr még dicsőséget is szerez ennek a hűséges gyüle-

kezetnek. Sátán zsinagógájából rendel oda némelyeket, hogy azok leboruljanak e gyülekezet lábai 

előtt. Ezáltal viszont megpróbáltatnak a gyülekezet tiszta szívű tagjai. Kiválasztódnak azok, akik meg-

tartják Isten beszédeit. Ezek az Úr akaratából vannak ott. „Ímé én adok.” Akar az Úr olyat cselekedni 

egy testvérszerető gyülekezettel, hogy Sátán gyülekezetéből ad hazugokat? Akik tönkretehetik és 

megkeseríthetik a keresztyén emberek életét? Igen, megteheti, adhat. Könnyű úgy keresztyén ember-
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ként élni, ha soha sem kapunk kemény próbákat. De ott, ahol a hazugok, mint sátáni alakok megjelen-

nek, akik a tettetett hitből élnek és inkább élősködnek, ott próbára van téve a gyülekezet. Aki úgy 

elemzi gyülekezetét, hogy ott minden ember komoly, egészséges, és nincs semmi hiba benne, az nem 

lehet azonos Filadelfiával. 

 

 „Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbál-

tatás idején, a mely az egész világra eljő, hogy megpróbálja e föld lakosait.” (3:10.) Krisztus szüle-

tése óta már sok-sok megpróbáltatás érte a föld lakosait és az egyes embereket. Ilyen volt a keresztes 

hadjárat, az inkvizíció, a forradalmak, a világháborúk, a katasztrófák. Az igazán nagy megpróbáltatás 

viszont még hátra van. Ebben az igében az egész világot érintő megpróbáltatás alatt az antikrisztusi 

„Nagy nyomorúságot” értjük. (Vö. 13. rész.) Most még csak a gúnyolók és csúfolódók megvetését 

kell eltűrni, de ez az igazán keresztyén számára könnyen elviselhető. Amikor már az életről lesz szó: 

sokan megtorpannak és elerőtlenednek. Mindezek a jelek mutatói lesznek annak, hogy bent vagyok-e 

Isten kegyelmében. 

 

 A végidők gyülekezete koronát kapott Jézustól. „Ímé eljövök hamar: tartsd meg a mi nálad van, 

hogy senki el ne vegye a te koronádat”. (3:11.) Először mondja Jézus, hogy: „Ímé eljövök hamar”. 

Ezt csak Filadelfiának mondja. Viszont nem is találunk a kétezer éves történelemben olyan gyülekeze-

tet, mint a filadelfiai. Ha tehát megindul az egyháztörténelemben e gyülekezet működése, úgy aktuá-

lissá válik az Úr figyelmeztetése. „Ímé eljövök hamar”. Hogyan működik ez a gyülekezet? Úgy, hogy 

a „nyitott ajtót” használja, amely a pogány világ felé vezet. (Ajtó = bejutási lehetőség.) Evangelizál, 

bizonyságot tesz, mindezek mellett életével bizonyítja környezete számára, hogy csak az Ige szerint él. 

Munkálkodására a pogányok megtérnek. Az a közösség, ahol a hit és az istenfélelem csak a családban 

öröklődik tovább, vagy még ott sem, nem azonosítható Filadelfiával. „A filadelfiai egyház üzenetének 

olvasásakor lehetetlen azt a benyomást elfojtani magunkban, hogy az utolsó idő egyházával állunk 

szemben. A többinél nincs az a benyomásunk. A megkoronáztatás ideje közel. Az utolsó perceket éljük 

és ezekben az utolsó percekben minden erőnket össze kell szednünk, hogy a koronát senki ki ne vegye 

a kezünkből.”
16

 

 A korona, a felmagasztalás, a minden földi fölé emelés és győzelem jelképe. Csak ez a gyüleke-

zet, és a szenvedő szmirnai áll meg dorgálás nélkül az Úr előtt. A kitartás a hűség jutalmát veszi. A 

gyülekezet, mint Krisztus menyasszonya méltó ajándékot kap a vőlegényétől.  

 

 „A ki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő; és 

felírom őreá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, a mely 

az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet.” (3:12.) Már említettem az oszlop történelmi 

jelentőségét. Apokaliptikus értelme az, hogy a keresztyén ember, mint oszlop álljon a gyülekezetben, 

és tartószerkezet legyen. Mert minden gyülekezetben vannak, akiket tartani kell. Ha tehát minden 

gondolatunkat, javunkat, erőnket belevetjük a gyülekezet gondjaiba, akkor oszloppá tétetünk. Az Úr 

oszloppá, oszlopos tagokká teszi azokat az Ő Istenének templomában, akik győznek. 

 Úgy fejeződik be a levél, hogy a győztesre az Úr felírja a saját nevét, és az Ő Istenének nevét, és 

az új Jeruzsálemét. Mint ahogy azt az ókori oszlopokra is felírták. Amikor az ókorban, vagy közép-

korban megválasztottak egy új királyt, az volt az egyik legfontosabb dolga, hogy pénzt, érmét veretett. 

Az érmén a király neve volt olvasható. A pénzverés joga a királyi méltóság jelképe volt. A név a mél-

tóságot és a királyi személyt jelölte meg. De voltak értékesebb és kevésbé értékes pénzérmék is, ame-

lyek mind viselték a király nevét. A keresztyén, Urának mint értéke, tulajdona, „érméje”, melyre rá-

vési a Király a saját nevét. Ez a csodálatos filadefiai gyülekezet, csak érdemeket szerzett az ókorban. 

Isten ereje ott van, ahol élő gyülekezetek vannak. De ne felejtsük el, itt vannak olyanok is, akik Sátán 

zsinagógájából vannak. Ezek az Úr akaratából vannak ott. „Ímé én adok.” Az volt a jellemző az ókori 

Filadelfiára és a mostanira is, amit a 3:10. versben olvastunk. „Mivel megtartottad az én béketűré-

semre intő beszédemet!” A gyülekezet igazi tagjai béketűrőek, testvérszeretőek voltak. Ezt olvashat-

juk Jézus hegyi beszédében: „Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondat-

nak.” (Máté 5:9.) Béketűrésre pedig ott van szükség, ahol háborúskodni akarnak némelyek.  
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„A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.” (3:13.) 

 

Filadelfiai korszak 

 

         

         
  efézusi szmirnai pergamumi thiatirai szárdiszi filadelfiai  

  96 313 545 1517 1984-91 ?  

 

 A filadefiai korszak kezdetének időpontját a nyolcadik igeversben találhatjuk. A nagy ajtónyitás 

Gorbacsov színrelépésével azonosítható. Természetesen minden országban más és más időpontban 

nyílt meg a korlátlan evangelizálási lehetőség, de a kommunista birodalom széthullása Gorbacsov 

nevéhez fűződik. A nagy missziós lelkület és ébredési hullám miatt a korszak Filadelfia típusú gyüle-

kezetei kivívják Jézus elismerését. Ennek a korszaknak az Ő eljöveteléről már azt mondja: „Ímé, eljö-

vök hamar.” Szárdisznak még csak ennyit mond: „Elmegyek hozzád.” A filadefiai korszaktól nincs 

messze Jézus visszajövetele. Amikor Jézus visszajön, betelik a pogányok ideje, és elragadja őket. A 

Máté 25-ben szereplő tíz szűz példázatában ez a gyülekezet az öt okos szüzet személyesíti meg, aki 

rávilágít a világ bűneire, mert Ő az Isten Szellemének szövétneke. „Az Úrtól való szövétnek az ember 

lelke...” (Példabeszédek 20:27a.) 

 

 

 

Laodiceai gyülekezet 
 

 Laodicea a végidők haldokló egyháza, amelyről semmi jót nem tudott mondani a feltámadott 

Jézus Krisztus.  

 A gyülekezet történelmi háttere: A város Frigia tartomány déli részén található. Ma nincs jelentő-

sége. Eredetileg Diospolis, azután Rheos volt a neve. Csak később kapta Antiochus Theos siriai király 

szörnyűséges feleségétől, Laodikétől a nevét. Jelentése: Népigazság. Szóösszetételét vizsgálva azt is 

jelenti: laosz = nép, dikaiosz = igazság, uralom. Tehát népigazság, vagy népuralom. Mindkét szó azt 

jelenti, hogy: demokrácia. A demokráciában pedig nincs király, vagyis mindenki úr. Nagyon csalóka 

helyzet ez, mert a demokráciában az urak is egymás urai akarnak lenni, és minden törekvésük abban 

nyilvánul meg, hogy egymáson uralkodjanak. A történelem folyamán a demokráciának is az volt min-

dig a vége, hogy egy mindenki fölött uralkodó vezetőt termelt ki az emberek közül, aki aztán diktátor-

rá, császárrá nőtte ki magát. A diktátorok mindig a demokráciában születnek. Laodicea, mint a vég-

idők gyülekezeti típusa, már a nevében is ezt a furcsa helyzetet hordozza, vagyis diktátortermelő kor-

szakba tekinthetünk e levél által Jézus akaratából. Efézushoz hasonlóan Timur Lenk csapatai ezt a 

várost is teljesen szétrombolták 1402-ben. Néhány feltünő rom található ma a helyén, amelynek a 

neve: Eski-Hissar, vagyis régi kastély. 

 A Lykos folyó kiszélesedésénél épült, ott, ahol a Meander folyóba torkollott. A tenger felé hala-

dó folyami kereskedelmet ellenőrizte. Szárazföldi kereskedelmi utak keresztezték egymást a városban, 

ami növelte gazdasági jelentőségét. Gazdaságilag ebben az időben a legjelentősebb város. Kr.e. 133-

ban csatlakozott a római birodalomhoz, Nagy Sándor bukása után. Ez jelentette számára a felvirágzás 

kezdetét. Lakosai között igen sok volt a zsidó, akik köztudottan jól bántak a pénzzel. Éppen ezzel 

érdemelték ki a rómaiak megbecsülését. II. Antiochus uralkodói házából való királyok felismerték a 

zsidóknak ezt a hasznos tulajdonságát és megbecsülték őket, mivel a pénz emberei voltak. Az uralko-

dók pedig csak attól remélhettek pénzt, akinek volt. A korabeli feljegyzések szerint csak a zsidó férfi-

ak 7500-an voltak. Ehhez jön még az asszonyok és a gyermekek száma. Egyedül az itt élő zsidók ren-

delkezhettek olyan vagyonnal, hogy még a római hatóságokra is befolyással voltak. Josephus Flavius 

feljegyzései szerint „Kis-Ázsia tőzsdéje” Laodicea volt. Kr.u. 17-ben a földrengés Laodiceát sem 

kímélte meg. Tibérius császár építtette ezt is újjá. Kr.u. 60-ban újra romba dőlt a város. Ekkor már 

nem fogadott el semmiféle segítséget, hanem a saját erejéből a lakosság felépítette. Mintegy ezzel is 

bizonyítva az ókori világ előtt, hogy Laodicea lakosai gazdagok, és nincs semmiféle segítségre szük-
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ségük. Önelégültségre utaló ez a dölyfös, nagymellényű magabiztosság. Erre mondja Jézus a 17. vers-

ben: „Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem...” Nem 

volt ebben a városban szüksége az embereknek sem Isten, sem más segítségére. Pénzen sok minden 

megvásárolható, és sok mindenki lefizethető. És nekik aranyból sok volt. A kereskedelmet a zsidók 

uralták, valamint a működő szövő- és ruhaipart is. Szövetiparukat világszerte ismerték. Az itt készült 

fekete textil igen kelendő volt, a napfényben, sötétibolya színben csillogott. Ez tette híressé, és meg-

különböztethetővé a milesisi gyapjútól is. A laodiceai gyapjút az itt tenyésztett fekete juhfajtától nyer-

ték. Büszkék voltak ruhaiparukra és ruháikra. Sokat adtak arra, hogy mindig ápolt külsővel és jól öltö-

zötten jelenjenek meg egymás között is, de főleg társaságokban. A rendkívül drága fekete színű ruhát 

a kihívó gazdagság jeleként viselték. Megvetették az ókorban elfogadott fehér színű ünnepi öltözéket. 

Tüntető magatartásuk nagy adag kevélységgel párosult. A sötétség szimbólumaként viselt fekete ruha 

rányomta bélyegét életükre, és ezt Jézus szemükre is vetette. Vaknak, mezítelennek, nyavalyásnak, 

szegénynek és nyomorultnak nevezte őket.  

 Ítélkező város volt a császárság idején, de a császárkultusz magasra töréséről nincs semmi jelen-

tős hagyaték. A pénz elnyomta a császárkultusz kialakulását. Kis-Ázsiában működő gazdaságok és 

városok aranya idevándorolt előbb, vagy utóbb.  

 Nemcsak a szövetet és ruhát kellett itt vásárolni, hanem Asklepios, a gyógyítás istene is felfedez-

hető Laodiceában. Az orvoslásnak híres iskolája működött itt. Két területen volt igen jelentős. A fül-

gyógyítás és a szemgyógyítás területén. Nardus olajból állították elő azt a kenőcsöt, amit fülgyulladá-

sokra használtak, mégpedig jó eredménnyel. A szemkenőcsöt speciális porokból, tabletták formájában 

árulták, amit használat előtt össze kellett törni, és a szemet bedörzsölni vele. Abban az időben a gyen-

ge és betegszemű emberek kezelésére ez volt a legjobb szemgyógyító módszer. Erre utal Jézus, ami-

kor azt mondja, hogy: „...kend meg a te szemeidet, hogy láss.” (3:18c.)  Aki pedig gyógyulni akart a 

fájdalmas fülgyulladásokból és a szemgyulladásokból - melynek vége vakság volt, ha nem kezelték - 

az minden pénzt megadott a gyógyszerekért. És a pénz ezen az úton is Laodiceába vándorolt. Az itt 

élő polgárok mind az anyagi jólétre törekedtek, valamint a testi ápoltságra, egészséges életre. Pedig a 

testen belül nagy problémát látott meg Jézus. A lelkük teljesen beteg volt, sőt Jézus ruhátlannak látta 

teljes lényüket.  

 Fontos dolog az egyházak életében az anyagi jólét, az anyagi biztonság. De nem a legfontosabb. 

A gyülekezeti házak, templomok mind anyagi eredetű fizikális dolgokból állnak, és szép dolog ezen 

munkálkodni minden keresztyénnek. De nemcsak a testnek kell magasba szökő tornyú templomokat 

építeni, hanem a szellemnek és a léleknek is. Laodiceában sokat törődtek az emberek a testükkel, de a 

lelkükről nem is akartak tudomást venni.  

 Olyan beteg volt már az itt élő emberek lelke, hogy a haldoklás pillanatában szólítja meg őket 

Jézus. Lelki fülük süket, lelki szemük vak, szellemük ruhátlan. Ilyen volt az ókori Laodicea. Az itt élő 

keresztyének is hasonló körülmények között éltek, illetve haldokoltak.  

 

 „A Laodiczeabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizony-

ság, az Isten teremtésének kezdete:” (3:14.) Ehhez a haldokló gyülekezethez szól így az Úr. Itt sem 

értheti félre senki Jézus személyét. Az 1:5. versben már találkozhattunk ezekkel a Jézusra utaló sza-

vakkal: „Aki hű tanúbizonyság.” A 2:13. vesben a pergamumi gyülekezetnek példaképül állítja 

Antipászt, akit „az én hű bizonyságom” névvel jutalmaz. Jézus Krisztus hű, mert nem hagyott ben-

nünket magunkra. Elküldte a vigasztalót. Bizonyság, mert a kereszthalál után feltámadt testben meg-

mutatja magát, és az Istenről való bizonyságtétele egyértelmű és igaz. A másik jelző az „Isten terem-

tésének kezdete.” Az eredeti görög szöveg elemzését tanulmányozva azt jelenti, hogy a „forrása” az 

Isten teremtésének. Vagy az „oka” a teremtésnek. Jézus tehát nem, mint első teremtmény, hanem min-

den érte, miatta lett teremtve. A teremtésnek kezdete Jézus miatt van. „Mert Ő benne teremtetett 

minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár 

uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremtet-

tek.” (Kolossé 1:16.) Vagyis Őrajta keresztül, Őáltala és Ővégette teremtetett minden. Jézus a terem-

tésben résztvevő Fiú Isten.  

 

 „Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév. 

Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból.” (3:15-16.) Itt már 
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jellemzi is a Laodiceában működő keresztyén gyülekezetet. Sem hideg, sem hév, tehát langyos, kiköp-

nivaló. Mintha undort keltett volna Jézusban ez a gyülekezet. Laodicea környékén sok volt a gyógy-

forrás. Ha valaki beleivott a langyos vízbe, azt az undor környékezte, és kiköpte. A langyos keresztyén 

élet undort vált ki Jézusból. Neki a hév, tűzforró emberekre van szüksége, akiben ég a szeretet lángja. 

De még ennél is érdekesebb az a gondolat, hogy inkább lenne hideg ez a gyülekezet. A hideg jelző 

alatt a hitetlen emberek csoportját értjük. Azokat, akik Jézust még nem ismerik. Jézus még ezeket is 

jobban elismeri, mint a langymeleg laodiceai közösséget. 

 

 „Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok és meggazdagodtam és semmire sincs szükségem; és nem 

tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen.” (3:17.) A 

laodiceabeli gyülekezetet a gazdagság tette nyomorulttá Jézus Krisztus előtt. Pedig Szárdiszban is 

gazdagok voltak a keresztyének, mégsem kaptak olyan dorgálást. Szárdiszból éppúgy, mint a többi 

városokból az arany előbb-utóbb Laodiceába vándorolt. Vagy gyapjúért, vagy szövetért, vagy a mé-

regdrága gyógyszerért. Láthatta az ókori világ a város gazdagságát, de csak az anyagi gazdagságot. A 

szellemi és lelki gazdagsága viszont Jézus előtt semminek minősül. „Nyomorult, nyavalyás, szegény, 

vak, mezítelen” jelzőkkel illeti a Laodiceában élő gyülekezetet.  

 

 „Azt tanácslom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és 

fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szem-

gyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss.” (3:18.) A tűzben megpróbált arany Jézus előtt 

nem a laodiceaiak csillogó aranya, hanem arról az aranyról beszél, amelyet az ember munkálkodása 

érdeméül kap Jézustól. Mert munkálkodásainkat tűzben próbálja meg az Úr. Ha az Őelőtte drágának 

bizonyul, úgy az éghetetlen és csak a salak távozik el belőle. Ha a fáradozás értéktelen, olyanná válik, 

mint a szalma vagy pozdorja, amely a tűzben ellobban. „Mert más fundamentomot senki nem vethet 

azon kívül, amely vettetett, a mely a Jézus Krisztus. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágakövet, 

fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundamentomra; Kinek-kinek munkája nyilván lészen: mert 

ama nap megmutatja, mivelhogy tűzben jelenik meg; és hogy kinek-kinek munkája minémű le-

gyen, azt a tűz próbálja meg.” (1Korinthus 3:11-13.) Laodicea aranya földi eredetű, cselekedete poz-

dorja értékű. Jézus visszajövetelekor megsemmisül. Ami megmarad, az a mezítelenségük. Hiába van 

ott a szövetipar, a fekete gyapjú, mindez csak a test ruházata, mely lángot kap és elég. De Jézus kínál-

ja nekik az árut tovább. A fehér ruhát is, amely a szellemük mezítelenségét takarja. A szemgyógyító 

írt, amely a lelki szemeik gyógyítására alkalmas. Hiába gyártják a méregdrága szemkenőcsöt, az csak 

a szemre jó. A lelki szemek vakok Laodiceában. Úgy kínálja ezeket Jézus, mint adakozó, aki ajándék-

ba akarja adni ezeket az árukat, mert a vételárat már lefizette. A fizetőeszköz az Ő vére. Tulajdon 

vérével fizetett a mennyei seregek és az emberek szeme láttára. Csak azok az értékek jönnek velünk a 

mennyek országába, amelyeket Jézustól kapunk. Van egy arab közmondás, mely úgy szól, hogy: „A 

szemfödélen nincsen zseb.” Lehet az ember vagyonos, milliárdos is, de mindent a földön hagy. Sírba 

tehetik királyok mellé gazdagságuk aranyjelvényeit, az utókor ha megleli, úgy sem kíméli. 

 

 „A kiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg.” (3:19.) 

Felszólítás ez a választásra. Térj meg. Mégis csak azokat fenyítjük meg mi is, akiket szeretünk. Gyer-

mekeinket, vagy nagyon közeli hozzánk tartozót. Akit féltünk a megromlástól. „Mert a kit szeret az 

Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, a kit fiává fogad.” (Zsidók 12:6.) Ha szeret az Úr, ak-

kor miért fenyít, miért ostoroz? Mert még nem vagyunk olyanok, hogy alkalmasak lehessünk a meny-

nyei polgárjog elnyerésére. A vadhajtásokat lemetszi rólunk, de még a fölösleges ágakat is, mint a jó 

kertész. A fák is megkönnyezik a metszés helyét, mégis úgy terem a jó fa jó gyümölcsöt, ha évente 

megmetszik. Szép példája még a gyémánt csiszolása is a nevelésnek. A talált, nyers gyémánt még nem 

alkalmas arra, hogy uralkodók koronáját díszítse. Ahhoz előbb az ékszerésznek hosszú, fáradságos 

munkával ki kell alakítania belőle a csillogó briliánst. Az ékszerész minden esetben hasítással kezdi. 

A fölösleges darabokat lehasogatja a nyers kőről, majd csiszolószerszámokkal polírozza. Közben a kő 

fénye erősödik, tüze nő, a fölösleges részek pedig lehullanak és megmaradnak csiszolópornak. Akiket 

fiának fogad az Úr, azokat megostorozza. Mennyivel könnyebb úgy elviselni az ostorcsapásokat, ha 

mi tudjuk azt, hogy fiak vagyunk és nem korcsok. „Ne vond el a gyermektől a fenyítéket; ha megve-

red őt vesszővel, meg nem hal. Te vesszővel vered meg őt: és az ő lelkét a pokolból ragadod ki.” 
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(Példabeszédek 23:13-14.) Hyeronimus mondta: „az Isten nagy fenyítése, legnagyobb ítélete lenne az, 

ha fenyítését megvonná tőlünk.”  

 

 „Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, 

bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem.”  (3:20.) Ez a mondat nemcsak úgy általában 

hangzik el az egyház felé. (Itt Laodicea felé.) Ez az egyes emberekhez szól, mindenkihez külön-külön. 

Az egyház nem tudja az én szívemet megnyitni Jézus előtt. Jézus sem nyitja azt meg. Az ajtó előtt áll 

és zörget. Én nyitom meg a szívem ajtaját Jézus Krisztus előtt, mert a szívzár csak belülről nyílik. 

Amikor az Úr megtérésre hív, csak kopogtat, ha nem nyílik meg a szív, tovább megy. De amikor a 

föltámadott Úr Krisztus ítéletre jön el, akkor feltöri minden szívnek ajtaját. Akkor, mint bíró jön el, és 

ítélni fog élőket és holtakat, mert nála vannak a pokolnak és halálnak kulcsai. Rátöri a bezárt szívekre 

ajtóikat, felfedi a szívnek legrejtettebb titkait is. „Azon a napon, melyen az Isten megítéli az emberek 

titkait, az én evangyéliomom szerint a Jézus Krisztus által.” (Róma 2:16.) Ha az ítéletkor jönnek elő 

a bűnök, ha a megtérésre híváskor nem nyitjuk meg szívünket Krisztus előtt, úgy járunk, mint az öt 

bolond szűz, akik kimaradtak a vőlegényes házból, ill. a mennyek országából.  

 Laodiceában még csak zörget az Úr, de a végidők elhanyatló egyházának ajtaja ma is zárva van 

Jézus előtt. Az öt bolond szűz, akik sokáig aludtak, riadtan kapkodva ébredtek. De az olaj már elfo-

gyott. „Ímhol jő a vőlegény!” kiáltják az éjszaka közepén. Az öt bolond hiába ébredt fel. Nem láttak, 

nem volt olaj a lámpásukban. Készek voltak arra is, hogy az utolsó pillanatban az öt okostól vegyenek, 

de nem kaptak. Pénzük volt, olajuk (kenetük, vagyis Istentől való felhatalmazottságuk) nem. Rohantak 

az árusokhoz, de mire visszaértek, a vőlegény megjött és bezárta az ajtót. Belülről. És nem nyitotta 

meg, hiába zörgettek. „Nem ismerlek titeket” - hangzik a válasz bentről. A valóság az, hogy ők sem 

ismerték a vőlegényt. Aludtak. Hiába zörgetett szívük ajtaján. Az alvó szárdiszi gyülekezetnek az Úr 

még csak azt mondja: „Ímé eljövök hamar”. (2:11.) Laodiceában ott áll az ajtó előtt és zörget, mert 

ez már az ítélet ideje. Aki hallja a zörgetést, az ajtót nyit, ahhoz az Úr bemegy és vele vacsorázik.  

 Az ókori civilizációban három étkezés volt jellemző, de a vacsora minden esetben családias volt. 

A reggeli és az ebéd bárhol elfogyasztható és rövid ideig tartó, azonban a vacsoránál mindenki jelen 

volt. Ezt már nem sietősen, kapkodva, hanem nyugodt légkörben, megpihenve és tartósan elbeszélget-

ve, a napi problémák megbeszélése közben fogyasztották. Jézus nem pillanatnyi időt szakítva akar 

velünk maradni, és futva megtérésre buzdítani, hanem a problémákat megbeszélve, kenyeret megosz-

tani és tartósan ott is maradni, mert az a vacsora amelyen az Úr jelen van, az Úrvacsora, ahol felkészít 

a holnap harcaira, amelyen győztesen átsegít, ha igényeljük. 

 

 „A ki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe üljön velem, a mint én is győztem és 

ültem az én Atyámmal az Ő királyiszékében.” (3:21.) Győzni csak ott lehet, ahol harc van. A megté-

rés utáni küzdelemben erre készít fel az Úr. Minden napnak megvan a maga baja és harca. De a győze-

lem ígérete Jézusban rejlik. A jutalom pedig olyan, amelyeket Ő is kapott, amikor győzött. 

  

 „A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.” (3:22.) Lassan frázis marad a 

keresztyének előtt is a feltámadott Jézus Krisztus visszajövetelének közelsége, mert olyan sokan pré-

dikálták már ezt évtizedek óta. És prédikálják ma is! Kétezer éves várakozás után nem lehet Jézus 

Krisztus visszajövetelét kihirdetni az utolsó két hónap alatt. Még az utolsó két év sem elegendő ahhoz, 

hogy minden emberhez eljusson az örömhír. „Ímhol jő a vőlegény!” (Máté 25:6.) Jézus Krisztus az 

Eklézsia vőlegénye. Méltó és tisztességes az Ő visszajövetelét hirdetni évtizedekkel korábban. Egyhá-

zi szokás a gyülekezetnek bejelenteni, hogy ki a vőlegény és ki a menyasszony, de az esküvőt is előre 

tudatják velünk. Több vasárnapon keresztül, pedig még nincs is ideje az esküvőnek. Mennyivel inkább 

szükséges hirdetni Jézus Krisztus érkezését. Azt, hogy visszajön és elviszi magával az ő menyasszo-

nyát, az eklézsiát. Nem is viszi, hanem elragadja, mint jogos tulajdon menyasszonyát ragadja ki vőle-

génye a menyasszonyos házból. Ezért tartom nagyon fontosnak én is az utolsó verset. „Akinek van 

füle, hallja” Jézus is nagyon fontosnak tartja, mert mind a hét gyülekezetnek elmondja ezt. Egyetlen 

mondat sincs ezenkívül, melyet mind a hét gyülekezetnek megíratna, de ezt valamiért igen fontosnak 

tartja. Minden gyülekezetben kell, hogy legyen, akinek van füle és hallja. Aki pedig hallja, hirdesse! 

Az efézusi gyülekezethez írott levél értelmezésében már említettem ennek a kitüntetett igének a jelen-
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tőségét és jelentését. „Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.” A Lélek, azaz 

a Szent Szellem szól. A Szent Szellem hangját pedig ki hallja meg? Csak szellemünk képes érzékelni 

a Szent Szellem hangját. De ahhoz szükséges a szellemi fül, ami a Szent Szellem ajándéka (karizmája) 

bennünk. Pál apostol beszél erről az 1Korinthus 12:7-8. versben. „Mindenkinek azonban haszonra 

adatik a Léleknek kijelentése. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a Lélek által; 

másiknak pedig tudománynak beszéde, ugyanazon Lélek szerint.” Ahhoz, hogy valakinek van füle 

hallásra vagy nincs, tehát az szükséges, hogy belső hallást kapjon Istentől. Az egész ugyanis karizma 

kérdése, amely adatik, mert a Szent Szellem karizmája a mi Szellemünk füle bennünk. „Térjetek meg 

és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és 

veszitek a Szent Lélek ajándékát.” (ApCsel. 2:38.) A Szent Szellem ajándéka számunkra is elérhető, 

de csak akkor, ha akarjuk. Az ajándékot nem kényszeríti ránk az Úr. Azt mondja: veszitek. Úgy is 

értelmezhetem, hogy elnyeritek. A 22. verset összefoglalva: Aki megtér és bemerítkezik, az elnyeri a 

Szent Szellemnek azt az ajándékát is, hogy hallhassa mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek.  

 A filadelfiai gyülekezettel egy időben él a Laodiceai gyülekezet. Mindkettő a pogányok idejének 

végén, vagyis Jézus Krisztus visszajövetele idejében. Amikor Jézus a Máté 25-ben a tíz szűzről be-

szél, akkor erről a két gyülekezetről van szó. A Laodiceai gyülekezetet az öt bolonddal szemlélteti. Az 

ilyen típusú emberek, gyülekezetek nem részesülnek az elragadtatásban, mert nem készülnek fel rá. 

Nincs tartalék olaj a lámpásukban. Kenet nélküli vallásos élettel, vakon tapogatózva, Jézus szerint 

mezítelenül és nyavalyásan találja őket. A menyasszony dolga az, hogy esküvői fehér ruhájával fog-

lalkozzon. A Jelenések 19. rész 7-8. vers szerint ez nem más, mint a szentek igazságos cselekedetei.  

 

Laodiceai korszak 

 

         

         
  efézusi szmirnai pergamumi thiatirai szárdiszi filadelfiai laodiceai 

  96 313 545 1517 1984-91 ? ?? 

 

 Két gyülekezet típus körvonalai bontakoznak ki manapság a keresztyénség horizontján. Laodicea 

és Filadelfia. Az öt bolond és az öt okos. Ennek létrejöttéhez növekednie kell a világosságnak is és a 

sötétségnek is, úgy, ahogy Ézsaiás megprófétálta. (Ézsaiás 60:1-2.) Úgy fog elszakadni a kettő egy-

mástól, ahogy a nappal az éjszakától. Hirtelen, de egyértelműen. Mert egyik közösség sem fogja maga 

között elviselni a másikat. Mi köze van a világosságnak a sötétséghez? Körvonalai már most kirajzo-

lódnak annak a hatalmas szakadásnak, amiről a 2Thessalonika 2. rész tudósít. Nem más az, mint a 

kenettel (olaj) rendelkező közösség és a kenet nélküli közösség, amely már nem képes hatékonyan 

rávilágítani a világ bűneire. Pislákol és kialszik. Éppen akkor, amikor felharsan a kiáltás: „Ímhol jő a 

vőlegény.” A tartalék olajjal rendelkező öt okos szűz bemegy a vőlegényes házba, az öt bolondra pe-

dig ráborul a sötét éjszaka.       

 

 A hét gyülekezetből egyre többet láthatunk. Figyeljük tovább a lepel lehullását, és látni fogjuk, 

hogy az ókori hét gyülekezethez küldött levelet nemcsak az ókor gyülekezeteinek íratta Jézus. A leve-

lek tartalma aktuális marad korszakokon keresztül és ma is. Vannak elméletek, amelyek szerint egy-

egy gyülekezettel egy egyházat jelöl meg, vagy szólít meg az Úr. Van, aki azt tartja elfogadhatónak, 

hogy az egyházakon belül is lehetnek különböző gyülekezettípusok. Én mindkettőt igaznak tartom. 

Valóban felismerhető az ókori hétből a jelenkori hét gyülekezet (egyház). De nem lehetünk merevek 

és elutasítóak az egyházakkal szemben. Egy-egy város szellemi nagyságát a gyülekezet angyala hatá-

rozza meg. Ha azt lecserélik, úgy az egész gyülekezet gondolkodása megváltozhat. A gyülekezet an-

gyala kifejezés mindenesetben azt a gyülekezeti vezetőt, vagy prédikátort (papot) jelöli, aki éppen 

akkor működik. Ne felejtsük el, minden gyülekezeten belül működhet jól is és rosszul is egy lelkipász-

tor (pap). Az megint más kérdés, hogy nem gyülekezet az, ahol a pásztorkodás nem működik. Sőt van 

olyan is, ahol a hit ellen működik, mert kialakultak a szabályzatok, amitől a pásztorok nem akarnak 

eltérni. Vagy ha az egyház szabályzatai a mértékadók, nem pedig a Szentírás. Filadelfiában az volt az 

ókori juhpásztorok szokása, hogy estére beterelték egy körbefalazott, fedett akolba a nyájat. Az aklon 

csak egy kis nyílás volt, amelyen keresztül a nyáj egyenként tudott bemenni. Amikor mind bent volt, 
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akkor a pásztor odafeküdt a nyílásba és testével zárta be az ajtót. Reggel a pásztor felkelt a nyílástól és 

ezzel adott nyitott ajtót a juhoknak a legelő felé. A pásztor teste volt az ajtó. „Bizony, bizony mon-

dom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja.” (János 10:7b.) Vajon hány pásztor védi ma testével 

az ő gyülekezetét? Amikor Isten elküldte az Ő egyszülött fiát, akkor Jézus testével a Kereszten ajtót 

nyitott nekünk a menny felé. „Én vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam megy be, megtartatik és bejár 

és kijár majd, és legelőt talál.” (János 10:9.) „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött 

Fiát adta, hogy valaki hiszen Ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3:16.)  
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Második jelenés 
 

 

 

 

 4. „Ezek után látám, és ímé egy megnyílt ajtó vala a mennyben, és az első szó, a melyet mint egy velem beszélő 

trombitának szavát hallék, ezt mondja vala: Jőjj fel ide, és megmutatom néked, a miknek meg kell lenni ezután. 

2. És azonnal elragadtatám lélekben: és ímé egy királyiszék vala letéve a mennyben, és üle valaki a királyiszékben;  

3. És a ki üle, tekintetére nézve hasonló vala a jáspis és sárdius kőhöz; és a királyiszék körűl szivárvány vala, látszatra sma-

ragdhoz hasonló. 

4. És a királyiszék körűl huszonnégy királyiszék vala; és a királyiszékekben látám ülni a huszonnégy Vénet fehér ruhákba 

öltözve: és a fejökön arany koronák valának. 

5. A királyiszékből pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jőnek vala ki. És hét tűzlámpás ég vala a királyiszék 

előtt, a mely az Istennek hét lelke; 

6. És a királyiszék előtt üvegtenger vala, hasonló a kristályhoz; és a királyiszék közepette és a királyiszék körűl négy lelkes 

állat, szemekkel teljesek elől és hátúl. 

7. És az első lelkes állat hasonló vala az oroszlánhoz, és a második lelkes állat hasonló a borjúhoz, és a harmadik lelkes 

állatnak olyan arcza vala, mint egy embernek, és a negyedik lelkes állat hasonló vala a repülő sashoz. 

8. És a négy lelkes állat, a melyek közül mindeniknek hat-hat szárnya vala, köröskörül és belül teljes vala szemekkel; és meg 

nem szűnik vala nappal és éjjel ezt mondani: Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, a ki vala és a ki van és a ki eljö-

vendő, 

9. És mikor a lelkes állatok dicsőséget, tisztességet és hálát adnak annak, a ki a királyiszékben ül, annak, a ki örökkön örök-

ké él, 

10. Leesik a huszonnégy Vén az előtt, a ki a királyiszékben ül, és imádja azt, a ki örökkön örökké él, és az ő koronáit a kirá-

lyiszék elé teszi, mondván: 

11. Méltó vagy Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt; mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és 

teremttettek.” 

 

 

 

A trónterem 
 

 „Ezek után látám, és ímé egy megnyílt ajtó vala a mennyben, és az első szó, a melyet mint egy 

velem beszélő trombitának szavát hallék, ezt mondja vala: Jőjj fel ide, és megmutatom néked, a 

miknek meg kell lenni ezután.” (4:1.) János egy megnyílt ajtót lát a mennyben. Nyitott ajtóról már 

olvashattunk a 3. rész 8. versében. „(Ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, a melyet senki be nem zár-

hat.)” A filadelfiai gyülekezet azon az ajtón vihette át az evangéliumot, a pogány világ felé. Jánosnak 

a nyitott ajtó lehetőséget ad betekinteni a mennyek országába. Az ajtó pedig Jézus. „Én vagyok az 

ajtó” (János 10:9.) versében mondja ezt többek között az Úr Jézus. Olvashatjuk úgy is, ha ezt az igét 

behelyettesítjük, hogy Jánosnak Jézus nyit lehetőséget arra, hogy betekinthessen a mennyek országá-

ba. Vagyis János, Jézuson át, rajta keresztül láthatja meg a mennyek országát. Erről a megnyílt ajtóról 

tett Jézus bizonyságot a Nátánaellel való beszélgetésekor. „Bizony, bizony mondom néktek: Mostan-

tól fogva meglátjátok a megnyílt eget,...” (János 1:52a.) Az ég tehát zárt volt, és Jézus nyitottá tette. 

Így kezdődik János második látomása. Egy megnyitott ajtót pillantott meg. Jézus fel is hívja magához. 

„Jöjj fel!” De azt is meghatározza pontosan, hogy „ide”, azaz ahol Ő áll. Hangja olyan volt, mint egy 

trombitáé. Aki az Ő trombita erősségű hangját meghallja, az egy pillanat alatt elváltozik (szellemi 

állapotba kerül) és elragadtatik. „Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert 

trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.” (1 Kor. 

15.52.) Ez azt jelenti, hogy Jézus hangja az a bizonyos utolsó trombitaszó, amely felhangzik megérke-

zésekor, melyre feltámadnak először, akik meghaltak Őbenne, és azután mi, akik élünk elragadtatunk 

azokkal együtt. Ami ebben a fejezetben Jánossal történt, az a mi elragadtatásunknak az előképe. Egy 

minta áll előttünk a nagy, és rendkívüli eseményről. Idejét azonban nem határozza meg ez az igesza-

kasz sem. Eseménykronológiáját tekintve azonban tudni lehet, hogy a jövőben akkor történik meg, 

amikor Jézus visszajön, hogy a veszedelem elől elragadja azokat, akiket méltónak talál.  
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 János, miután a hét gyülekezetnek szóló üzenetet megkapta, visszakapta közönséges emberi ér-

telmét és megírta, vagy lediktálta azt, amit látott. Azért mondom, hogy emberi értelmét, mert a jelené-

sek alkalmával János mindig több, mint ember, és itt a több szónak van jelentősége. János a pozitív 

extázis állapotában volt. „És azonnal elragadtatám lélekben.” Meg is jelöli ezt János. Tehát lélekben 

ragadtatott el. Helyes fordítása: szellemben, mivel a görög szövegben a pneűma szó áll. Tüstént szel-

lembe jutottam. János elragadtatott szellemi állapotba került, és ezt pozitív extázisnak nevezzük. Ez 

irányában különbözik az extázistól, vagyis értelmesebb, azaz több lesz, mint ember. Az extázis pedig 

kevesebb, vagyis abnormális állapotba hozza az embert. Az extázisban lévő elveszti tudatos önkont-

rollját, nem tud visszaemlékezni a vele történt dolgokra. Kiszolgáltatottá válik és szánalmassá. János a 

pozitív extázisban, az értelem felfokozott állapotában nemcsak jelenéseket látott, de azokat tökélete-

sen le is írta. Nem volt kiszolgáltatott, nem veszítette el az önkontrollját. Különbözik ez a ma jól is-

mert New Age által szolgáltatott extázistól, valamint a rossz gyümölcstermő nyugati, új szellemi 

áramlatoktól, ahol az álati viselkedés és hangzavar együtt van jelen. Pontosan úgy, ahogyan a 

pergamumi alantas istentiszteleteken a pogány istenek templomában. Nem alkottak újat ma sem, csu-

pán azt alkalmazzák, amit a pogányok régen is alkalmaztak csodákat remélve. Háttérben a megtévesz-

tés szelleme munkálkodik. 

 

 „És azonnal elragadtatám lélekben: és ímé egy királyiszék vala letéve a mennyben, és üle va-

laki a királyiszékben” (4:2.) Nem azonos ez a királyiszék a „nagy fehér királyiszék”-kel. Ez a királyi-

szék nem az ítélő királyiszéke, hanem a mindenható, uralkodó Atya Istené. János nem azért jelöli meg 

körülírással a királyiszékben ülőt, mert nem tudta eldönteni vagy megállapítani, hogy ki az. A zsidó 

hit szerint nem volt szabad kiejteni az Isten nevét. (יהוה Jahweh írva, de Adonáj-nak olvasták). A név 

ismerete azt jelentette az ókorban, hogy hatalmában van az a személy, akinek a nevét valaki ismerte. 

Isten fölött azonban senkinek sem lehetett hatalma, ezért nevét sem tudhatta. „Vagyok aki vagyok.” 

Úgy kellett körülírni, hogy mindenki megértse. Ezért írja le János körülírással a királyiszéket és a rajta 

ülőt.  

 

 „És aki üle, tekintetére nézve hasonló vala a jáspis és sárdius kőhöz; és a királyiszék körűl 

szivárvány vala, látszatra smaragdhoz hasonló.” (4:3.) János azt mondja, hogy ha a királyiszéken 

ülőnek a tekintetére nézünk, olyasmit látunk, mint mikor a drágakövekre nézünk. Jézus nem magyará-

zott meg neki semmit. Azt kellett Jánosnak leírni, amit látott.  

 A jáspis görög szó. Jelentése: lángolt kő. A kalcedonok fajtájába tartozó másodrendű drágakő. A 

megmunkált jáspiskövet ékszerként használták már az ókorban is. Ezékiel próféta ír róla, mint Tírusz 

királyának díszítő ékszeréről. De megtalálható az Új Jeruzsálem leírásánál is, mint az első alap ékesítő 

köve, valamint a falak anyaga is jáspis. Nemcsak János látja így a trónon ülőt. Ezékiel próféta szintén 

hasonló képekkel írja meg, amit látott. Ezékiel 1:27-28. „És látám izzó érczként ragyogni, a melyet, 

mintha tűz vett volna körűl derekának alakjától fogva és fölfelé; és derekának alakjától fogva és 

lefelé látám, mintha tűz volna. És fényesség vala körülötte, Mint a milyen a szivárvány, mely a 

felhőben szokott lenni esős időben, olyan vala a fényesség körös-körűl. Ilyen vala az Úr dicsőségé-

nek formája, és látám, és orczámra esém, és hallám egy szólónak szavát.” 

 János az Úr tekintetét nemcsak jáspishoz hasonlítja, hanem a jáspis és sárdius kőhöz. A sárdius 

mai megfelelője a piros színű rubin. A rubin elsőrendű drágakő. A megfelelően csiszolt rubin lapkái 

belső tükörként viselkednek, és úgy működik, mint a briliáns. A drágaköveknek a csiszolás adja meg a 

belső tükröt, vagyis ha a fény belép a drágakőbe, az visszaverődik, a fénytörésnek megfelelő szögben, 

és a kő belsejében lévő mikroszkopikus szemcséket megvilágítja. Ezt úgy látjuk, mintha lumineszkál-

na. Sziporkázik és a rubin esetében ez lobogó, ragyogó élő tűzre emlékezteti a szemlélőt. A jáspis 

mint lángolt kő, az izzó érchez hasonló színével és a rubin lángoló fényével az élő tűz, a tömény élet-

erő látványát keltik a prófétákban.  

 A királyiszék körül szivárványt lát Ezékiel és János is. A szivárvány színei pedig csak a fehér 

fény szétbontásakor keletkeznek. Optikai jelenség. A látomás olyan gyönyörű, hogy azt János csak 

fényjelenségekkel tudja szemléltetni. Mivel itt egy hasonlóságról van szó, ezért az azonosságot tagad-

ja, amit úgy kell érteni, hogy nem rubint és jáspist látott, hanem olyat, amit csak azokhoz tud hasonlí-

tani, mert nincs rá jobb kifejezés. Az Atya Istenből áradó fehér fényt alkotóira bontva látja János, 
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mint a kegyelem szimbólumát, a szivárványt. Ezek után képzeljük el, hogy János látja az Atya fehér 

fényének tündöklő ragyogását, amelyben a rubin tűzpiros, életerős fénye feloldódik a jáspis vérvörös 

fényével, és mindezt egy szivárvány íveli át, amely belevegyül a smaragdhoz hasonló fűzöld ragyogá-

sával. (A smaragd csiszolt változata elsőrendű drágakő, és úgy működik, mint a rubin és gyémánt.) 

 A fehér fény magában hordoz minden színt. A fehér fény tartalmazza a szivárványnak mind a hat 

alapszínét. Vörös, narancssárga, sárga, zöld, kék, lila. Ez a hat alapszín létezik. Minden más ebből 

keverhető ki. Ezeknek az összekeverésekor kapjuk újra a fehéret. Aki a királyiszéken ül, körül van 

véve a szivárvány színeivel. A belőle áradó fehér fényt látjuk alkotóira bontva, mint a kegyelem meg-

nyugtató jelét, amely az özönvíz utáni szövetségkötés jele. „És lészen, hogy mikor felhővel borítom 

be a földet, meglátszik az ív a felhőben. És megemlékezem az én szövetségemről, mely van én közöt-

tem és ti közöttetek, és minden testből való élő állat között; és nem lesz többé a víz özönné minden 

testnek elvesztésére.” (1Mózes 9:14-15.) Annak bizonysága ez, hogy kegyelmes az Úr. Aki a királyi-

székben ül, körül van véve a kegyelemnek jelével, mely árad szüntelenül minden ember felé. A sma-

ragd színű szivárvány nem haragos szivárvány, hanem a szivárvány legszelídebb színe. A leggazda-

gabb, leggyöngédebb, legkedvesebb, legdrágább kegyelem árad felénk. Aki a trónon ül, nem is lehet 

más, mint az Atya Isten, aki mindennel rendelkezik, akiből a fehér fény árad, amely a teremtett világ 

felé világosság.  

 Bár a fehér fény minden más fényt magában hordoz, egy fényt mégsem találunk meg a trón körül. 

Pedig eléggé hozzánk van rendelve és közismert. A fekete fény. A fekete színű fényt igen nehéz meg-

érteni, sőt megmagyarázni is. A fizika azt mondja a fekete fényről, hogy csak akkor kapjuk meg, ha a 

fehéret elvonjuk. Ennek értelme, hogy az a fekete, amiből a fehéret elvesszük. Nem eltakarjuk, hanem 

elvonjuk. Az elvont fehér fény helyén jön létre a fekete, amely azonban nem rendelkezik sugarakkal. 

Tehát nem fényáradat, hanem egy hiányállapot. Gondoljunk a bukott angyalokra, Luciferre. Lucifer 

jelentése: világosság hozó, hajnalcsillag. Hatalmat kapott Istentől a fényhordozásra. Lucifer angyali 

fejedelem volt. Minden angyalok fejedelme. De fellázadt Isten ellen és ezért elvette tőle Isten a hatal-

mát. Világossághozó volt, de Isten elvette tőle a fehér fényű világosságot. Megvonta tőle a fényt és 

maradt számára a SÖTÉT, a FEKETE. Azóta Lucifer a sötétség fejedelme. Így ír Ezékiel a Lucifer 

hatalmának elvonásáról. „Vétkeid sokaságával, kereskedésed hamisságában megfertéztetted szent-

helyeidet: azért tüzet hoztam ki belsődből, ez emésztett meg téged...” (Ezékiel 28:18.) A tűz az élet 

eleme. Luciferből az élet tüzét és fényét vette ki Isten. Emiatt emésztődik meg, az idő és a helyzet 

viszontagságainak függvényében. Maradt neki tehát a sötétség feletti hatalom, mivel a tűz fénye meg-

vonatott tőle. Ismétlem nincs olyan, hogy fekete, csak megszüntetett fehér van, aminek a helyén űr 

támad, vagyis sötétség.  

 Aki a királyiszéken ül, igazságos, és mindenható Isten. Tekintetében a mindent éltető és meg-

emésztő tűz lángja lobog, de olyan tisztán, áttetszőn, mint a drágakövek fénye, és olyan kegyelemmel 

körülvéve, mint a szivárvány kedves, megbocsátó színe, amely a reménységet jelöli meg és az új lehe-

tőséget. 

 

 „És a királyiszék körűl huszonnégy királyiszék vala; és a királyiszékekben látám ülni a hu-

szonnégy Vénet fehér ruhákba öltözve: és a fejökön arany koronák valának.” (4:4.) A görög szö-

vegben a preszbüterosz szó áll a vén megnevezésére, ami a valóságban idős, élettapasztalatokkal ren-

delkező embert is jelent, de püspököt is. A vén, az ember bölcsességére vonatkozik, a püspök a funk-

cióra. Ezt igazolja az 1Timóteus 5:17. és a Titus 1:5. versek is. A presbiter szó ma is használatos a 

gyülekezetekben. Az ősegyházban mindig több embert bíztak meg azzal, hogy presbiterek legyenek. 

Sehol sem végezték munkájukat egyedül és elszeparáltan. Mindig bevonták a közösséget is. Szerepük 

az irányítás, vezetés, felvigyázás. Ezt hangsúlyozza a Titusz 1:7. vers, ahol az episzkoposz szót hasz-

nálja, de ugyanazt jelenti. Ők az Eklézsia felvigyázói, éppúgy, mint ahogy a pásztor felvigyáz a nyáj-

ra. A Szent Szellem teszi őket a gyülekezet élére (ApCsel. 20:28.). Az Újtestamentum hangsúlyt fektet 

arra, hogy ki is legyenek nevezve. (ApCsel. 14:23, Titusz 1:5.) Az, hogy a huszonnégy Vén koronát 

visel, kihangsúlyozza a földi győzelmüket és eredetüket. Királyoknak is nevezik őket, és királyi pa-

poknak is. Ezt hangsúlyozza ki a huszonnégy Vén éneke is. „És tettél minket a mi Istenünknek kirá-

lyokká és papokká; És uralkodunk a földön.” (Jelenések. 5:10.) A királyságuk azt jelenti, hogy részt 

vesznek az ítéletben, amely az Isten trónja felől érkezik a föld felé. Jézus ki is hangsúlyozza ezt az 
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üzenetet a laodiceai gyülekezetnek. (Jelenések 3:21.) A szentek szerepe fölkerült a földről a mennyek 

országába, de végigkísérik figyelmükkel az Apokalipszis eseményeit. Ami a földön történik ezek után, 

az nem más, mint Istennek a történelem feletti ítélete, amely az akkor élő népeket, nemzeteket, ágaza-

tokat és nyelveket sújtja. 

 Azt olvashatjuk, hogy a vének fehér ruhákba vannak öltözve. A fehér a tisztaság jelképe, s a fe-

hér fény, az előbb leírt módon az Atya Istentől árad. Tőle van a huszonnégy Vén fehér ruhája is. A 

fejükön arany koszorúk vannak. A szephanosz-ok, olyan ékességek, amelyeket a földi versenyzők 

kaptak, ha küzdelmüket győztesen fejezték be. A huszonnégy Vén is olyan győztes, akik a küzdelem-

ből győztesen kerültek ki. El is mondják magukról, hogy a megváltottak közé tartoznak. Ők tehát a 

megváltás után kerülhettek Isten királyiszéke elé. De mikor? Hogyan kerültek ezek az emberek a 

mennybe, ha még az elragadtatásról nem olvashattunk eddig? Emlékezzünk arra, hogy mi történt ak-

kor, amikor Jézust megfeszítették és meghalt. „Jézus pedig ismét nagy fenszóval kiáltván, kiadá lel-

két. És ímé a templom kárpítja fölétől aljáig ketté hasada; és a föld megindula, és a kősziklák 

megrepedezének; És a sírok megnyílának, és sok elhúnyt szentnek teste föltámada. És kijövén a 

sírokból, a Jézus föltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelenének.” (Máté 

27:50-53.) Mi lett a feltámadottak sorsa ezután? „Ezokáért mondja az Írás: Fölmenvén a magasság-

ba foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek. (Az pedig, hogy fölment, mit jelentene 

mást, mint hogy előbb le is szállott a föld alsóbb részeire? A ki leszállott vala, ugyanaz, a ki fel is 

ment, feljebb minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön.)” (Efézus 4:8-10.)  

 A huszonnégy Vént az 5. részben láthatjuk, amint leborulnak a Bárány előtt és énekelnek neki új 

éneket, mondván: „...Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecséteit: mert megölet-

tél, és megváltottál minket Istennek a te véred által...” (Jelenések. 5:9b.) Az, hogy huszonnégyen 

vannak, az Izrael papság rendjét jelöli. Izraelben a papi szolgálatok be voltak osztva huszonnégy főre. 

De az éneklésre is 12 rendben volt beosztva 24 énekmester. Nem azért lát János 24 Vént a trón körül, 

mert Izraelben ez volt a rend. Hanem azért kellett Mózesnek a papi rendet beállítani huszonnégy főre, 

mert a mennyben az már úgy volt mindöröktől fogva. A mennyei történések ugyanis mindig előképei a 

földi eseményeknek. Ha a földön valami történt vagy történik, az azért van, mert a mennyben is történt 

valami ezzel kapcsolatban. A mennyben elhatároz, megtervez, kijelent az Isten. A földön pedig vég-

bemennek az elhatározások, és megérkeznek a kijelentések. Szeretném ezt gyakorlati példával szem-

léltetni. Mi a rádiókészüléken hallgathatjuk a híreket vagy bármilyen műsort. De a műsor megkezdése 

előtt valaminek történni kellett a szerkesztőségben. Megtervezték a műsort, áttanulmányozták, majd a 

műsorközlő beolvasta a rádióstúdióban a híreket, műsorokat. Mi ezek után hallgathatjuk csak mindazt, 

amit közölnek. Isten országában megelőzik az események a földön történteket. A huszonnégy, a te-

remtő földi helytartóinak a száma Isten királyi uralkodószéke körül. 1Krónika 24-25-ben láthatjuk a 

földi példáit. Mielőtt tehát a földön valami megtörténne, a mennyben intézkedések történnek. A Jele-

nések könyve ennek a mennyei intézkedésnek a kijelentése. János látja őket megtörténni a mennyben, 

de a földön még csak közeledünk az eseményekhez. Ezért olvashatjuk az Úr Jézus Krisztusról a Jele-

nések 13:8. versében azt, hogy: „Aki megöletett a világ megalapítása óta.” Péter pedig azt mondja az 

1Péter 1:20. versben: „Megjelent az idők végén tiérettetek.” Jézus Krisztust a történelem folyamán 

feszítették keresztre, de ezt megelőzően már megtörtént a mennyekben az Ő megáldoztatása, illetve a 

döntés erre nézve. Miérettünk sem jelent még meg az idők végén, de a mennyekben ezt már eldöntöt-

ték, és Isten kijelentette Péter által.  

 

 „A királyiszékből pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jőnek vala ki. És hét tűz-

lámpás ég vala a királyiszék előtt, a mely az Istennek hét Lelke” (4:5.) Isten állandóan hatása alatt 

tartja a természeti világot. Nincs megállás, pihenés. Isteni erők befolyásolják a világmindenséget. A 

történések egymást követik, és szózatával Isten törvényeket alkot. Ha jónak látja, esőt ad és villámlá-

sokat, de ha akarja, a földet rengeti meg. Szavára előállt a világmindenség. „Hit által értjük meg, 

hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy a mi látható, a láthatatlanból állott elő.” (Zsidók. 

11:3.) A szózat, villámlás, a mennydörgések; az élet felfokozott állapotával találjuk magunkat szembe, 

amelyet csak az bírhat ki, aki Jézus vére által lett megváltva. Ki állhatna meg bűneivel az előtt a hata-

lom előtt, kinek tekintetére nézve is a tűz lobogását látjuk?  
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 A hét tűzlámpás felől nem lehet kétségünk, mivel az Ige megmagyarázza: „...a mely az Istennek 

hét Lelke”, azaz Istennek Szelleme. A Szent Szellem. A Szentháromság harmadik személye. Azt ol-

vassuk, hogy szüntelen ég. Az égő fáklya a közelgő ítélet jelképe. Ezt a Bírák 7:20-ban láthatjuk. 

Ézsaiás próféta így ír a Messiásról: „És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, s gyökeriből egy 

virágszál nevekedik. A kin az Úrnak Lelke megnyugoszik: bölcsességnek és értelemnek lelke, ta-

nácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke.” (Ézsaiás 11:1-2.) A királyi-

székben ül az Atya Isten. Előtte áll tűzben lobogva, mint hét fáklya, a Szent Szellem Isten, mintegy 

tűzfalat képezve a királyi trón előtt. Szüntelen ég, vagyis szüntelenül munkálkodik. Jelen van minden-

hol, betölti a mindenség minden molekuláját energiával. Vezetése alatt tartja az egyházat, ébredést 

szít. Szellemi tüzet áraszt, hol Afrikában, hol az ateista birodalom közepén, vagy éppen Magyarorszá-

gon. Bennünk munkálkodik, ajándékot osztogat, kinek-kinek, ahogy akarja, és Jézus mennybemenete-

le óta mint Vigasztaló Szent Szellem van velünk. Elfogadhatjuk vagy visszautasíthatjuk. Ma az ébre-

dés korszakát éljük Kelet és Közép-Európában. A Szent Szellem által van ez, mint felelet, a szentek 

imáinak meghallgatására. 

 

 „És a királyiszék előtt üvegtenger vala, hasonló a kristályhoz;” (4:6a.) Kristályhoz hasonló 

üvegtenger van a trón előtt. Kristálytiszta - szoktuk mondani arra, amin nem található szennyeződés-

nek még a nyoma sem. A kristály szép és áttetsző, a fényt átereszti. Hasonló az üveghez, bár nem az. 

János a kristályhoz hasonlítja az üvegtengert. A kristály az egységet szimbolizálja, amely rendezett, 

tiszta, hiba nélküli, szabályos alakzatra utal. A szentség, a tisztaság és az egyakaratúság szimbóluma. 

Népek sokaságát a tenger képével szemlélteti. De amíg a földön élő népeket még „csak” háborgó ten-

gerként, addig a megtisztult, megváltott népek sokaságát üvegtengerhez, vagy valami kristályhoz ha-

sonló képpel mutatja be. A nyugalmat és a tisztaságot ábrázolja a kép. Amikor az üdvözültek a 

mennybe kerülnek, fehér ruhát kapnak. Az angyalok és a vének is fehér ruhát viselnek. Amikor azt a 

tengernyi tömeget, az üdvözültek seregét a trónszékről érkező jáspis fényű, és rubin csillogású tűz 

beragyogja, az mindent átvilágít, mint napfény a kristályt. Meglátszana benne minden, ami tisztátalan. 

Nem is látott ott János semmi tisztátalant, csupán üvegtengert, hasonlót a kristályhoz. 

 Ha ez így van, akkor miért nem mondja János, hogy látta a megváltottak hatalmas seregét, mint 

ahogy a hetedik részben olvashatjuk? Miért beszél kristályhoz hasonló üvegtengerről? Az a vélemé-

nyem, hogy azért, mert a megváltottak serege még nincs ott, csupán a huszonnégy vén, akik a Krisztus 

feltámadásakor vitettek föl a magasba. Az üvegtengerrel pedig a megváltottak számára elkészített 

helyet mutatja be, amely határtalan. A kristálytenger a menny szilárd bázisa, alapzata. A teljes nyuga-

lom képe ez. „Ott nincsenek háborgások, zajongások, összetűzések, határvillongások, nincsenek gaz-

dasági problémák, nincsen élettér feletti vita. Ott békesség van, ezért mondja az Úr Jézus az Ő imád-

ságában, amit elénk adott, hogy: legyen meg a te akaratod, miként a mennyben, úgy itt a földön is.”
17

 

A földi tenger tele van titokzatossággal, kiismerhetetlenségekkel. Átvilágíthatatlan, kiszámíthatatlan 

háborgással. A népek tengere hasonló ehhez. Egy-egy embert megismerni egy életen át is alig tudunk. 

Kiismerni pedig sohasem. Az emberek, népek, tömegek pedig teljesen kiszámíthatatlanul, jogosan és 

jogtalanul háborognak, és ha fellázadnak, mint a viharos tenger, még a világító tornyokat is ledöntik. 

A forradalmi tömeg hipnotikus hatással bír az őt alkotó emberek felett, és mint ár sodorja magával 

tagjait. A mennyei üvegtenger olyan emberek számára szilárd hely, akikről Krisztus vére lemosta a 

tisztátalanságot, a háborgást, a kiismerhetetlenséget, a lázongást, ellenségeskedéseket, titokzatosságot 

és minden nyugtalanságot, békétlenséget. A portengerből a kristálytengerre kerülnek a megváltottak. 

 

 „És a királyiszék közepette és a királyiszék körűl négy lelkes állat, szemekkel teljesek elől és 

hátúl.” (4:6b.) Azt már láthattuk, hogy Isten trónszékét a huszonnégy Vén teljesen körbeveszi. Kirá-

lyiszékeik kört alkotnak. Ezen a körön belül láthatjuk a négy élőlényt, akik Isten trónját egészen kö-

zelről veszik körül, mintegy legbelső kört alkotva. A négy élőlényt egyedül Károli Gáspár nevezi lel-

kes állatnak. Minden egyéb fordításban élőlényként találkozunk velük. Az angyalok világáról keveset 

ír a Biblia, és nem magyarázza meg rendjüket, feladatukat. Azt mégis láthatjuk, hogy az angyalok 

különbözőek feladatukra és kinézetükre nézve.  

 A szem a bölcsességet szimbolizálja. A minden irányba látó és vizsgáló tekintet a felfokozott 

figyelem jelölése, amely mindig az értelemmel arányos. Gondoljuk el, hogy az ember értelme olyan, 

hogy elég neki két szem az információ befogadására. A szem, mint az ablak a testen, azon jut el min-
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den látható információ az agyhoz. A Kérubok nagyobb bölcsességgel rendelkeznek, mint az ember, 

tehát ilyen felfokozott értelemmel és bölcsességgel vannak teremtve. A következő versben azt is ol-

vashatjuk, hogy belül is szemeik vannak.  

 

 „És az első lelkes állat hasonló vala az oroszlánhoz, és a második lelkes állat hasonló a borjú-

hoz, és a harmadik lelkes állatnak olyan arcza vala, mint egy embernek, és a negyedik lelkes állat 

hasonló vala a repülő sashoz. És a négy lelkes állat, a melyek közül mindeniknek hat-hat szárnya 

vala, köröskörül és belül teljes vala szemekkel; ” (4:7-8a.) A belső szemek a befelé való látást, ön-

vizsgálatot ábrázolják. A kéruboknak a királyiszékkel közvetlen kapcsolatuk van. Ezékiel próféta ese-

tében láthatunk hasonló élőlényeket. Bár azok négy szárnnyal rendelkeznek, valamint az Ezékiel által 

leírt élőlények mellett kerekek is vannak. Szerinte az angyalok nem rendelkeznek kerekekkel, nem 

úgy vannak teremtve. János és Ezékiel nem ugyanazokat az angyalokat látja. A négy különböző arcú 

angyal mégis előképe a földi eseményeknek. Szemléltetve a négy égtájat, amelyhez kötve van az em-

ber, mint tájékozódási irányokhoz. Szemlélteti azt a négydimenziós földi létet, amelyben ez a négy erő 

eleveníti meg a világot. Az oroszlán arc a tettre kész élet, erő jelképe. A bika arc az ókorban a termé-

kenységet és a szolgálatot jelképezte. Az emberarc a legértelmesebb teremtményre mutat. Jézus is 

emberarcú fiú Isten. Isten saját képmására teremtette az embert. A repülő sas arca, az ég felé, a szel-

lemvilágba törekvés, szellemi életerő, erkölcsi erő jelképe. A kígyó és csúszómászók nagy ragadozója. 

Ez a négy erő eleveníti meg a világot. Ezékiel látomásában mind a négy kérub rendelkezik mind a 

négy tulajdonsággal. Úgy látja meg őket Ezékiel, hogy észak felől érkeznek és déli irányba, a próféta 

felé tartanak. Mivel déli irányban az ember arcával látja őket, ezért jobb felől, azaz keletre az oroszlán 

arcukkal, bal felől, azaz nyugatra, a bika arcukkal vannak. Hátul, azaz északra a sas arcukkal mind a 

négyen. Ez a felállás megegyezik Izrael táborának rendjével. 4Mózes 2. részében láthatjuk, amint az 

Úr Mózes által, a gyülekezet sátora körül elrendeli a táborjárást. Eszerint dél felől Ruben állt őrt. 

Hozzá Simeon és Gád tartozott. Ruben jelvénye az ember. Kelet felől Júda állt őrt. Izsakhár és Zebu-

lon volt hozzá beosztva. Júda jelvénye az oroszlán. Nyugat felől Efraim védte a tábort Manasséval és 

Benjaminnal. Efraim jelvénye a bika. Észak felől Dán védte a tábort, Aser és Nafthali seregével. Dán 

jelvénye a sas. Ha elfogadjuk, hogy János is négyarcú kérubokat látott, akkor az ő elmondása alapján 

csak úgy képzelhető el, hogy minden kérub az ember arcával a trónon ülő felé fordul. Vagyis a négy 

kérub egyikének az oroszlán, másiknak a bika, harmadiknak az ember, negyediknek a sas arca néz 

János felé. Miközben az ember arcukkal közösséget alkotnak Istennel, az erők a kifelé táruló világot 

vigyázzák. Isten a kéruboknak is az ember arcát akarja látni, mivel az tükrözi a gondolatot és az ér-

zelmet, az értelmet és a teremtőt is. A kezdeti írásmagyarázók a négy evangélistára értelmezik a négy 

kérub arcot. Szerintük már a második század végétől fogva Mátét az emberarcú, Márkot az oroszlán, 

Lukácsot a bikaborjú és Jánost a sas arcú kérub jelképezi. Bár nincs erre a magyarázatra igei utalás, 

mégsem hagyhatjuk figyelmen kívül. A négy evangélista Krisztus ábrázolásánál ugyanis megfigyelhe-

tők olyan jegyek, amelyben Máté inkább az emberarcú Krisztust mutatja be. (27:37.) „Ez Jézus a 

zsidók királya.” Márk az emberek felé szolgáló Jézust mutatja be 16:20-ban is. A bika az állhatatos 

szolgálat jelképe. „Az Úr együtt munkálkodván velök.” Lukács a világ üdvözítőjeként mutatja be 

Jézus Krisztust (2:11.) Legjobban szemlélteti a királyok Királyát, amely szimbólumot az oroszlán 

hordozza. „Mert született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus Dávid városában.” János pedig 

Jézusnak Istenfiúságát szemlélteti, amit a sas, az ég lakójának tulajdonságai alapján mutat be, úgy 

mint a magasba szárnyaló, szellemvilág fölött is uralkodót. „...Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala 

az Istennél, és Isten vala az Ige.” (János 1:1.) Elmondhatjuk, hogy a négy élőlény Isten trónja mellett, 

kérub? A kérubok, mint szárnyas lények angyalok, kettő, négy, vagy hat szárnyúak. Kezeik olyanok, 

mint az embereké, és Ezékielnél láthattuk azt is, hogy egyenes lábúak. Testük tele van szemekkel. 

(Nincs mögöttem, előttem.) Megjelenésük fejedelmi az angyalok világában. Isten trónjának oltalma-

zói. A 18. Zsoltárban olvashatjuk a Magasságosról, hogy: „Kérubon haladt és röpült, és a szelek 

szárnyain suhant.” Ahol a kérubok megmozdulnak, mintha a nagy vizek zúgását hallanák a jelenlé-

vők. Először az Éden kertjének őrizőiként találkozunk velük. Amikor a frigyláda megépül, két hatal-

mas kérub áll fölötte lehajtott fővel, amelyeket olajfából faragtak ki. A lehajtott fő az alázat kifejező-

je. A kérubok imádók. Istent imádják, és a Bárányt, aki az oltáron van. Ezt láthatjuk a Jelenések 4:8-9-

ben is.  
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 „...és meg nem szűnik vala nappal és éjjel ezt mondani: Szent, szent, szent az Úr, a mindenható 

Isten, a ki vala és a ki van, és a ki eljövendő.” (4:8b.) A frigyládában voltak elhelyezve a törvény 

táblái, és a kérubok a fedélen térdelve, a törvények fölött hajtottak fejet. 3Mózes 16:14-ben láthatjuk, 

hogy a főpap erre a fedélre hinti az engesztelő áldozat vérét. Isten előtt így szerezhetett engesztelést a 

nép, és közössége lehetett az áldozat vére által Istennel. Mindez a kérubok jelképes jelenlétében tör-

tént, amint a kérubok lehajtott fővel elmélkedtek Isten törvényei fölött. A mennyekben a kérubok 

ilyen módon elmélkednek Isten törvényei és rendeletei fölött. Ez vonatkozik az emberre is. „El ne 

távozzék e törvénynek könyve a te szádból, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz 

és mindent úgy cselekedjél, a mint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és 

akkor boldogulsz.” (Józsué 1:8.) A trónterem részletes leírása után János mozgalmas eseményt lát. 

Látja és hallja, amint a kérubok imádják a trónon ülőt. „Szent, szent, szent az Úr, a Mindenható Is-

ten, a ki vala és a ki eljövendő.” A kérubok hangos kiáltozással hirdetik ezt, dicsőséget, tisztességet 

és hálát adva a trónon ülőnek. Amikor ez megtörténik, a huszonnégy Vén leesik a trónon ülő előtt és 

imádják az örökkön-örökké élőt. 

 

 A Cresendó: A „Cresendó” kezdő éneke. A négy angyal kezdi az Isten dicsőítését, majd a 24 vén 

csatlakozik hozzá az 5. fejezetben, de ők már sokkal erőteljesebben és hangosabban, aztán az angya-

lok serege, s végül minden teremtett állat csatlakozik a himnuszhoz. Az ének egyre erősebb, és erő-

sebb. Ez a cresendó lényege. A cresendó olyan zenedarab, amelyben mindig több, és több hangszer 

csatlakozik az előzőekhez, ugyanakkor mindig erősödik a hangszerek hangja, egyre többen és mindig 

erősebben énekelnek az énekesek. Itt most csak a négy angyal dicsőítése csendül fel.  

 

 

 „És mikor a lelkes állatok dicsőséget, tisztességet és hálát adnak annak, a ki a királyiszékben 

ül, annak, a ki örökkön örökké él, Leesik a huszonnégy Vén az előtt, a ki a királyiszékben ül, és 

imádja azt, a ki örökkön örökké él, és az ő koronáit a királyiszék elé teszi, mondván” (4:9-10.) Isten 

imádata lehetetlen úgy, hogy dicsőségünket nem tesszük lábai elé. Koronázott fejjel lehet élni, de 

imádni Istent csak alázatban lehet. Az pedig elképzelhetetlen úgy, hogy fejemen a tőle kapott korona. 

Aki ugyanis fejet hajt, könnyen leeshet róla. Márpedig a huszonnégy vén nem egyszerűen leborul, 

hanem leesik a királyiszékben ülő előtt és imádja Őt. Hogyan is tarthatná fején a dicsőség jelképét. A 

koronákat önmaguktól veszik le, teszik Isten királyiszéke elé, vagyis dicsőségüket Isten lábai elé he-

lyezik. Nincs bennük büszkeség, amely makacsul ragaszkodik ahhoz, amit kapott. A koronák lehelye-

zésével kimondatlanul fejezik ki, hogy itt van Istenem mindenem. Tőled kaptam, Te rendelkezzél 

vele, s velem. Miután a győzelmük jelvényeit leveszik, leteszik a királyiszék elé és ezt mondják: 

 

 „Méltó vagy Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt; mert te teremtettél mindent, és 

a te akaratodért vannak és teremttettek.” (4:11.) Őszinte istentisztelet az, amit János lát. Ugyanakkor 

üzenet is, hogy Istent nem lehet a fejünkön koronával imádni.  

 Amikor János megírta a Jelenésekről szóló könyvet, Rómában Domitianus volt a császár. „Úr és 

Isten” volt az a cím, amellyel Domitianus önmagát felruházta. A császár megszólítása, illetve az üd-

vözlése, a „méltó...” szóval kezdődött. A császárok viszont köztudottan halandók voltak, még akkor 

is, ha Tiridates perzsa király úgy hódolt Néró szobra előtt, hogy királyi koronáját levette és a szobor 

elé tette. Felfoghatjuk úgy is a János által leírtakat, mint választ az akkori történelmi szokásokra, a 

császárkultuszra. Csak az örökkön-örökké élő méltó arra, hogy dicsőséget adjanak néki, hogy tisztes-

séget tegyenek előtte, hogy erőt vegyen, mert ő teremtett mindent, és az ő akaratáért vannak és terem-

tettek. Az istentisztelet kifejezi a Teremtő felé az őszinte hódolatot és alázatot. A huszonnégy király 

nem szégyenkezve és körültekingetve, óvatoskodva borul le, hanem, leesik a királyiszéken ülő előtt. 

Ez a mennyei Istentisztelet kezdete, amit János lát. Ettől kezdve az események veszik át a vezető sze-

repet János számára. Miután látta János a tróntermet, melynek nincs határa, elkezdődött valami a 

mennyekben. Az egész eseménysorozat Istentisztelettel kezdődik. A kérubok hangos szóval kiáltják, 

hogy „Szent, szent, szent az Úr.” Ők Isten előtt állnak. Még akkor is állva maradnak, amikor a hu-

szonnégy Vén leborul a trónon ülő Atya Isten előtt.  
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 A földi királyok előtt szintén nagy kiváltság volt, ha valaki állva maradhatott. Csak a királyi trón 

körül álló legnagyobb fejedelmek és vezérek, a királyi család maradhattak állva. A földi királyságok is 

Isten országának mintájára épültek fel. Isten országában a trónszék körül az a négy kérub a leghatal-

masabb, minden angyali seregek fölött. Dániel 12:1-ben meg is nevezi Mihály arkangyalt, mint Izrael 

védőangyalát. „És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, a ki a te néped fiaiért áll”. 

Vagy Dániel 10:13-ban: „...és ímé Mihály, egyike az előkelő fejedelmeknek, eljöve segítségemre”. 

Vagy Júdás 9-ben, „Pedig Mihály arkangyal, mikor az ördöggel vitatkozván...”. Mihály arkangyal az 

egyetlen előkelő angyalfejedelem, akiről a Biblia ír. Gábrielről olvashatunk még, mint aki Isten előtt 

áll. De őrá nem mondja az írás azt, hogy arkangyal „Én Gábriel vagyok, aki az Isten előtt állok.”. 

(Lukács 1:19.) E hatalmas angyalfejedelmek az angyali seregek sokaságával mind Isten dicsőségét 

szolgálják. Mindezek ellenére nem mondhatjuk azt, hogy Mihály vagy Gábriel volnának azok a 

kérubok, akik a trónszék mellett állnak. De az ellenkezőjét sem. 

 

A számok jelentősége 

 Fontosnak tartom, hogy az igében előforduló számokról ejtsek néhány szót. Megfigyelhettük, 

hogy gyakran ismétlődnek bizonyos számok, bizonyos körülmények között. Az a kérdés, hogy miért 

éppen azokat a számokat találjuk egymással kapcsolatban? Vajon van-e valami jelentésük ezeknek a 

számoknak, vagy előfordulásuk véletlenszerű? A számokkal való foglalkozásnak nem sok értelme 

volna, ha igei utasítást nem találnánk rá. „...A kinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; 

mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat.” (Jelenések. 13:18.) Szükségessé válik a szá-

mok ismerete az Apokalipszis területén, de a számokkal való mágikus játszadozás viszont életveszé-

lyes. „A számok boncolgatása is csak annyiban értékes, amennyiben elősegíti az Ige jobb megértését 

és ennek nyomán a gyümölcsözőbb életet.”
18

 A továbbiakban is Dr. Almási Mihály írását idézem ezzel 

a témával kapcsolatban, mivel a számokról szóló magyarázatot alaposan kidolgozta, és az anyag fel-

használására, idézésére szóban engedélyt kaptam tőle. Az ide kívánkozó anyagot a részletek idézgeté-

se helyett szó szerint idézem: „A betű- és számmisztika hívei szerint a kabala segítségével megismer-

hető az isteni akarat és elkerülhető a szenvedés. A kabala (héber szó, jelentése hagyomány) a magyar 

szóhasználatban inkább szerencsét hozó tárgyat jelöl. A mágia (mezopotámiai tudós papok, mágusok 

nevéből képzett görög szó, jelentése: varázslat) is különös jelentőséget tulajdonít a számoknak. Emlí-

tettük már a néphagyományban élő különös számokat. Sokak szemében ma is szerencsétlennek számít 

a 13-as szám. Különösen szerencsétlen pl. a 13.-ára eső pénteki nap. Él a babona. Annak ellenére, 

hogy küzdünk ellene. Modern fiatalok számon tartanak szerencsés és szerencsétlen napokat, kritikus 

időszakot. A számok, mintha még ma is (sok egyéb dologgal együtt) bűvöletben tartanák az embere-

ket. A Biblia jelképes számai nem sugároznak erőt, nem misztikusak, egyszerűen csak utalnak valami-

re, jelölnek, jelentenek valamit. Nem közömbös, hogy tudjuk-e, mit. Mielőtt belemélyednénk a bibliai 

számok elemzésébe - bár talán szerencsésebb lenne később tenni ezt -, készítsünk egy összefoglalást a 

jelképes számokról, arról, hogy mit jelentenek. Az 1 Isten száma, a 2 a világé. (Említettem már a két 

világ jelölésére szolgáló eszközüket.) A 3 szintén Isten száma. Ez azonban nem azt hangsúlyozza, hogy 

egy Isten van, hanem azt, hogy a világban, a világért hármas formában van jelen (Atya, Fiú, Szentlé-

lek.) A 4 az Istennel ellenséges világ száma. Azt jelöli, ahogy az Istentől elszakadt világ él és »tájéko-

zódik« (pl. 4 égtáj). De erre utal a 40 éves pusztai vándorlás, a 40 napi böjt, vagy az embervilág felé 

Isten hatalmát közvetítő kérubok négyes száma is. És most ugorjunk a 7-hez, ami a 3 és a 4 összege. A 

világon és a világért dolgozó Istent jelöli (7 Szellem, 7 fáklya, 7 szem, stb.) A hét nap is bizonyos idő-

szakot jelent, amelynek utolsó napja Istené, így teljes a hét. A 6 jelentése (az iménti 7 nap analógiájá-

ra) a teljesből épp az Istené hiányzik, a munkanapok jelölésére szolgál, amit az Isten nélkül végez az 

ember (pl. 666). A 12 a befejezettséget jelöli. Ezzel kapcsolatban már említettem a 12x12 000=144 

000 képét. 12 törzs, 12 tanítvány, 24 Vén stb. A hetet az adja, hogy Isten (3) és a világ (4) újra egy-

másra talál. Ennek érdekében dolgozik Isten. A 7 az Isten művének befejezését jelöli. Nagyjából 

ugyanazt mutatja a 12 (3 x 4), Isten áthatja a világot. A történelmi eseményekkel kapcsolatban rend-

szerint a 10-es számrendszer számait használja a Biblia. A törtszámok is lehetnek jelképesek. A 7 fele 

a 3,5 a félbetört, félig kész isteni munkát jelöli, de lehet egyszerűen a befejezetlenség jelölése is. A 

három és fél év hónapokban is szerepel (42 hónap), sőt napokban is. A fél nap is a végzetlen munka 

jele. A képes számok természetesen lehetnek esetleg valósak is. Az 1000 éves békeországgal kapcso-
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latban az 1000 jelképesen a hosszú időre, a korszakra utal, de 1000 év valóságosan is hosszú idő. 

Nagy hiba lenne azonban jelképes számoknak valóságos számértéket tulajdonítani. A kijelentésnek 

olyan területén vagyunk (különösen az apokaliptikus irodalomban, Jelenések könyve, Dániel könyve 

stb.), ahol csak nagy alázattal, levetett saruval járhatunk. És most nézzük kissé módszeresebben a 

jelszámokat! Szeretném itt megjegyezni, hogy ezek a számok nem jelentenek feltétlen bizonyítékot a 

hitetlenek felé amellett, hogy a világot Isten teremtette, de megerősítésül szolgálhatnak a hívőknek. A 

3 és a 4, valamint ezek összege és szorzata, a 7 és a 12 valóban fontos helyet foglal el a természeti 

törvények leírásában. Egyesek hivatkoznak pl. a Mengyelejev-féle periódusos rendszerre, amely a 

kémiai elemeket 7 periódusba sorolja. Való igaz. Sőt az is, hogy annak idején Mengyelejev egy csomó 

üres helyet hagyott táblázatában és állította, hogy még föl nem fedezett, de létező, sőt elméletileg 

meghatározható elemek helyéről van szó. Az idő őt igazolta. A hetes szám szerepel a kristályok kiala-

kulásával kapcsolatos tudományos megfigyelésekben is. Bravais francia krisztallográfus állapította 

meg, hogy mindössze 14 elemi cella lehetséges (2 x 7). Az is igaz, hogy a szimmetriaelvek alapján 7 

rendszerbe lehet sorolni a kristályokat, az anyagnak e remek mestermívű megjelenési formáit. Már 

nem ennyire egyértelmű a kép, földünk légkörét tekintve. A szakirodalom ugyan tud a légkör hetes 

fölosztásáról, de a két részre osztás az általánosabb: I. 1. troposzféra, sztratoszféra, II. 1. ionoszféra 

(vagy termoszféra) és 2. Az exoszféra. Így viszont a 4-es szám kap hangsúlyt, amelynek jelképes ér-

telméről már szóltunk. Az is érdekes, hogy (a kisbolygókat nem számítva) a Föld a bolygók sorrendjé-

ben a Nap felé közelítve a hetedik, a Naptól számítva viszont a harmadik bolygó. És még egy szám: a 

Nap a Föld tömegénél 333 000- szer nagyobb. Miért pontosan ennyiszer? A három 3-as jelképesen 

olyan szám, mint pl a 666, csak éppen pozitív értelmű! A Föld tengely körüli egy fordulatához 24 óra, 

azaz egy nap szükséges. (Ha játszani akarnánk a számokkal, a 23 óra 56 perc és 4 másodperces pon-

tos fordulatidő is adna erre lehetőséget. (A Nap körüli egy fordulat ideje egy év, vagy 12 hónap, vagy 

365 nap. A forgástengely a földpálya síkjával 66 fok 33' 1"-es szöget zár be. Érdekes szám! Ez a »dő-

lés« teszi lehetővé a 4 évszak kialakulását. Egy-egy évszak három hónapból áll. 4 és 3. A szorzatuk 

adja az év hónapjainak számát, a 12-t. A Hold szinodikus keringési ideje kereken 30 nap. Négy hold-

fázisról beszélünk (újhold, első negyed, holdtölte, utolsó negyed). Egy-egy fázis kereken hét napból 

áll. A holdévet főleg az ókorban használták időszámításra. (A mohamedánok ma is ezt használják.) A 

holdév 354 napos.   

 És néhány apróság: a búzaszemnek hét héja van, a madártojásnak pedig 7 része. A csibe 21 nap 

(3 x 7) alatt kel ki a tojásból (a háziállatoknál a különféle ciklikus élettani folyamatok vonatkozásá-

ban is fontos szerep jut a 7-es számnak.)  

 Említettem, hogy mindezzel aligha lehetne meggyőzni bárkit is arról, hogy van Isten. Az is nyil-

vánvaló, hogy sokkal többször fordulnak elő más számok - mint jellemzők - az említett jelszámokon 

kívül. Túlzás azt állítani, hogy ezeknek a számoknak és a Biblia jelszámainak azonossága a Szentírás 

hitelességének bizonyítéka. A Biblia használja ezeket a számokat jelszámként is, de ez nem bizonyíték 

arra, hogy e számok forrása, sugalmazója is. Nem bizonyítja mindez azt, hogy Isten ilyen módon (az-

által, hogy a természetben és a Bibliában is megtalálhatók e számok) akarja magát kinyilatkoztatni. 

Sokkal természetesebb, hogy a törvényszerűségek vagy természeti törvények jellemző számai kerültek 

bele a Bibliába. Ez a reálisabb magyarázata a számok azonosságának. Mindez semmit se von le an-

nak a föltételezésnek az értékéből, hogy Isten a teremtett világban (az embert is beleértve) különös 

helyet biztosított ezeknek a számoknak, s abból, hogy e számok a Bibliában is jelölnek valamit, ami 

több, mint a számérték.  

 Ha az ember üzenetet kíván küldeni egy földön kívüli föltételezett civilizációba, akkor üzenetköz-

vetítő jelekként nem betűket, szavakat, hanem számokat, számcsoportokat, műveleteket, egyszóval 

számjeleket alkalmaz. A számok nem ütköznek »nyelvi« akadályba. Miért ne tehette volna (és tehetné) 

ugyanezt Isten? Az is lehetséges, hogy e számok föllelhetősége a Bibliában és a természetben amellett 

szól, hogy Isten ez által is üzenni kíván. Természetesen az említett jelszámokra gondolok itt. Hadd 

utaljak egy Igére, amely összefoglalja, hogy Isten sokszor és sokféleképpen szólott, azonban legfonto-

sabb szava Jézus Krisztus (Zsidókhoz írt levél 1:1-2.) Mi Őt hirdetjük Isten megtestesült, legérthetőbb 

szavát. Örülünk, ha fölfedezünk egy-egy más jellegű »bizonyítékot«. A jel nem vezet hitre (Mert a hit 

hallásból van...) de megerősítheti a hitet. A Krisztuskeresők nemcsak jelt, de bizonyosságot is nyer-

hetnek.  
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 Az embert a Biblia egységes lénynek tekinti. Funkcionális szempontból nem állítja szembe a tes-

tet a lélekkel, vagy szellemmel. Mindamellett világosan beszél a testről, a lélekről és szellemről, mint 

amelyek összehangolt működése teszi csak lehetővé a teljes értékű emberi életet. Hosszasan lehetne 

fejtegetni, hogy ezen kívül milyen szerepe van még a hármas számnak a Biblia embertanában, most 

azonban forduljunk inkább a test felé, amely emberségünk legszembetűnőbb része. Vajon föllelhetők-e 

a valószínűség mértékén túl - a sokszor emlegetett ún. jelszámok az emberi testben? Mindössze moza-

ikszerűen szeretnék néhány adatot megemlíteni. Az agyhártya három részből áll (dura, mater, 

arachnoidea, pia mater). 12 pár agyideg van. (Ha nem párban számolunk, a 24-es szám kerül elő.) A 

szemgolyó átmérője kb. 24mm. Fala három rétegű. A szemmozgató izmok száma az embernél 6 (a 

szempárnál 12). A fül szintén három fő részből áll. (Külső, közép és belső fül) A dobhártya rezgését 3 

hallócsontocska közvetíti (kalapács, üllő, kengyel). A labirintus szintén 3 részből áll. Ezek közül az 

első (ductus semicirculoris): a tér 3 síkjában fekvő félkörös ívjáratrendszer. A gerincoszlop 24 valódi, 

7 nyaki, 12 háti és 5 ágyéki csigolyából áll. A 12 pár borda csatlakozik a 12 hátcsigolyához. A szív 

falát 3 réteg alkotja. Szívverésünk átlagosan percenként 70. A petesejt kb. 12 órán át fogamzóképes, a 

menstruációs ciklus rendesen 28 napos (4 x 7). A terhesség ideje 40 hét (40 x 7), azaz 280 nap. Bővít-

hetnénk a felsorolást, azonban talán ennyi is elég ahhoz, hogy érzékeljük: kétségkívül fontos szerep 

jut a számoknak az emberi test leírásában.  

 Jézus Krisztus - testi fölépítését tekintve - semmiben sem különbözött tőlünk. Feltűnő, hogy az Ő 

életében is fontos szerep jut e számoknak. 30 éves, amikor bemerítkezik és megkezdi nyilvános műkö-

dését. 40 napig böjtöl. 12 tanítványt választ. Később 70-et is kiküld a munkára. (Azért hetvenet, mert 

az Ószövetség 1Mózes 10 szerint 70 nemzetről tud.) Ez is érdekes! Az új fordítás 72 tanítványról be-

szél. Az eltérés abból adódik, hogy a héber szöveg 70, a görög 72 népet említ. A tanítványok kiküldé-

sének szimbolikus üzenete: az örömhírt terjeszteni kell Izraelben (12) és a világ összes népe között 

(70). Halálakor 3 órán át tart a sötétség. Harmadnapra támad föl. A föltámadás után 40 napig van 

még a földön. Nyilvános működése három évre tehető: Jelentése: még nincs teljesen befejezve. A 3 és 

fél év 42 hónapnak és 1260 napnak felel meg. Krisztus megtette a magáét. A Jelenések könyve utal a 

másik 1260 napra, ami kiegészíti (7 évre) az előzőt. Itt az egyházról esik szó (12:6), amelynek szintén 

be kell végezni az istentől kapott munkát, ki kell állnia a próbát. Krisztus műve akkor lesz teljessé, 

amikor visszaérkezik az Úr, és minden ember előtt leleplezi magát. Bezárul a kör. 

 Az apokaliptikus művek - különösen a Jelenések könyve - tele vannak a 3, 7, 24, 70 és az ezekből 

adódó egyéb számokkal (1260), 144 000, 666, stb.). Többször igyekeztem kifejteni, hogy kár lenne 

abba a hibába esnünk, hogy túl nagy jelentőséget tulajdonítsunk mindennek, amolyan elméleti kuta-

tásba kezdve megfeledkezzünk a ma is érvényes misszió parancsról. De az is hiba lenne, ha teljesen 

elkerülné a figyelmünket ez a kérdéskör. Az Úr János által 7 gyülekezetnek üzen. Az üzenetek nekünk 

is szólnak. Szó van benne 7 lélekről, 7 csillagról, 7 ágú mécstartóról. Nem közömbös, hogy értjük-e 

ezeknek és a többi szimbolikus számnak az üzenetét. Igyekezzünk egyre többet megérteni a Bibliából, 

de ne úgy, hogy Krisztustól kapott feladatainkat hanyagoljuk el elméleti kérdések miatt!”
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 Szándékosan hagytam ki Almási professzor írásából az 1-es pontot. Ott ír ugyanis a 144 000-ről, 

amely a 12 x 12 000-ből áll össze, és a jelentése a betelt szám, azonban ez a téma csak a hetedik és a 

tizennegyedik részben kerül szóba. Ott részletesebben írok róla. 

 

 

5. „És láték annak jobbkezében, a ki a kirélyiszékben üle, egy könyvet, a mely be volt írva belől és hátúl, és le volt pecsé-

telve hét pecséttel. 

2. És láték egy erős angyalt, a ki nagy szóval kiálta: Ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak 

pecséteit?  

3. És senki, sem mennyen, sem földön, sem föld alatt, nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. 

4. Én azért igen sírok vala, hogy senki nem találtaték méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésre sem: 

5. És egy a Vének közül monda nékem: Ne sírj: ímé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy fel-

nyissa a könyvet és felbontsa annak hét pecsétét. 

6. És láték a királyiszék és a négy lelkes állat között és a Vének között egy Bárányt állani, mint egy megölöttet, hét szarva és 

hét szeme vala, a mi az Istennek hét Lelke, a mely elküldetett az egész földre. 

7. És eljöve és elvevé a könyvet a királyiszékben ülőnek jobb kezéből. 

8. És mikor elvevé a könyvet, a négy lelkes állat és a huszonnégy Vén leborúla a Bárány előtt, mindeniknél hárfák és arany 

poharak lévén, jó illatokkal tele, a mik a szentek imádságai. 
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9. És éneklének új éneket, mondván: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecséteit: mert megölettél, és 

megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből, 

10. És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a földön.  

11. És látám, és hallám a királyiszék, a lelkes állatok, és a Vének körül sok angyalnak szavát; és az ő számuk tízezerszer 

tízezer és ezerszer ezer vala; 

12. Nagy szóval ezt mondván: Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot 

és tisztességet és dicsőséget és áldást. 

13. Sőt hallám, hogy minden teremtett állat, a mely van a mennyben és a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, a 

mi ezekben van, ezt mondja vala: A királyiszékben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön 

örökké. 

14. És a négy lelkes állat monda: Ámen. És a huszonnégy Vén leborult és imádá az örökkön örökké élőt.” 

 

 

 

A hétpecsétes könyvtekercs 
 

 „És láték annak jobbkezében, a ki a királyiszékben üle, egy könyvet, a mely be volt írva belöl 

és hátúl, és le volt pecsételve hét pecséttel.” (5:1.) Miután a huszonnégy Vén és a négy kérub kifejezi 

hódolatát a trónon ülő Atya előtt, János figyelmét egy könyvtekercs köti le. Az ókorban az eseménye-

ket hosszú papiruszsávokra, vagy pergamensávokra írták és azt egy fahengerre fölhajtották. Az írat 

mindkét oldalát teleírták általában, mert az alapanyag drága volt. A mai könyvnek megfelelője az óko-

ri papirusztekercs. Ilyen papirusztekercset látott János a királyiszéken ülőnek jobb kezében. Most egy 

lezárt, lepecsételt irat a magyarázat témája. Ennek a nyitott, majd lepecsételt változata Dániel könyvé-

ben található. „Te pedig, Dániel, zárd be e beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időig: tuda-

kozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás.” (Dániel 12:4) Dániel könyve apokaliptikus írásmű. A 

könyv megírása után Dániel utasítást kap a könyv bezárására, és lepecsételésére. A könyvet olyan 

zárral záratta le az angyal, amely a végső időkig nem nyitható ki, illetve a pecsétek feltörhetetlenek 

lesznek. Dániel könyve olvasható most is a Bibliában. Nem arról van tehát szó, hogy az írásmű elzárt, 

hanem arról, hogy érthetetlen legyen. Van azonban egy ígéret is benne. „tudakozzák majd sokan, és 

nagyobbá lesz a tudás.” Dániel nem értette az utasítást és rákérdezett. „Én pedig hallám ezt, de nem 

értém, és mondám: Uram, mi lesz ezeknek vége?” (Dániel 12:8) Az angyal válaszában közli, hogy 

már lezárattak és lepecsételtettek a beszédek. Itt derül ki, hogy nem Dániel zárta le a könyvet, hanem 

az angyal. Az időről pedig annyit mond, hogy a vég idejéig. „És monda: Menj el Dániel, mert be 

vannak zárva és pecsételve e beszédek a vég idejéig.” (Dániel 12:9) Vagyis a könyv az idővel van 

lezárva. Időzár van rajta, a záron pedig a pecsét. A logikai sorrend az, hogy először feltöretnek a pe-

csétek, és kinyitható az időzár. De mi a pecsét értelme? Erről még bőven szól az írás. 

 Egy másik apokaliptikus látnok, Ezékiel próféta esetében láthatjuk ennek a látomásnak az elő-

képét, amint egy kéz ilyen könyvtekercset nyújt át neki. „És látám, és ímé egy kéz nyúlt felém, és ímé 

benne egy könyv türete vala. És kiterjeszté azt előttem, és ímé be vala írva elől és hátul, és írva 

valának reá gyászénekek és nyögések és jajszók.” (Ezékiel 2:9-10.) Ezek az igék előre jelzik a gyász-

énekeket, nyögéseket és jajszókat Jánosnak. Amikor ugyanis az Atya kezében lévő papirusztekercsről 

a pecsétek feltöretnek, olyan csapások zúdulnak ezáltal a földre, amelyeket sok gyász, és jaj követ. De 

vajon csak ezt tartalmazza az Atya kezében lévő, felkínált könyvtekercs?  

János látja, amint egy erős angyal feltűnik, és mintegy viadalra híváshoz kiáltja:  

 

 „Ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecséteit?” (5:2b.) Láthat-

tuk, hogy a trónszékhez eljutni nem is olyan egyszerű, mert a trón körül ott áll a négy oltalmazó kérub. 

Az angyalok igen erősek, az angyali fejedelmek annál inkább. Ha figyelembe vesszük, hogy egyetlen 

angyal 185 000 embert ölt le az asszíriaiak seregéből egyetlen éjjel, akkor elképzelhetjük, hogy a négy 

leghatalmasabb oltalmazó, trónálló kérub megközelítése nem lehet egyszerű vállalkozás. A kérub 

jelentése ugyanis élet hordozó és élet megvonó. A négy kérub csak azt engedi a trón közelébe, aki 

méltó. Nagyon fontos, hogy a próbálkozó méltónak találtassék. A méltó jelentését egészen egyszerű-

en megérthetjük, ha kezünkbe veszünk egy tiszta papírlapot és azt ketté tépjük. Ezután a két felet il-

lesszük egymáshoz. Mivel a felek jól illeszkednek, méltó egyik fél a másikhoz. Így jelenti a méltó 

kifejezés a jól illeszkedőt. Ezért fontos az erős angyal felhívása, hogy ki volna méltó, mert annak 
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Isten uralkodási rendjéhez úgy kell illeszkedni, mint aki abban mindig is benne volt, de egy időre ki-

vétetett belőle. Isten Fia valóban elhagyta egy időre a mennyet. Így olvashatjuk: „A ki, mikor Isten-

nek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, Hanem önma-

gát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén; És mikor olyan állapotban 

találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának halá-

láig. Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név 

fölött való; Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt való-

ké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.” (Filipi 2:7-11.)  

 Az oltár az áldozás helye. Az ókori Izrael, oltáron áldozott Istennek. Az áldozatnak mindig tiszta, 

és elsőszülött állatnak kellett lenni. Ábrahámtól Izsákot, egyetlen fiát kérte Isten az oltárra. Ábrahám 

engedelmes volt. De Isten csodálatos módon szabadulást adott. Izsáknak nem kellett meghalnia az 

oltáron. Aki tehát az oltáron át akar Istenhez közelíteni, annak meg kell halni. Ez az akadály sokakat 

meghátrálásra késztet. A legnagyobb akadály tehát ez az arany oltár, amelyen eldől az, hogy ki a mél-

tó. Aki tehát méltónak találtatik, az előtt a négy élőlény (kérub) is meg fog hajolni. A vállalkozások 

sikertelenek maradtak. János meg is állapítja, hogy:  

 

 „És senki, sem mennyen, sem földön, sem föld alatt, nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránéz-

ni.” (5:3.) Az igevers arról tudósít, hogy próbálkozók lesznek, akik fel akarják nyitni a könyvet, de 

nem tudják. A bevezetőben írtam arról, hogy a Jelenések könyvének megírása után azonnal értelmezni 

akarták annak allegorikus, apokaliptikus üzeneteit. Itt azonban nem a Jelenések könyvéről van szó, 

hanem arról, amely a Dániellel könyvében lepecsételtetett. Dániel könyvével ugyanaz volt a helyzet. 

Megírása után azonnal értelmezni próbálták. A „könyvre” azonban az idő zárja került: „...be vannak 

zárva és pecsételve e beszédek a vég idejéig.” (Dániel 12:9b) Kinyitható lesz, de csak a vég idején. Ha 

a könyv kinyithatóvá válik, az a korszak vég kezdetét jelenti.  

 A legnagyobb visszhangot keltő időzár próbálgató Isac Newton, a világhírű fizikus, matematikus 

volt. „Életrajzírója, John Maynard Keynes szerint Newtont megszállottan foglalkoztatta a kérdés. 

Amikor Keynes a Cambridge-i Egyetem igazgatója lett, megtalálta Newton 1696-ban, az egyetem 

éléről történt visszavonulása idején összecsomagolt iratait. Keynes mélységesen megdöbbent.  

 Newton kézírásos jegyzeteinek nagy része nem matematikával vagy csillagászattal, hanem ezote-

rikus teológiával foglalkozott. A nagy fizikus szentül hitte, hogy a Bibliában rejtjeles formában megta-

lálható az emberi történelem minden eseménye.  

 Newton, mondta Keynes, biztos volt abban, hogy a Biblia, sőt az egész világegyetem a »Minden-

ható titkosírása«, és szándékában állt »megfejteni Isten feladványát, a múlt és a jövő előre elrendelte-

tett eseményeinek a rejtvényét«. Newton haláláig kutatta a Biblia kódját, de rendre kudarcot vallott, 

akármilyen matematikai képlettel próbálkozott is.”
20

  

 Amikor látta János, hogy senki sem méltó, akkor sírva fakadt. János tudta jól, hogy a tekercs mit 

tartalmaz. Tudta, hogy lesz gyász és sírás is a pecsétek feltörésekor, de tudta azt is, hogy ha minden 

pecsét feltöretik, akkor az írás olvasható lesz teljes terjedelemben, és megtudja mindenki, hogy mit 

tartalmaz. Valami nagyon fontos iratról van tehát szó. Ezt jelzi az is, hogy nem lehet könnyen hozzá-

férni. János sírásának okát megértjük, ha tisztázódik a tekercs valaki általi átvételének a jelentősége. 

Sírásán kiérződik az, hogy az élete függ attól, méltó lesz e valaki arra, hogy a tekercset elvegye. Ha 

senki sem lesz méltó, akkor Jánosnak meg kell halnia, de nemcsak testileg, hanem szellemileg is. Az-

az a második halálban is részesülnie kell. Ha neki meg kell halni, akkor viszont nekünk is. Ez az, amit 

János tudott. Jánosé és a mi örök életünk attól függött ott a mennyekben, hogy valaki méltó lesz-e 

arra, hogy kiváltson, megváltson bennünket. Az életet kiváltani pedig csak élettel lehet. Valakinek 

tehát ott az arany oltáron keresztülhaladva meg kell halnia helyettünk, hogy a mi életünkért lefizesse a 

váltságdíjat. Ha ez megtörtént, akkor átveheti az adóslevelet attól, aki addig őrizte. Feltéve, ha a ha-

lálból fel is tud támadni. Mindezek törvénybe foglalt dolgok, amik szabályozzák az eladósodott kivál-

tását. Mózes 3. könyvében találjuk ezt a törvényt. „A földet pedig senki el ne adja örökre, mert 

enyém a föld; csak jövevények és zsellérek vagytok ti nálam. Azért a ti birtokotoknak egész földjén 

megengedjétek, hogy a föld kiváltható legyen. Ha elszegényedik a te atyádfia, és elad valamit az ő 

birtokából, akkor álljon elő az ő rokona, a ki közel van őhozzá, és váltsa ki, a mit eladott az ő atyja-

fia. Ha pedig nincs valakinek kiváltó rokona, de maga tesz szert annyira, hogy elege van annak 

megváltásához: Számlálja meg az eladása óta eltelt esztendőket, a felül lévőt pedig térítse meg an-
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nak, a kinek eladta volt, és újra övé legyen az ő birtoka. Ha pedig nincsen módjában, hogy visszaté-

ríthesse annak, akkor maradjon az ő eladott birtoka annál, a ki megvette azt, egészen a kürtölésnek 

esztendejéig: a kürtölésnek esztendejében pedig szabaduljon fel, és újra övé legyen az ő birtoka.” 

(3Mózes 25:23-28) A kürtölésnek az esztendeje az ötvenedik év volt. Az ötvenedik esztendőt Izrael-

nek meg kellett szentelni. Nem vethetett, nem arathatott és a szolgálókat szabadon kellett bocsátani. A 

földet vissza kellett adni az eredeti tulajdonosnak, mivel nem lehetett azt örökbe eladni. Az ünneplés 

esztendeje volt a kürtölés esztendeje. A föld eladásakor, illetve bérbeadásakor adóslevelet kellett ké-

szíteni. Az adóslevélről másolatot készítettek és így mindkét levelet tanúkkal hitelesítették. Az erede-

tit tanúk előtt lepecsételték és átadták egy harmadik személynek, aki azt megőrizte. A másolat példá-

nyába bárki bármikor beletekinthetett. (Jeremiás 32:7-12.) Az eladósodott számára egy közeli rokon 

kiválthatta a földet bármikor. A kiváltó, aki megváltotta az adóst, átvehette a lepecsételt adóslevelet 

attól, aki addig őrizte azt. Az átvétel után feltépi a pecsétet és felolvassa azt a levelet tanúk előtt és 

kihirdeti, hogy a föld jogos tulajdonosa újból az az ember, aki addig adós volt. Ezt mondja ki az Isten 

által alkotott törvény az emberekre nézve.  

 Mikor az Isten megteremtette az embert, azt mondta nekik: „És megáldá Isten őket, és monda 

nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá;” 

(1Mózes 1:28.) Az ember tehát megkapta Istentől a födet. Nem volt az övé. Ajándékba kapta Istentől, 

hogy népesítse be és uralkodjon rajta. Mindezekért azt kérte az első embertől, hogy: „A kert minden 

fájáról bátran egyél. De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert a mely napon ejéndel 

arról, bizony meghalsz.” (1Mózes 2:16b-17.) Az örökségül kapott földet az ember nagyon hamar 

elzálogosította. Amikor hallgatott Sátán szavára, és elvetette magától Isten figyelmeztető parancsát, 

akkor ezzel át is adta a földet Sátánnak. Amikor behódolt Sátánnak, azzal el is tékozolta a földet az 

ember. Pedig az, az Istené volt. Sátán átvette a földön az uralmat. Amikor Jézust megkísértette Sátán, 

fölvitte Őt egy magas hegyre, és megmutatta neki az egész világot, majd felajánlotta neki, hogy: 

„...Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, 

mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.” (Máté 4:9b-10.) Ebből az 

igeversből láthatjuk, amint Jézus is tudomásul veszi, hogy Sátán rendelkezik a földdel. A földet tehát 

Sátán bitorolja, az ember pedig adós lett. Ruth könyve 4. része alapján csak a legközelebbi vér rokon 

válthatta (vásárolhatta) meg a földet. Ezért kellett Jézusnak testben megszületni, és ezért kellett a Gol-

gota, ahol vérével fizetett. Vérével, vagyis életével. Életekért életével, mert nincs más fizetőeszköz a 

szellemvilágban az életért. 

 A tekercs tartalmáról sokat elárul nekünk a 40. Zsoltár 8,9a. verse is. „Akkor azt mondtam: Íme 

jövök; a könyvtekercsben írva van felőlem, Hogy teljesítsem a te akaratodat;…” A Messiás teljesí-

tette az Atya akaratát, s mind ezek a könyvtekercsben megtalálhatóak, de csak akkor válik 

nyílvánvalóvá, és közismertté, ha valaki ki bírja nyitni a hét pecsétes könyvtekercset. 

 

 „Én azért igen sírok vala, hogy senki nem találtaték méltónak a könyv felnyitására és elolva-

sására, a ránézésre sem:” (5:4.) A sírás oka érthető. Az emberiség bűneivel elkötelezte magát Sátán-

nak. Kiváltóra, azaz Megváltóra van szüksége. Ha nincs Megváltó, akkor az „ember”-nek meg kell 

halnia testileg és szellemileg is. Akkor nem lehet részese az örök életnek, és nem kapja vissza elbitan-

golt örökségét. Márpedig, amint láttuk, a kiváltónak vérrokoni kapcsolatban kellett állni az adóssal. A 

bűnös ember megváltására is embernek, hús-vér embernek kell jönnie, aki mindenben úgy érez, mint 

az ember. Aki méltó lehet arra, hogy megváltson bennünket a sötétség hatalmából, és átvigyen a 

mennyek országába.  

 A Jelenések 4. rész 8-11. verseiben láthattuk, amint a mennyekben istentiszteletet tartanak és a 

Vének által mondott dicsőítésben mintegy kérik Istent, hogy hajtsa végre üdvtervét. Mert a földön a 

fény nélküli hatalomhoz fordult az emberiség. A gonoszság elhatalmasodott, a szeretet meghidegült. 

Válaszképen Isten előveszi a tekercset, a záloglevelet, amely hét pecséttel le volt pecsételve, amelyről 

most már mi is tudjuk, hogy számunkra igen fontos az, hogy valaki elvegye a kezéből. Az, aki méltó 

arra. Isten üdvtervének végrehajtását sírva várja János. Tudja, hogy ezrek és milliók vergődnek Sátán 

által megkötözve, a bűn bilincsével megbilincselve. Akiknek sorsuk az örök gyötrelem és a második 

halál, ha nem jön megváltó. 
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 „És egy a Vének közűl monda nékem: Ne sírj: ímé győzött a Júda nemzetségéből való orosz-

lán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak hét pecsétét.” (5:5.) A Vének közül 

egy, látva János sírását, megszóllítja. „Ne sírj!” Közli vele azt is, hogy miért ne sírjon. Győzött a Júda 

nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere. Ez az, amit ezrek és milliók reméltek! Ezért mondta a 

huszonnégy király a trónon ülőnek a dicsőítést. Erről prófétáltak Mózes, Ézsaiás, Ezékiel. Róla be-

szélt Keresztelő János a pusztában. A megölt Bárány, akinek János végignézte a megfeszítését, amikor 

földre hullt a váltságdíj, az elvesztegetett örökségünkért. Aki méltónak találtatott arra, hogy MEG-

VÁLTÓNK legyen, és mint a legerősebb oroszlán ragadja meg a jogos tulajdonát. Aki a kereszthalá-

lával betört Sátán birodalmába, hogy az evangéliumot ott is hirdesse. Diadalmaskodott a Halál felett 

is, és harmadnap feltámadt. Akivel János a feltámadás után együtt evett és ivott. Jézust, mint királyok 

királyát láthatjuk. A Júda nemzetségéből való oroszlán nem egyszerűen csak azt hangsúlyozza, hogy a 

király Júda törzséből származik, és hogy az oroszlán a királyság jelképe volna. Sokkal több üzenet 

található ebben a kifejezésben. Júda törzse által elfoglalt területen (JÚDEA) ugyanis éltek oroszlánok, 

és a júdeai oroszlán felülmúlta az egyéb területeken élő oroszlánokat erőben, termetben, vérengzés-

ben. Az oroszlánok között is király volt a júdeai oroszlán. Ragadozó természete felülmúlta az egyéb 

társaiét, és János ebben a természetében is meglátja Jézust, mint dicsőségének legenergikusabb formá-

ját.  

 

 „És láték a királyiszék és a négy lelkes állat között egy Bárányt állani, mint egy megölöttet, hét 

szarva és hét szeme vala, a mi az Istennek hét Lelke, a mely elküldetett az egész földre.” (5:6.) A 

Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere méltónak találtatott arra, hogy megjelenjen az oltá-

ron és egészen a trónszékig elmenjen. Nemcsak mint megölt Bárány és áldozat, hanem mint erőben és 

bölcsességben teljes hatalom, hét szemmel és hét szarvval rendelkezik. Azaz kos. A görög nyelv meg-

különbözteti a főneveket hím, nő, és semleges nem tekintetében. Amikor Jézusról, mint Bárányról 

beszél, hímnemben teszi. A hímnemű báránynak „kos” a magyar megfelelője. Az áldozati Bárány 

vállalta azt, hogy értünk is váltságot adjon, tulajdon vérével MEGVÁLTSON. Ezért mondja János, 

hogy: „És láték a királyiszék és a négy lelkes állat között és a Vének között egy Bárányt állani, mint 

egy megölöttet,...” (5:6a.) A mennyek országában már megszületett a döntés arra nézve, hogy az em-

bereket megváltsa a Fiú Isten, mint Bárány. A Golgotán a váltságdíjat lefizette Jézus. Vérével váltott 

meg minket. A Bárány megáldoztatott. Mindez a kereszten történt az Atya Isten színe előtt. A golgotai 

kereszt, arany oltár az Isten előtt. A királyiszék és a huszonnégy Vén között van tehát az oltár, ame-

lyen Jézus foglal helyet. Erről az oltárról beszél János a Jelenések. 6:9. és a 9:13-ban is. 

 Már az Ószövetségben is megtalálható a kijelentés arra nézve, hogy az oltáron Jézus Krisztus, a 

Fiú Isten foglal helyet és az „Úrnak Angyala” névvel nevezik meg. Az angyal szó követet, küldöttet 

jelent. Az Úrnak angyala az Úr követét jelenti. Az egyik történet a Bírák könyvében található a 13. 

részben. Manoah feleségének megjelenik az Úrnak Angyala és kijelenti Sámson születését. Az asz-

szony beszámol férjének a találkozásról, aki imában kéri az Urat, hogy újból küldje el az emberét, 

hadd tanítsa őket a fiú nevelésére. Az Úrnak Angyala újból megjelenik és oktatja őket Sámson nevelé-

séről. Amikor Manoah az Angyal neve után kérdezősködik, az angyal így válaszol: „Miért 

kérdezősködöl nevem után, a mely olyan csodálatos” (Bírák 13:18b.) (Ézsaiás 9:6. versben szintén a 

csodálatos névvel nevezi meg Jézust.) A kijelentésért Manoah kecskegödölyét áldoz az Úrnak egy 

sziklán. Mikor ez megtörtént „...csodadolgot cselekedék Manoahnak és feleségének szeme láttára: 

Tudniillik, mikor a láng felcsapott az oltárról az ég felé, az oltár lángjában felszállott az Úrnak 

angyala. Mikor pedig ezt meglátták Manoah és az ő felesége, arczczal a földre borultak.” (Bírák 

13:19b-20.) Az oltár Jézust illeti meg, mint kitüntetett hely a mennyek országában. Úgy is mondhat-

juk, hogy az oltár Jézus Krisztus királyiszéke, amely az Atya királyiszéke előtt található. Ezt a királyi-

széket Jézus most újból elfoglalja. Manoah és felesége előtt hatalommal szállt fel az Úr az oltár láng-

jában. Jézus számára a tűz nem akadály és nem a megemésztő erő. Jézus számára a tűz olyan hatalom, 

amelyet magában hord, mint életerő elemet. Keresztelő János mondja róla: „Én ugyan vízzel keresz-

tellek titeket megtérésre, de a ki utánam jő, erősebb nálamnál, a kinek saruját hordozni sem vagyok 

méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. A kinek szóró lapát van az ő kezében, és 

megtisztítja az ő szérűjét; és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan 

tűzzel.” (Máté 3:11-12.) Nem akadály ezek ismerete után Jézus számára az a tűzfal sem, amelyet az 
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Isten hét Szelleme alkot. Az oltáron lévő megölt Bárányt János teljes hatalomban és bölcsességben 

látja. Hét szarva és hét szeme az isteni eredetét jelöli. Azt a teljességet, amely szent az Isten előtt hata-

lomban, erőben, bátorságban, bölcsességben, tudásban, kegyelemben és igazságban. A hét szarv és hét 

szem tehát olyan isteni hatalom és bölcsesség, amivel senki más nem rendelkezik, amely az Istennek 

hét Szelleme. A Szent Szellem, akit látott János állni az Atya trónszéke előtt. A Szent Szellemet látja 

a Bárányon, aki az Atyának és a Fíúnak a Szelleme. Elképzelhetjük tehát, hogy milyen hatalommal 

rendelkezik a Bárány, ha tudjuk, hogy pontosan az a hatalom és erő nem hagyta a sírban Jézust, ha-

nem feltámasztotta.  

 

 „És eljöve és elvevé a könyvet a királyiszékben ülőnek jobb kezéből.” (5:7.) A megölt Bárány a 

feltámadás után már Júda oroszlánjaként, mint győztes megy az Atya trónjához és átveszi a tekercset 

úgy, mint aki:  

1. Méltónak találtatott, mert az oltáron keresztül vezetett az útja.  

2. Méltó, mert elszenvedte azt a halált, amit az emberek is elszenvednek. 

3. Méltó, mert „Utált és az emberektől elhagyott volt...” (Ézsaiás 53:3a.) 

4. Méltó, mert „...betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá...” (Ézsaiás 53:4a.) 

5. Méltó, mert „... megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek 

büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.” (Ézsaiás 53:5.) 

6. Méltó, mert „Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely 

mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt; és száját nem nyitotta 

meg!” (Ézsaiás 53:7.) 

7. Méltó, mert „...a bűnösök közé számláltatott; pedig ő sokak bűnét hordozá, és a bűnösökért 

imádkozott!” (Ézsaiás 53:12b.) 

 

 János látja, amint Jézus odamegy a királyiszékhez és elveszi a könyvet az Atya jobb kezéből. 

Hasonlítsuk össze a Jelenések 5:7. igeverset, a Dániel 7:13-14. igéivel. A két látomás teljesen meg-

egyezik, de János látomása kiegészíti azt, ami Dánielnek még nem volt felfedve. Erre utalnak is az 

igei kijelentések a Dániel 12:9-ben és a Jelenések 22:10-ben. Az Eklézsia üdvtörténeti korának királya 

és főpapja ebben a részben összeolvad az ember fiával, aki itt Júda oroszlánja, és aki uralkodni fog a 

földön. Egy pillanattal később már Bárány képében látja János. A két szélsőséges természet jól jel-

lemzi a jövendő világ uralkodójának egyéniségét, aki meg tud halni értünk, úgy szeret, de végtelen 

nagy ereje alkalmassá teszi őt arra is, hogy odamenjen az Atya trónszékéhez és átvegye a tekercset. 

Jézusnak ez a képessége csodálatot vált ki a mennyei seregek körében. Nagyon fontos szem előtt tar-

tani, hogy Jézus a Bárány természetét már bemutatta a földön, de az oroszlán természetét még nem. A 

csöndes alázat már ismert előttünk, amely minden megaláztatást végtelen nyugalomban és belső tar-

tással párosítva elviselt. Azonban minden prófécia arról beszél, hogy többé így nem teszi be a lábát a 

földre. Amikor újból eljön, úgy jön el, mint ragadozó oroszlán, aki amikor megveti lábát az Olajfák 

hegyén, az kettéhasad. Előtte azonban úgy is eljön, mint a tolvaj. Éjjel. Azért, hogy az értékeket a 

földről elragadja és fölemelje a hozzá méltó Eklézsiát, mint tulajdon menyasszonyát.  

 

 „És mikor elvevé a könyvet, a négy lelkes állat és a huszonnégy Vén leborúla a Bárány előtt, 

mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén, jóillatokkal tele, a mik a szentek imádságai.” (5:8.) 

Amikor a szemlélők látják, hogy a Bárány elveszi a könyvet, fölfakad ajkukon a hála, és imádatban 

fejezik ki érzéseiket, a szentek imáival együtt, amelyek a kezükben lévő aranyserlegekben vannak. A 

tekercs átvételével együtt megvalósul az üdvtörténelem folytatására való esély. Vagyis a föld vissza-

foglalása annak bitorló urától. Mivel a váltságot Jézus lefizette, Ő a jogos tulajdonosa a földnek. Visz-

sza kell tehát kapnia, mert ha nem, akkor erőszakkal veszi vissza jogos, megvásárolt tulajdonát.  

 A mennyek országának királyi palotáját megismertük. Láthattuk a dicsőségben, hatalomban és 

fényességben uralkodó Atya Istent a trónszékben, körülötte a trónálló kérubokkal, minden angyali 

seregek fejedelmeivel. Láthattuk a Szent Szellem Istent, mint tűzoszlopokat, lobogó fáklyaként tűzfa-

lat alkotva a trón előtt. Láthattuk a huszonnégy királyi széket a trón és a Szent Szellem körül. A kirá-

lyi székekben pedig az Isten helytartói, akik a földről váltattak meg, akik felvigyáznak a nap 24 órájá-

ban, valamint betöltik az írás fölötti sérthetetlenséget az alfabétikum 24 betűje fölötti hatalommal az 
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Istenben, aki az Alfa és Omega, a Kezdet és a Vég. Emberek tehát, akik alkalmasnak találtattak arra, 

hogy Isten megossza velük gondolatait, terveit. 

 Ezek után láthattuk, amint az erős angyal hangos szóval keresi azt a személyt, aki MÉLTÓ az 

emberiség MEGVÁLTÁSÁRA. A trónszék és a huszonnégy Vén között megjelenik az áldozat. Az 

áldozat bemutatása oltáron történik. Az, hogy oltár van a trónszék és a Vének között, látható a 9:13. 

versben is. „És hallék egy szózatot, az arany oltárnak négy szarvától, amely az Isten előtt van.” Az 

áldozat hatalom és bölcsességnek teljességével rendelkezik. János felismeri az áldozatban Dávid gyö-

kerét. „Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr, és támasztok Dávidnak igaz magvat, és uralkodik 

mint király, és bölcsen cselekszik és méltányosságot és igazságot cselekszik e földön.” (Jeremiás 

23:5.) „Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és 

hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség feje-

delmének! Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, 

hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké.” (Ézsaiás 9:6-7.) 

„Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hívattatik; és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő aty-

jának, királyi székét; És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az ő királyságának vége nem 

lészen!” (Lukács 1:32-33.) A nagy csoda megtörtént. Megkapta királyát az Ég és a Föld. Dávid gyö-

kere, Júda nemzetségéből való oroszlán. Ez a mennyei örömünnep a földre is átsugárzik, és mindenki 

Őt imádja. Minden térd Őelőtte hajol meg, mennyen és földön. Elindulhatott Jézus a Evangéliummal 

meghódítani a világot. Fegyverzete szájában van. Az Ige kétélű éles kard, amely testet és lelket meg-

sebez, ami minden vadhajtást lehasít, minden bűnt napvilágra hoz, és tűzláng szeme minden szemetet 

megemészt. Mint Igazság jött közénk, de az igazság megosztotta az emberiséget. Voltak, akik követ-

ték, és voltak, akik kövezték. Nem azért jött, hogy békességet hozzon, hanem azért, hogy igazságot. 

Az igazság természete pedig az, hogy felnyitja az emberek szemét, és két táborra osztja az emberisé-

get. Farkasok és bárányok táborára. Ez a két tábor hadban fog állni és mindkét tábor a saját fegyver-

készletével fog küzdeni. „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; 

nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert.” (Mát. 10.34.) Azaz kardot. A 

görög szövegben a makhaira  kardot jelent, melynek szinonim szava a fegyver. A Máté 10:34-ben és a 

Jelenések 6:4-ben is a makhaira szóval fejezi ki a kardot és a fegyvert. A kardot tehát megelőzi az 

igazság hirdetése. Jézus feltárja ebben az Igeversben, hogy jövetelének fő célja nem a békesség meg-

teremtése, hanem az igazság hírdetése, és azt kard fogja követni. Nem véletlenül alakult ki az a népies 

mondás, hogy: „Mond meg az igazat beverik a fejed.” Az igazság kimondása indulatot vált ki az el-

lenfélből, és kardot ragad. Ezt fogjuk látni a pecsétek feltörésekor is.  

 A négy angyalfejedelem és a huszonnégy Vén imádatában ott van az alázat és a hódolat, amit 

Teremtőjének ad meg. Hárfákat tartanak, ami az Isten dicsőítésének az eszköze, és a prófétálást jelké-

pezik. Valamint az aranypoharakat, amelyekben a szentek imái, mint jó illatú áldozatok vannak. Min-

den imánk, amely Istenünk elé száll fel, jó illatokkal töltik meg az arany poharakat, amelyek a hu-

szonnégy Vén kezében vannak. Ezekkel hódolnak királyuknak, a Báránynak.  

 

 A Cresendó folytatása: A „Cresendó” kezdő éneke a négy angyal kezdődött. Ők kezdték az 

Isten dicsőítését, most azt láthatjuk, hoyg a 24 vén csatlakozik hozzájuk, de ők már sokkal erőteljes-

ebben és hangosabban.  

 

 „És énekelnek új éneket, mondván: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak 

pecséteit: mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és 

nyelvből és népből és nemzetből, És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká; és ural-

kodunk a földön.” (5:9-10.) A dicsőítés és imádat közben hangzik a megváltottak új éneke. Akiket 

átjárt Isten szelleme, nem tudnak csendben maradni, hanem dicsőítik az Urat. Ahogy az orgonasípokat 

átjárja a fuvallat, és születnek csodálatos dallamok, úgy énekel a megváltott üdvsereg Teremtőjének új 

éneket, ha Isten Szelleme fuvall rajta át. Mózes népét láthattuk, amikor Isten megszabadítja Egyiptom 

fogságából, hogy átkelve a tengeren, énekkel dicsőítik a szabadító Istenüket. A szabadulás minden 

esetben olyan csodálatos örömöt ad, ami ének, és ima formájában jelenik meg az ember száján. 

(2Mózes 15.) A dicsőítésben kifejezik, hogy miért méltó a Krisztus. Megváltásával naggyá tette a föld 

porából alkotott embert. Királyokká és papokká tette, uralkodásra alkalmassá.  
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 Az ember imádó, teremtett lény. Imádatát szóban, tettben és énekben fejezi ki. Akik még nem 

ismerték meg a megváltót, azok is énekelnek. De ők a világ nótáját fújják. Sokszor olyan hangerővel, 

hogy az őrjítő ritmusra ültetett szöveg érthetetlen marad. Ami sok esetben nem is volna baj, mert a 

világ nótái olyan fertelmes és szemérmetlen szöveggel jelennek meg, ami feneketlen sötétségről tesz 

bizonyságot. Akik pedig világosságot nyertek, Istentől nyerték és világítanak. Jézus így tesz bizonysá-

got magáról: „Én vagyok a világ világossága” (János 8:12.) A világosságot nyert megváltottak új 

énekre váltanak, elmarad a régi nóta. Megnyugszik a szív, a békesség dala száll fel az égbe. A kötelek 

elszakadnak, és mint a kalitkából szabadult madár, úgy száll fel a megszabadított, megváltott nép éne-

ke Megváltója felé. 

 

 „És látám, és hallám a királyiszék, a lelkes állatok, és a Vének körül sok angyalnak szavát; és 

az ő számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer vala; Nagy szóval ezt mondván: Méltó a megöletett 

Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dicső-

séget és áldást.” (5:11-12.) Itt folytatódik a cresendó. Már milliók csatlakoztak a kezdeti négy élőlény 

által megkezdett és a 24 vénnel folytatódó dicsőítő karhoz. A mennyei trónszék körül levők serege 

tovább bővül egy nagyobb létszámú angyalsereggel. Megszámlálhatatlan angyal sereget látott János, 

akik Jézus méltóságát kikiáltották. Azt is elmondják, hogy mi tartozik hozzá a kikiáltott (aklamált) 

király méltóságához. „Vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és 

dicsőséget és áldást.” Itt az angyalok által alkalmazott aklamáció, vagyis kikiáltás és beiktatási szer-

tartás nem azt jelenti, hogy új királya van a mennynek, hanem azt, hogy a mennyei trónszéken ülő 

Atya királyiszéke mellé visszaérkezett győztesen az oltár méltó tulajdonosa, királya, aki az Atyával 

együtt él és uralkodik.  

 Jézus Krisztusnak hatalmát, dicsőségét és tulajdonságát látjuk ebben az angyali szózatban. Ezek 

azok, amelyek megilletik a Megváltót. Ő már most kezében tartja adóslevelünket. Hamarosan látni 

fogjuk, hogy Jézus fel fogja bontani ezt az okmányt. Az okmány tartalmazni fogja, hogy a Föld újból 

az ember tulajdona lesz, és a megváltottak átvehetik örökségüket. Az örökség átvételére addig kell 

várni, míg minden pecsét felbontatik Jézus Krisztus által. Ez pedig a szentek számának és a mártírok 

számának betelésekor lesz. 

 Az angyalok nem földi értelemben énekelnek, de dicsőítik az Urat. János tízezerszer tízezer és 

ezerszer ezer angyalt lát, akik ezt mondják: „...Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gaz-

dagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tiszességet és dicsőséget és áldást.” Az ókorban, mely-

ben János élt, nem ismerték a millió fogalmát. A számok világában a tízezres nagyság már kimondha-

tatlan sokat jelölt meg. Itt azt szemlélteti János, hogy megszámlálhatatlan az angyali seregek sokasá-

ga. Az angyali seregek elismeréssel és csodálattal dicsőítik a Bárányt, aki az emberiséget a szolgaság-

ból megszabadította, aki az ősi ellenségnek a fejére taposott, és a kereszten legyőzte a halált. A kígyó-

nak pedig így szólt az Isten az ámítás után: „...Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott légy minden ba-

rom és minden mezei vad között; hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban. És ellensé-

geskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked 

fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.” (1Mózes 3:14-15.) Beteljesedtek ezek az igék. Az 

asszony magva, aki fogantatott Szent Szellemtől és született Szűz Máriától, a kígyó fejére taposott. 

Jézus Krisztusnak szól a dicsőítés mennyen és földön és föld alatt és a tengerben és minden, ami 

ezekben van, őt dicséri. Krisztus feltámadása után megdicsőülten ment föl a mennybe és ott már ha-

talmas sereg várta a Győztest. Dicsőítik, új éneket énekelnek, hálát adnak neki és áldják az Ő nevét. 

Szabadításáról, győzelméről beszél menny és a föld. 

 Törvény szerint a megváltás után (golgotai esemény) Sátánnak át kellett volna adni a földet és a 

rajta élő embereket a Megváltónak. Ez nem történt meg. A föld bitorlója továbbra is Sátán. Éppen 

ezért Jézus erőszakosan fogja azt visszavenni. Azt az időt, amikor ez megtörténik, a veszedelem idejé-

nek nevezi az írás. Akkor a veszedelem fia uralkodik az emberiségen. Amikor Jézus visszajön, elra-

gadja a veszedelem elől az igazakat, és megkezdi a föld és a rajta levők megítélését. Ez az ítélet tűz-

özönben fog megnyilvánulni.  

 

 „Sőt hallám, hogy minden teremtett állat, a mely van a mennyben és a földön, és a föld alatt és 

a tengerben, és minden, a mi ezekben van, ezt mondja vala: A királyiszékben ülőnek és a Bárány-
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nak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké.” (5:13.) A cresendő méltó befejezé-

se. Már mindenki, és minden teremtmény csatlakozik az Isten dicsőítéséhez. A földalatti állatok őt 

dicsőítik. A vízben a halak ficánkolása, az afrikai éjszakát betöltő vadak üvöltése, a csillagok ragyo-

gása, a szellő susogása, az atomok és molekulák rendezett világa mind őt dicsőíti. Ezért hajtják meg 

fejüket a fák, énekelnek a madarak, termik gyümölcseiket a növények, zúgnak a folyók és csörgedez-

nek a patakok. Minden teremtett állat, madár, rovar beszédének ez a jelentése: „A királyiszékben ülő-

nek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké.” Csak az ember az, 

aki fejét büszkén emeli a tudás piramisának csúcsára, ahol ő maga az isten. Nem akarja Istennek adni 

a dicsőséget mindaddig, míg meg nem tér a szabadítóhoz, vagy pedig úgy nyit számára kaput a halál 

egy fakoporsón keresztül, hogy nem vette eszébe, amit a zsoltáros mondott: „Az embernek napjai 

olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága. Hogyha általmegy rajta a szél, nincsen 

többé, és az ő helye sem ismeri azt többé.” (103. Zsoltár 15-16.) Akin pedig úgy megy át a halál szele, 

hogy nem dicsőítette a szabadítót, mert nem ismerte meg őt, annak nem erre a dicsőítő ünnepségre 

nyílik meg az igazság kapuja, hanem az ítéletre, amely egy szempillantás alatt növekszik rettenetté a 

halál beállta után és az ítélet megkezdése előtt. Szikszai Béni, néptanító prédikátor szavait idézem: 

„Elképzelhető az, hogy valaki majd a gyöngykapus város aranyutcáin sláger szöveget, vagy szép dal-

lamú magyar nótát énekeljen? Lehetetlenség! Akkor pedig nem botor dolog-e valami olyanban gyako-

rolni magunkat ez alatt a rövid idő alatt itt a földön, aminek odaát nincs keletje?”
21

 De igen, botor-

ság. A dicsőítés titka a szabadulásban rejlik. Ha kalitkába zárunk egy énekes madarat, nem fog meg-

szólalni, mert rab. Nem dicsőíti teremtőjét. Nem a kalitka az ő élettere. Isten őt a lég, a tér lakójává 

teremtette, ott érzi szabadnak magát, és ott dicsőíti teremtőjét. Ahogy kiszabadítjuk azonnal az ég felé 

száll, és énekel. Az ember is, csak akkor tudja dicsőíteni urát, ha szabad. Az ember, ha hallgat, ha 

soha meg nem nyitja száját Isten dicsőítésére, akkor rab. Vagy rabja valaminek.  

 

 „És a négy lelkes állat monda: Ámen. És a huszonnégy Vén leborult és imádá az örökkön 

örökké élőt.” (5:14.) A megváltás megtörtént. A megváltottak az örök élet terében felszabadulva, de 

alázattal leborulnak, és imádják az Istent. A Megváltó átvette a tekercset a trónon ülőnek jobb kezé-

ből. Úgy vette át, mint aki méltó, joga és hatalma van. Hamarosan feltépi a pecséteket, és folytatódik 

az üdvterv megvalósítása. 

 

 

 

 

 

 6. „És látám, mikor a Bárány a pecsétekből egyet felnyitott, és hallám, hogy a négy lelkes állat közül egy monda, 

mintegy mennydörgésnek szavával: Jőjj és lásd. 

2. És látám, és ímé egy fehér ló, és a rajta ülőnél íjj vala; és adaték néki korona; és kijöve győzve, és hogy győzzön. 

3. És mikor a második pecsétet felnyitotta, hallám, hogy a második lelkes állat ezt mondá: Jőjj és lásd.  

4. És előjöve egy másik, veres ló, és a ki azon üle, megadaték annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az embe-

rek egymást öljék; és adaték annak egy nagy kard. 

5. És mikor felnyitotta a harmadik pecsétet, hallám, hogy a harmadik lelkes állat mondá: Jőjj és lásd. Látám azért, és ímé 

egy fekete ló; és annak, a ki azon üle, egy mérleg vala kezében. 

6. És hallék a négy lelkes állat közt szózatot, a mely ezt mondja vala: A búzának mérczéje egy dénár; és az árpának három 

mérczéje egy dénár; de a bort és az olajt ne bántsd. 

7. És mikor felnyitotta a negyedik pecsétet, hallám a negyedik lelkes állat szavát, a mely ezt mondja vala: Jőjj és lásd. 

8. És látám, és ímé egy sárgaszínű ló; és a ki rajta üle, annak a neve halál, és a pokol követi vala azt; és adaték azoknak 

hatalom a földnek negyed részén, hogy öljenek fegyverrel és éhséggel és halállal és a földnek fenevadai által. 

9. És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, látám az oltár alatt azoknak lelkeit, a kik megölettek az Istennek beszédéért és a 

bizonyságtételért, a melyet kaptak.  

10. És kiáltának nagy szóval, mondván: Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állasz boszszút a mi vérün-

kért azokon, a kik a földön laknak?  

11. Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák; és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, a míg betel-

jesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyjokfiainak száma, a kiknek meg kell öletniök, a mint ők is megölettek. 

12. Azután látám, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta, és ímé nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, és 

a hold egészen olyan lőn, mint a vér; 

13. És az ég csillagai a földre hullának, miképen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. 

14. És az ég eltakarodék, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik; és minden hegy és sziget helyéből elmozdíttaték. 
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15. És a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a hatalmasak, és minden szolga és minden szabad, 

elrejték magokat a barlangokba és a hegyeknek kőszikláiba; 

16. És mondának a hegyeknek és a kőszikláknak: Essetek mi reánk és rejtsetek el minket annak színe elől, a ki a királyiszék-

ben ül, és a Bárány haragjától: 

17. Mert eljött az ő haragjának ama nagy napja; és ki állhat meg?” (Jelenések.6:1-17.) 

 

 

 

Első pecsét 
 

A fehér ló lovasa és Isten nyilai 

 „És látám, mikor a Bárány a pecsétekből egyet felnyitott, és hallám, hogy a négy lelkes állat 

közül egy monda, mintegy mennydörgésnek szavával: Jőjj és lásd.” (6:1) Ma az Apokalipszis legvi-

tatottabb témája az, hogy mit szimbolizál a fehér ló, és ki a fehér lovon ülő lovas. Két nagy táborra 

oszlik a bibliakutatók serege. Az egyik azt állítja, hogy a fehér lovon Jézus jön az evangéliummal. A 

másik tábor azt állítja, hogy ez a hamis egyház vagy a megtévesztés lovasa. Én egyikhez sem csatla-

kozom. 

 János látja Jézust, amint felbontja a pecsétet, és a lovast is, amint azt a kérub bemutatja neki. Az 

angyal tehát Jánossal van elfoglalva. Látja, amint a fehér ló vágtatva elindul lovasával és amint Jézus 

újabb pecsétet bont fel. Tehát nem Jézus a fehér lovas. A Bárány már megáldoztatott és felemeltetett 

a földről, hogy bevárja a szentek számának betelését, azt az időt, amikor visszajöhet az őt megillető 

jogos tulajdonáért, az Eklézsiáért. A négy lovas pedig, mint csapás vonul ki a földre Jézus tudtával. 

Zakariás próféta könyvében láthatjuk őket, amint a próféta éjszakai látásban látja ezt a négy lovat. 

„Látám éjszaka, hogy ímé, egy férfiú veres lovon ül vala, és áll vala a mirtus-fák között, a melyek 

egy árnyas völgyben valának; háta megett pedig veres, tarka és fehér lovak. És mondám: Mik ezek 

Uram? És mondá nékem az angyal, a ki beszél vala nékem: Én megmutatom néked: mik ezek. 

Akkor felele az a férfiú, a ki a mirtus-fák között áll vala, és mondá: Azok ezek, a kiket az Úr kül-

dött, hogy járják be e földet; És felelének az Úr angyalának, a ki a mirtus-fák között áll vala, és 

mondák: Bejártuk a földet, és ímé, az egész föld vesztegel és nyugodt.” (Zakariás 1:8-11.) Itt is az a 

feladatuk, hogy bejárják a földet és azt ellenőrzésük alatt tartsák. De a föld még nyugodt, a pecsétek 

feltöretlenek, a záloglevél az Atya kezében van. Zakariás könyvének hatodik részében már a lovak 

színe is megegyezik a János látomásában leírt lovak színével és a feladatuk ugyanaz. Járják be a föl-

det. „Majd megfordulék és felemelém szemeimet, és látám, hogy ímé négy szekér jön vala ki két 

hegy közül, és azok a hegyek ércz-hegyek. Az első szekérben veres lovak, a második szekérben feke-

te lovak; És a harmadik szekérben fehér lovak; a negyedik szekérben pedig tarka lovak, erősek.” 

(Zakariás 6:1-3.) A zsidó gondolkodásban, a két hegy közül előtörő tüzes szekér Isten harci szekere 

volt. A négy szekér, az égnek négy szele, és az egész föld Ura, Isten mellett szolgálnak. 

 János már úgy látja a négy lovast, hogy azok újból útrakészek a föld bejárására, csupán a paran-

csot várják. Júda oroszlánja megszerezte a hatalmat és elvette az Atya kezéből a váltságlevelet. Min-

den tekintet Jézus felé fordulva várja a tekercs megnyitását. Csak egy mozdulat és feltépi az első pe-

csétet. Jézus tudja, hogy mi fog ekkor történni. Az angyalok várakozása és feszült figyelme sürgeti 

Jézust a pecsét feltörésére. Szózatuk pedig hangsúlyozza azt, amikor nagy szóval ezt mondják: 

„...Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és 

tisztességet és dicsőséget és áldást.” (Jelenések. 5:12.) Ehhez csatlakozik a megváltottak új éneke: 

„...Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecséteit: mert megölettél, és megváltottál 

minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből” (Jelenések. 

5:9.) Jézus nem vár tovább. Sorban egymás után tépi föl a pecséteket. Csak a földön telik az idő egy-

egy pecsét feltörése közben, vagy lassan, vagy érthetetlenül gyorsan. Mind a négy lovas nagy hata-

lommal rendelkezik a földön élő emberek fölött.  

 

 Az előzőekből láthattuk, hogy a lovas nem Jézus. Most nézzük meg, hogy lehet e a megtévesztés 

lovasa. Úgy gondolom, hogy nem. De akkor miért? Az első nyomós ok az, hogy nem használ hasonla-

tot az igeversben, amikor a fehér lovast bemutatja. Az azonosság tagadása ugyanis hasonlattal törté-

nik. Ilyenkor találkozunk az „olyan mint”, vagy a „hasonló valamihez” szerkezetekkel. Például. 
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„Hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, a ki az ő földébe jó magot vetett;” (Máté 13:24) 

Ebben a példázatban benne van a hasonlóság eleme, amely szerint Isten országa az emberhez hasonló, 

de mégsem állítjuk, hogy Isten országa az ember. Másik példázat szerint: „Más példázatot is adott 

eléjök, mondván: Hasonlatos a mennyeknek országa a mustármaghoz” (Máté 13:31.) Ez Ige alap-

ján sem állítjuk, hogy Isten országa mustármag lenne. A fehér lovas leírásánál nem található meg a 

hasonlóság egyetlen eleme sem.  

 

 Van azonban a második versben két mondatrész amely közelebb visz bennünket a megoldáshoz.  

1. Az első az, hogy: „és adaték néki korona;” az „adaték” görög szava az edothé. Vagyis nem volt 

az övé, de kapta. Már az Ószövetségben megtalálható erre nézve a prófécia, amely szerint az Atya 

biztatja a Fiút, hogy: „Kérjed tőlem és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a 

föld határait.” (2. Zsoltár 8.) Az Atya rendelkezik vele, de a Fiúnak adta. Ennek az eseménynek a 

kánonikus folytatását olvashatjuk:  

 Először Jézus hálaadó imájában, „Mindent nékem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a 

Fiút, csak az Atya;” (Máté 11:27a). Ebben a mondatban a „mindent” szó (panta) kizárólagos. 

Vagyis nincs semmi, amit nem adott volna át az Atya a Fiúnak.  

 Másodszor, amint Jézus közli a tanítványaival a feltámadása után, hogy: „Nékem adatott min-

den hatalom mennyen és földön.” (Máté 28:18.) Itt ugyanazzal az edothé görög szóval fejezi 

ki az evangélium írója, hogy Jézusnak adatott. A „minden” itt is kizárólagos. Jézus elismeri, 

hogy nem az övé volt, de kapta, vagyis adatott neki. A győzelmet, amelyért a korona 

(szephanosz) járt, a földön vívta ki. Ebben a mondatrészben a korona a görög szephanosz szó-

val van kifejezve, amit a földi küzdelmek győzteseinek adtak. Ezt a koronát megtarthatta a 

győztes. Győzelméért kapta. Az „adatott” tehát csupán annak a bizonyítéka, hogy nem volt az 

övé, de megkapta, mert megküzdött érte. A hangsúly tehát nem csak az adatott szón van, hanem 

a „minden, és az adatott” szavakon. Nézzük most meg azt az Igehelyet, amely állításom ellen 

szól. „És monda néki az ördög: Néked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét; mert 

nékem adatott, és annak adom, a kinek akarom;” (Lukács 4:6) Ebben az igeversben úgy néz 

ki, mintha az edothé annak a bizonyítéka lenne, hogy egy időre megkapta de nem az övé volt. 

Ez majdnem így is van. De mit kapott meg? Nem minden hatalmat mennyen és földön! Az ör-

dög azt mondja Jézusnak, hogy  „Néked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét”. 

Csak azt, ami a világban látható. Nem „mindent”, hanem „mindezt”. Ez elég nagy különbség. 

Lásd még Máté 4:8-9. verseket is! 

 

2. A második mondatrész: „és kijöve győzve, és hogy győzzön.” Ha győzve jött ki, mi szükség arra, 

hogy újból győzzön? Jézus Krisztus kicsiben kezdte Isten országának építését. Egyedül jött, nem 

angyali seregek sokaságával, és hirdette az Isten országának evangéliumát. Ebben az első pillanat-

tól kezdve győzedelmes volt. Szükség volt azonban az újabbnál újabb győzelmek megharcolására, 

mert féktelen erővel támadta az ellentábor serege. Ezt a támadást minden alkalommal visszaverte, 

és minden alkalommal azt látták tanítványai, hogy győzött. Egészen a Golgotáig tartott ez a küzde-

lem, ahol Ő győztesen fejezte be a küzdelmet, de a tanítványai ezt vereségként élték át. A kudarc-

élményük három napig, a feltámadásig tartott. Ekkor értették meg Jézus küzdelmének lényegét, és 

ekkor kapták meg Jézustól a nagy misszióparancsot. „És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, 

mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanít-

ványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek ne-

vében, Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti vele-

tek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!” (Máté 28:18-20.) Vagyis a küzdelemnek 

nincs vége. A tanítványoknak kell azt folytatni, de úgy, hogy közben tanítvánnyá kell tenniük min-

den népeket. Az evangéliumot kell hirdetniük, Jézus példáját követve, újabb és újabb győzelmet 

kiharcolva, s ezzel az ő sorsuk is eldőlt. Mártírok lettek, mert az evangélium lényege nem a béke, 

hanem az Igazság, amely dühíti az ellentábort. 

 

 „És látám, és ímé egy fehér ló, és a rajta ülőnél íjj vala; és adaték néki korona; és kijöve győz-

ve, és hogy győzzön.” (6:2.) Láthatjuk, hogy a fehér lovas harci fegyvert tart a kezében. A vörös lovas 
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szintén fegyverrel jön ki. A fekete pedig, mint ezek árnyéka, a nyomukban tart és hamis igazságot 

szolgáltat. A mérleg az igazság szimbóluma. Mindezek nyomában pedig a Halál nyargal kíméletlen 

tempójával. A lovaknak az ókorban rendkívül nagy volt az értékük és csak a gazdagok engedhették 

meg maguknak, hogy lovat tartsanak. A lovasok a királyok hadseregeiben is döntő erővel rendelkez-

tek. A lovat hadakozásra használták hátaslovaknak, valamint harci szekerek húzására. A ló a hadako-

zás és a háborúskodás szimbóluma. A lovak színei tovább fokozzák az apokaliptikus üzeneteket. A 

lovasok és a kezükben lévő eszközök úgyszintén. A fehér szín, tisztaságot hordoz magában. Az embe-

ren lévő fehér ruha esetében láthattuk, hogy a lélek tisztaságát jelölte, a lovak esetében a hadakozás 

tisztaságát értjük alatta. Figyelemre méltó az, hogy a fehér lovas már kivonulása pillanatában megko-

ronázva jön ki. Fején a szephanosz, azaz a földi versenyek győztesének járó koszorú. Nem gyanús 

alak. Nem mondja János, hogy „olyan, mintha” koszorút viselne a fején. A színe nem „hasonló a 

fehérhez”, hanem FEHÉR, tehát kifogástalan. Koszorúval, tehát győztesen, íjjal a kezében közeledik 

felénk, ami a legharciasabb fegyvernem volt az ókorban. Az íjászok már 180 méterről életveszélyesek 

voltak. Gyors mozgású lovaik és horgas nyilaik nemcsak szemből, de felülről nyílzáporként is ve-

szélyt jelentettek az ellenfélre. A nyilasok ellen a kard nem volt fegyver, mert miután kilőtték nyilai-

kat, visszavonultak. A jól kiszárított nyílvesszők hegyei pedig vasból készültek és visszafelé horgasak 

voltak. A sebesültből nem lehetett kihúzni, csupán beletörni. Akit pedig mellkasán talált, abból ki-

vágni sem, vagy kitépni sem lehetett. Elvérzett és meghalt. A lovas kezében látható az íj, de a nyíl-

vesszők nem. A Isten Igéje olyan mint a nyílvessző. Megsebez. Ha szíven talál, és ki akarom tépni, a 

kegyelmet tépem ki életemből és meghalok. Ha elfogadom, akkor: „Mert ő megsebez, de be is kötöz, 

összezúz, de kezei meg is gyógyítanak.” (Jób 5:18) Isten Igéje, az evangélium, a kegyelem minden 

ember számára. 

 A zsoltáríró szavaiból is azt értjük meg, hogy az Istenfélő ember fiai, az evangálium hordozói, 

olyanok, mint nyilak a hősnek kezében. „Íme, az Úrnak öröksége, a fiak; az anyaméh gyümölcse: 

jutalom. Mint a nyilak a hősnek kezében, olyanok a serdülő fiak. Boldog ember, aki ilyenekkel tölti 

meg tegzét; nem szégyenülnek meg, ha ellenséggel szólnak a kapuban.” Zsolt 127:3 - 127:5. 

 

 A fehér lovast így bocsátja Jézus a mennyekből a földre, hogy kegyelmet hozzon, az emberi-

ségre. Ahol azonban visszautasítják a kegyelmet, ott „kegy” nélküli, azaz kegyetlen lesz az emberiség. 

Ahová nem engedjük be a világosságot, ott sötétség támad. Ahová nem engedjük be Isten kegyelmét, 

ott kegyetlenség üti fel a fejét. Isten Igéje egyenlő Isten kegyelmével. A kegyelem egy makacs emberi 

döntés miatt kegyetlenséggé válhat az emberek életében. Azok életében, akik megfeszítik bűneikkel az 

Urat, nem fogadják el az evangéliumot, visszautasítják a kegyelmet, és ki akarják tépni szívükből az 

igét. Zakariás próféta könyvében találkozhatunk az idevágó próféciákkal a 9. és 10. részben: „Mert 

kifeszítem Júdát magamnak mintegy kézívet és megtöltöm Efraimot; és felindítom fiaidat, oh Sion, 

a te fiaid ellen, oh Jáván, és olyanná teszlek, mint a hős fegyvere. És megjelen felettök az Úr, és 

nyila repül mint a villámlás; az Úr Isten kürtöt fuvall, és déli szelekben nyomul elő.” (Zakariás. 

9:13-14.) Többek között megerősíti Isten igéje azt is, hogy az idők végén a zsidó népből támad ez a 

fegyverzet is: „Közülök támad a szegletkő, közülök a szeg, közülök a harczi ív, közülök egyszer-

smind minden sarczoló.” (Zakariás. 10:4.) Addig azonban, az eklézsia a fehér lovas kezében levő íj. 

Jeremiás siralmaiban ugyanez az üzenet található. „Kifeszítette kézívét, és a nyíl elé célul állított en-

gem! Veséimbe bocsátotta tegzének fiait.” JSir 3:12-13.  

 A fehér lovas nem más, mint az evangélium. Az evangélium Jézus születése óta, és most is bejár-

ja a világot és a kezében lévő íjból - amely az Eklézsia - kirepíti tagjait, mint a nyílvesszőt, amelynek 

horgas végű vashegye az Ige. A nyílvesszőt az Úr az Eklézsiából válogatja, amely alkalmas és meg-

érett az erősségre. A föld termése az, de nem elég egyenes, mert hajlások vannak benne. Ezért a levá-

gott vesszőt kifeszítve, egyengetve és így lekötözve kiteszi az idő és a helyzet (eső, vihar, nap heve, 

fagy, stb.) viszontagságainak, amíg mindent elszenvedve elveszti hajlásait és göcsört nélküli egyenes 

lesz. Ezután az egyenes vesszőt megszabadítja lekötözöttségétől, és felékesíti az Ige élével, vas he-

gyével, hogy ahová talál, ott maradandóan mélyre hatoljon, ne lehessen kihúzni és eltávolítani. Mi 

vagyunk az Úr nyílvesszői, akiket ha az ellenség soraiba küld, célba kell találnunk, se jobbra, se balra 

nem téveszthetjük el a célt. Mi visszük az igét a mi szívünkben és szánkban. „...nyisd szét a te szájad 
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és betöltöm azt.” 81. Zsoltár 11b. „Sőt felette közel van hozzád az íge: a te szádban és szívedben 

van, hogy teljesítsed azt.” (5Mózes 30:14.)  

 Az Apokalipszis idején az elragadtatott Eklézsia helyét Izrael veszi át. Megtermi a 144 000 bi-

zonyságtevőt, akik az evangéliumot hirdetik. Az apokalipszis fehér lovasa tehát Isten Ígéje, az evan-

gélium. Az íj, az eklézsiával azonos. Abban az időben a pogányok ideje betelik, és elragadtatnak a 

földről azok, akik az öt okos szüzet képviselik. A végidők eklézsiáját Izrael fogja alkotni, aki tagjait, 

mint nyílvesszőt repíti a célba.  

 Mielőtt Jézus visszajön, egy nagy győzelmet készít elő. Az evangélium, mint győztes, átjárja a 

világot. Tanítványainak is beszélt erről Jézus. „És az Isten országának ez az evangyélioma hirdette-

tik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.” (Máté 24:14.) Az 

evangélium örömhír, de nem mindenkinek. Aki vágyik Isten beszédére, az örök igazságra, annak 

olyan az, mint az olaj a sebre. Gyógyít, erősít, megvigasztal. De akik a test cselekedetei szerint élnek, 

akiket az evangélium gátol a bűn élvezetében, azoknak teher. Az ilyeneknek nem olaj, hanem nyíl, 

amely sebez, csontig hatol.  

 Az Ige az igazságot viszi el az emberekhez, és a világosságot. „Ez pedig a kárhoztatás, hogy a 

világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő 

cselekedeteik gonoszak valának. Mert minden, a ki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és 

nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek; A ki pedig az igazságot cselek-

szi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való 

cselekedetek.” (János 3:19-21.) Az Ige fényében meglátja a szegény kizsákmányolóját, kárvallott a 

tolvaját, becsapott a hazugot, áldozat a gyilkost, elnyomott az elnyomót. A kizsákmányoltban felébred 

az igazság utáni vágy tüze és követelőzik. A kizsákmányolóban pedig, a leleplezéstől való félelem 

lesz az úr, és a félelem pedig ajtót nyit a gonosznak, amely eltaposásra ingerli a követelőző iránt. 

 Figyeljük meg, hogy az embereket szembeállítja egymással az igazság, és ha nem talál megértést 

vagy belátást, úgy következményként egy fegyver jelenik meg a szemben álló felek kezében. Próbáld 

csak ki, és mondd meg azt az igazságot minden szintű közösségben, amelyre Isten buzdít. Ha veled 

nem azonos szellemiségű embereknek mondod meg, rettenetes haragot és háborúságot fogsz támasz-

tani, és addig nem nyugszik a közösség, amíg téged ki nem lök magából. Erre mondja azt Jézus, hogy: 

„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy 

békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert.” (Máté 10:34.)  

 Isten a teremtés első napján a világosságot teremtette meg. A Szellemi világosságot. Ekkor leple-

ződött le a gonosz, aki az ő székét Isten fölé akarta helyezni. „És látá Isten, hogy jó a világosság; és 

elválasztá Isten a világosságot a setétségtől.” (1Mózes. 1:4.) Kiderült akkor minden hamisság, és a 

káoszból rendet tett a Teremtő. Az újtestamentumi embernek éppen ilyen világosságot ad az evangé-

lium. Leleplezi a gonosz munkálkodását a földön. Mielőtt Jézus az ítéletet kihirdeti, az evangélium-

nak, amely az igazságot hozta el, hirdettetni kell. De mi az igazság? Fogalom? Vagy még ennél is 

több? Pilátus is ezt kérdezi Jézustól: „Micsoda az igazság?” (János 18:38.) Sohasem jutott el Pilátus 

szívéig, amit Jézus az igazságról mondott, mert az igazság ugyanis nem fogalom, hanem személy. Ott 

állt előtte. János 14:6-ban így nyilatkozik Jézus: „Én vagyok az út, az igazság és az élet.” Az igazság 

Isten kegyelme az emberek felé. Ezt a kegyelmet akarja kitépni magából a világ, de nem veszi eszébe, 

hogy minél jobban tépi, annál jobban vérzik a sebe és annál nagyobb az. Az igazságot nem kitépni 

kell, hanem ha célba talált, fogadjuk be szeretettel, gyógyulást hoz, ha nem tépkedjük. „Mert ő meg-

sebez, de be is kötöz.” (Jób 5:18a.) A fehér lovas Isten evangéliumát hozza, kegyelmének megnyilat-

kozását. De a világ nem fogadja be a kegyelmet. A visszautasított kegyelem helyén kegyetlenség üti 

fel a fejét mindenfelé, ahol a fehér ló elhalad lovasával. Így válik csapássá a világ számára az első 

pecsét feltörése. A tiszta és győztes evangélium csak Isten népének örömhír. A világ számára bosszú-

ság. 

 Az evangélium megkoronázva, győztesen jön ki, elhozza a szabadulás örömét Jézus által. Isten 

igéjének fényében meglátja bűneit az ember, és összetörik a szíve annak súlya alatt. Isten igéje által 

ítéli meg magát és látja, hogy szabadulása csak a Megváltó által történhet meg. Isten gyermekei itt a 

földön esnek ítélet alá. Önmagukat ítélik bűnösnek, mert az Isten igéjében látták meg önmagukat. Egy 

elkövetett bűnért pedig senkit sem kérnek kétszer számon, sem a mennyben, sem a földön. Akik ma-

gukat bűnösnek ítélik meg a földön, azoknak Jézus a kegyelmet, a szabadulást hozza visszajövetele-
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kor. A többieknek pedig az ítéletet. Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt is aratja. 

Mi Isten nyílvesszői azt várnánk, hogy ahová az igét elvisszük, ott nyomban megtérések legyenek. 

Ahol a fehér lovas elhalad, látható, hogy nincs mindenhol megtérés. Viszont az igazság eljut minden-

hová és világosságot támaszt. Számtalan esetben szomorodik el Isten népe, mert a bizonyságtételre 

nincs megtérés. Viszont van világosság. Isten az ő gyermekeit világosságul rendelte, hogy ahol a vilá-

gosság, ott igazság is támadjon. A fehér lovas nyomában így forrongás támad, felüti fejét az igazság-

szolgáltatás utáni vágy. Ezt pedig forradalom és háborúk és sok vér követi. A háborúk és forradalmak 

során mártírok születnek, akiket Jézus Krisztus bizonyságtételéért öltek, és fognak megölni. 

 

 

 

Második pecsét 
 

A veres ló és lovasa 

 „És mikor a második pecsétet felnyitotta, hallám, hogy a második lelkes állat ezt mondá: Jőjj 

és lásd. És előjöve egy másik, veres ló, és a ki azon üle, megadaték annak, hogy a békességet elve-

gye a földről, és hogy az emberek egymást öljék; és adaték annak egy nagy kard.” (6:3-4.) A fehér 

ló magyarázatánál láthattuk, hogy a lovak Istennek a négy szelét is szimbolizálják az Apokalipszis-

ben. Zakariás próféta még úgy látta látásában, amikor a lovak bejárják a földet, amely vesztegel és 

nyugodt. János már nemcsak lovat lát, hanem lovast is és fegyvert is. Azt is látja, hogy a vörös lovas 

nyomában békétlenség támad, az emberek egymást ölik egy nagy kard, vagyis fegyver által. A vörös 

szín, amely a szivárványban is megtalálható, önmagában tiszta: a lüktető élet, a vér színe. Sok vér 

folyik, amerre a vörös ló elhalad, mert lovasánál gyilkos fegyver van, és pusztít. Azt láttuk, hogy elől 

mindig a fehér ló halad lovasával, aki a kezében levő íjból, Eklézsiából a tagjait, mint nyílvesszőt 

repíti ki. Az Úr nyílvesszői szívükben és szájukban az evangélium üzeneteit viszik a világba Ige for-

májában, ami a nyílvessző vashegye. A vas az ítéletet szimbolizálja. Ahol Isten igéjét megvetik, ott az 

Ige ítéletté válik. Ahol elfogadják, ott pedig a szájába is veheti az ember, és viheti, mint vigasztaló 

szavakat. Az Ige igazságérzetet és világosságot támaszt. Fényében lelepleződnek a gonoszságok és a 

fenevad lelkületű diktátorok. Nem véletlen, hogy 1989 előtt tilos volt Romániába Bibliát bevinni, és a 

missziós szállítmányként érkező Bibliákból WC papírt gyártatott az uralkodó diktátor.  

 A kizsákmányolt emberiség fegyvert ragad kizsákmányolója ellen. A leigázott nép pedig leigázó-

ja ellen. Jézus tanítványainak mondja el, hogy: „Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk hírei-

ről... Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen...” (Máté 24:6-7.) Isten igéje minden 

bűnre rávilágít. A bűn az, ami Istentől elválaszt, ami kiveri az emberek kezéből Isten evangéliumát, a 

Szentírást. Nem kell minden embernek a világosság, sem a kegyelem, sem az élet. Fellángol a harag. 

Háborúra kél az ember, ember ellen, nemzet, nemzet ellen, ország, ország ellen. A forradalmak és a 

világháborúk vörös lovasa bejárja a világot, mindenhol a fehér ló nyomában. Miért engedi Isten a 

háborúkat és a vele járó emberek pusztulását? Nem! Isten nem engedi. Jézus nem a vörös lovast 

engedi elsőnek kijönni, hanem a fehéret. A fehér lovon ülő lovast, az evangéliumot azonban nem fo-

gadja minden ember örömüzenetként. Az emberiség nagyobb része visszautasította Isten kegyelmét. 

Ahonnan a világosságot elvonjuk, ott sötétség támad, ahol pedig a kegyelmet visszautasítják, ott felüti 

fejét a kegyetlenség. Az ember így vonja magára a békétlenséget, mint egy sötét takarót, és közben 

Istent vádolja a háborúkért, a betegségekért, az igazságtalanságért, üldözésekért, az ártatlan gyerme-

kek haláláért. A nagy kard a világ feje fölött lóg. Egy hajszál tartja csak úgy, mint Damoklész kardját. 

A „Nagy kard” iszonyatos, és hatalmas pusztítást képes véghezvinni az emberiségen. A hajszál, ami 

visszatartja, az viszont vékony. Nézzük meg, hogy milyen nagy az a kard, amelyet a vörös lovon ülő 

lovas tart a kezében. 

 

„Az emberiség feje fölött függő Damoklész-kard:  

az atombomba.”
22

 

 

 

 



66 

 

A Nagy Kard 

 Ma már jelkép a kard. A háborúskodás, a fegyverkezés jelképe. Épp úgy, ahogy jelképpé vált a 

tőr is. A cselszövés jelképévé. Évezredeken át volt a fegyverkezés főszereplője a kard. A 14. század-

ban feltalálták a füstös lőport és a kard kiegészítő fegyverét, a puskát kezdték alkalmazni a hadászat-

ban. Az ipari fejlődés elsősorban mindig a fegyvergyártásban bizonyítja tudását, alkotókészségét. 

Egyre pontosabb és veszélyesebb lőfegyverek kerültek forgalomba. A kis tűzerejű revolvertől az 

ágyúig sok száz változat látott napvilágot. A háborúskodások pedig arra ösztönözték a feltalálókat, 

hogy mindig nagyobb hatóerejű és elmésebb fegyvert állítsanak elő. Az első világháborúban még csak 

ágyúkkal és kezdetleges repülőgépekről gyilkolták egymást a népek. A második világháború végén 

már megjelent a rakéta-meghajtású robotrepülőgép (U-2), amivel Angliát bombázták. A védekező és 

felderítő haditechnika is fejlődésnek indult, és az angolok feltalálták a lokátort. A háborúk már nem 

ezrek életét követelték, hanem milliós nagyságban szedte áldozatait a Halál. Az étvágya pedig egyre 

nőtt. Amikor a közepén jártak a második világháborúnak, valami szörnyű dolgot készítettek Ameriká-

ban. Összegyűjtötték a világ legjobb fizikusait, matematikusait, és Oppenheimer vezetésével megkez-

dődött az atombomba tervezése. Tudták ugyanis, hogy Németországban Heisenberg megfejtette az 

atombomba elméletét. Csak azt nem tudták, hogy Hitlert nem érdekelte az atombomba, mert 90 nap-

nál tovább tartott a gyártás, és Hitler a villámháború híve volt. Ha egy fegyverrel nem lehetett 90 nap 

alatt átütő sikereket elérni, azt figyelembe sem vette. Amerikai részről az eredmény nem maradt el. 

1945. júliusában elkészült az első kísérleti, és 16-án (Alamogordo, USA) felrobbantották. Még abban 

a hónapban elkészültek a Hirosimának és Nagaszakinak szánt atombombák is. 1945. augusztus 6-án 

elindult a fémtokba zárt sugárhalál a Felkelő Nap Országába. Az Enola Gay nevű repülőgép bombate-

rében lapuló fémhengerről nem tudták még a pilóták sem, hogy milyen borzalmat fog hamarosan el-

szabadítani. A kard már olyan nagy volt, hogy egy szempillantás alatt tíz - és tízezrek életét oltotta ki. 

Hirosimában aznap 140 000 ember halt meg. Három nappal később Nagaszakiban ismétlődött meg a 

tömeggyilkolás. Az eredmény 70 000 halott, de csak azért, mert nem élt több ember a városban és 

környékén. A tudósokat láthatóan nem megrettentette, hanem felbátorította ez a „gyilkos siker”. A 

Nevada sivatagban megkezdték a kísérleti atomrobbantásokat, s mintegy negyedmillió amerikai kato-

nával játszatták el a kísérleti nyúl szerepét. A Szovjetunióban szintén megindult az atomkutatás. Az 

Uralban a kiszemelt területről kitelepítették a lakosokat és helyükre juhokat, szarvasmarhákat és tan-

kokat telepítettek. Az atomkísérletek után az emberek visszatérhettek otthonaikba. A sugárveszélyre 

senki nem hívta fel a figyelmüket. A kísérlet vezetője Zsukov marsall volt. 

 Jim Denis (amerikai) alezredes így emlékszik vissza egy 1955. márciusi kísérletre: „A bombát 

egy húsz méter magas torony tetején robbantották. Kezemet hiába emeltem az arcom elé, minden idők 

legvilágosabb fényességét láttam. Azután jött a korom, amely kezünket, egyenruhánkat és arcunkat 

feketére festette. Erre sem fordítottam ügyet: mintegy megbabonázva figyeltem, hogy a gombatörzs-

ből, ebből a csodálatosan szép levendulaszínű törzsből lecsepeg a forró fém. Látnivaló volt, hogy a 

robbantás a toronynak csak a felét semmisítette meg, a csonkolt másik fele ott volt. Rögtön tudtam, 

hogy az piszkos robbantás volt.”
23

 Jim Denis - írja a jelentés - a parancsnoksága alatt levő 300 kato-

nával három kilométert tett meg erőltetett menetben a „ground zéróig”, vagyis a robbantás színhelyé-

ig. Nem volt rajtuk sem védőöltözet, sem maszk. Néhány nappal később jelentkeztek az első tünetek: 

láz, rosszullét, ellenállhatatlan hányinger. 

 Alfred Bautista így nyilatkozott: „Amikor a bomba felrobbant, forróság lett, túlontúl nagy forró-

ság. Kezemet a szemem elé emeltem, és a kezemen át láttam. Fülemben hallottam a mennydörgést. 

Egyikünk sem maradt a védőállásban. Mi voltunk közel, a tudósokat sokkal távolabb tartották egy jól 

védett betonállásban. Negyedórával e robbanás után már a helyszínen voltunk.”
24

 

 A kísérletek emberen, állaton egyaránt folytak, és közben mindkét nagyhatalom egymással ver-

sengve sugárszennyezte a földet és légkörét. A bombák ma is halmozódnak és nagy hatótávolságú 

rakéták fejére szerelik őket. A rakétaarzenál sztárja az MX interkontinentális rakéta, amely tíz robba-

nófejjel rendelkezik. Minden robbanófej külön-külön száz, vagy kétszáz kilótonna hatóerejű atomtöl-

tettel rendelkezik. Ezek tízezer kilométer távolságban sem tévednek száz métert. 1986-ban állították 

hadrendbe az első tíz példányt. A Hiroshimában felrobbantott atombomba húsz kilotonnás hatóerejű 

volt. Hasonlítsuk össze az MX rakétákon lévő tízszer száz, ill. kétszáz kilotonnával. Látható, hogy 

egyetlen rakéta százszor olyan pusztítást képes véghezvinni, mint ami Japánban történt. Ezekből a 

gyilkos rakétákból ma már több tízezer van.  
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 Az ember nem találja helyét a földön és kilépett az Isten által meghatározott területről az űrbe, a 

csillagok közé. 1Mózes 1:28-ban így szól Isten az emberhez: „...Szaporodjatok és sokasodjatok, és 

töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá;” Az ember nem elégedett meg ezzel a területtel. 

Hódításait a csillagokra akarja kiterjeszteni. Űrbázist hozott létre az égben, és kémholdakat, hogy a 

másik ember mozdulatait figyelemmel kísérhesse. Ézsaiás próféta így ír a babiloni királyról, aki mö-

gött Sátán személye van: „Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, 

a ki népeken tapostál! Holott te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé 

helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Felibök hágok a magas fel-

hőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz.” (Ézsaiás 14:12-14.)  

 A tudósok és a nagyhatalmak már nem háborús, hanem „csillagháborús” programról beszélnek. 

Olyan határt akar átlépni ezzel az emberiség, amit Isten szabott meg számára, de Isten nem fogja jó-

váhagyni terveit. „Ha oly magasra szállnál is, mint a sas, és ha a csillagok közé raknád is fészkedet: 

onnan is levonnálak, ezt mondja az Úr.” (Abdiás 1:4.) 

 Az atomrobbantások a földalatti laboratóriumokba költöztek és megkezdték a szelektív nukleáris 

fegyverek előállítását. Cél: nagyteljesítményű lézerfegyverek előállítása. 

1. A röntgenlézer:
25

 lényege, a nagy hatóerejű, rombolásra alkalmas röntgensugarakban rejlik. Elő-

állításához egy 20 kilótonna hatóerejű atomtöltetre van szükség. A DAUPHIN-terv szerint műhol-

dak fedélzetén történne a robbantás és a műhold a csápjain keresztül egy időben 50 ellenséges ra-

kétát képes megsemmisíteni. 

2. Gammalézer: az előállítási terv megegyezik a röntgenlézerével. Ezek hatóereje kétszázszor na-

gyobb, mint a hagyományos atombombáé. 

3. A nukleáris bomba elektromágneses hatása:
26

 alkalmazása esetén a nukleáris robbanáskor nagy 

erejű elektromágneses sugárzás keletkezik. A villamos energia ellátásban okoz zavart, és a hírköz-

lést bénítja meg. 

4. Agybomba: melynek hatása csak az ember agyát bénítja meg. Az értelem kikapcsolódik. Két lá-

bon járó veszélytelen élőlénnyé válik az ember, gondolatok és érzelmek nélkül. 

5. Elektromágneses ágyú: a Delta, tudományos híradó mutatta be működés közben az elektromág-

neses ágyút, amikor csak azt lehetett látni, hogy egy négyzetméternyi területet elfoglaló elektro-

mos berendezés működésbe hozásakor a tőle nem nagy távolságra (kb. 50m) levő páncéllemezen 

emberfej nagyságú lyuk keletkezett egy szempillantás alatt. Az elektromos ipar is megszüli gyilkos 

fegyvereit. Így születik meg az elektromágneses löveg. Itt nem a lőpor detonációs hatását használ-

ják fel, hanem a szerkezet elektromos síneiben folyó áram hatására létrejövő mágneses tér erejét, 

mint lövedéktovábbító erőt. 

6. A részecskesugár ágyú
27

: Nikola Tesla találmánya. Közismertebb nevén a halálsugár. Az erőteré-

be került tárgyak részecskéikre szakadva semmisülnek meg, belülről kifelé irányuló villámgyors 

bomlási folyamattal.  

 

 Arról, hogy a Damoklész kardja a fejünk felett függjön, a két nagyhatalom gondoskodik. Űrhajó-

kon és űrsiklókon juttatják fel műholdjaikat és űrállomásaikat, melyeken úgymond békés célú kísérle-

teket végeznek. Titokzatosnál titokzatosabb fegyverek jutnak fel földkörüli pályára, és ma már nem 

probléma az, hogy ezekről a műholdakról egy autó rendszámát leolvassák menetközben, vagy egy 

embert lefényképezzenek. Ilyenformán a lézersugarakat visszatükrözve a földnek bármely pontjára 

mérhetnek megsemmisítő csapást. Ahhoz, hogy ezek a fegyverek működésbe lépjenek, elég egy vi-

lághatalom vágytól égő véreskezű diktátorának megjelenése a politikai világszínpadon. A halál ma 

fénysebességgel képes közlekedni, és nincs ember, aki azt utolérje, lefogja és legyőzze, ha egyszer 

elszabadul. Elég egy tévmozdulat és a pokol urai kiélhetik vágyaikat. A vörös ló lovasának kezében 

levő nagy kard mindig arányosan nő az emberiség tudásával és gonoszságával. 

 „Az atomrobbanás hatásainak leegyszerűsített bemutatásához a földfelszín felett, a sűrű légkör 

határain belül végrehajtott robbantással, illetve ennek következményeivel foglalkozunk. Az ilyen 

atomrobbantás jellegzetessége a töltet felrobbanásának pillanatában kialakuló tűzgömb, amely az 

összes pusztító tényező kiindulópontja, centruma. Belőle lépnek ki a vakító és gyújtó hatású fény - és 

hősugarak, az atommag átalakulásának termékei, melyek a radioaktív sugárzás forrásai. A tűzgömb 

átmérője és világításának időtartama a hatóerőtől függ. Felületének hőmérséklete a kialvás előtti 
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pillanatig összemérhető a napéval. Fokozatos elhalványulása lehűléssel jár, s a tűzgömb helyén sűrű 

füstfelhő képződik, mely a még mindig magas hőmérséklet miatt emelkedik. A tűzgömb, majd a nyo-

mában kialakuló forró füstfelhő alatt légritka tér keletkezik, mely hatalmas föld- és portömeget emel 

magasba. A füst, a levegő, a felemelt por és föld sajátos, gomba alakú képződménnyé válik, mely Hi-

rosima óta az egész civilizációnkat veszélyeztető atomfenyegetés jelképe lett. A tűzgömb hirtelen kiter-

jedése okozza a környezetben lévő levegőben (föld alatti robbantás esetén a talajban, víz alatti rob-

bantás esetében: pedig a vízben) kialakuló legfontosabb hagyományos pusztító tényezőt, a romboló 

lökéshullámot, mely lényegében a robbanás centrumát körülvevő közeg nagy sebességgel való össze-

nyomódása. A tűzgömb központjából a több millió Celsius-fokos hőmérsékletű, nagy nyomású gáz-

tömeg nagy sebességgel áramlik szét. Például a 20 Kt hatóerejű atomtöltet robbanásakor fél másod-

perc múlva a lökéshullám 200 méterrel elhagyja a tűzgömböt, s az ekkor már 800 m átmérőjű gömb-

felület 2500 km/h sebességgel tágul. - Közben mindent magával sodor, és ami éghető, a tűz táplálójá-

vá válik. A keményebb tárgyak minden útjába esőt leborotválnak, amit aztán megemészt, vagy magá-

val sodor a tűzvihar. - A 600 m magasságban végzett robbantás esetén a lökéshullám 1,3 másodperc 

alatt éri el a földfelszínt, majd onnan visszaverődve továbbhalad, és 10 másodperc múlva az epicent-

rumtól 4 km-re még mindig 60 km/h a sebessége. A lökéshullám túlnyomást okoz, mely a legnagyobb 

pusztító hatást az epicentrum közelében fejti ki, de a rombolás attól jelentős távolságra is számottevő. 

A hagyományos hatások második csoportjába az atomrobbanás fény-, illetve hősugárzását sorolják. 

Hatása mindenekelőtt az emberi szemet károsítja, állandó vagy ideiglenes vakságot, tartós szembe-

tegséget, csökkent látást okozva. A tűzgömbből kiáramló különböző hullámhosszúságú fénysugarak a 

sugárzás energiájától, illetve a hatás időtartamától függően jelentősen felmelegíthetik - felgyújthatják 

az útjukba kerülő tárgyakat. A tűzveszélyes helyeken bevetett atomfegyverek gyújtó hatása minden-

képpen figyelemre méltó pusztító tényező, mely részint a környezettől, részint pedig a hatóerőtől s a 

tárgyaknak az epicentrumától mért távolságától függ. Az atomfegyverek nem elhanyagolható gyújtó-

hatását igazolja, hogy 1945-ben Hirosimában 11,4, míg Nagaszakiban 3 négyzetkilométernyi terület 

vált a lángok martalékává, a halálesetek nagy számát égés okozta, s a sérültek nagy hányadának volt 

égési sérülése. A gyújtó hatás, az égési sérülés a töltet hatóerején, s az epicentrumtól mért távolságon 

kívül még számos tényező (napszak, légszennyezettség, szélsebesség, szélirány, terepviszonyok stb.) 

függvénye, ezért a hagyományos pusztító hatások közül mindenképpen másodlagosnak tekinthető. 

Megállapították például, hogy egyetlen 10 Mt hatóerejű atomtöltet 400 km-rel a földfelszín feletti 

magasságban való felrobbantásakor, a keletkező elektromágneses impulzus, mintegy földrésznyi terü-

leten béníthatja meg a korszerű katonai és polgári rádióelektronikai eszközök működését, lehetetlenné 

téve mindenfajta információáramlást, a csapatok, a fegyverrendszerek - egyebek között például a 

légvédelem - vezetését, működtetését.”
28

 

 

 
Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete. 

(Gondolat Kiadó. Budapest, 1986) 256. old. 
 

„De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne 

egyél; mert a mely napon ejéndel arról, bizony 

meghalsz.” (1Mózes 2:17.) 

„És kiűzé az embert, és oda helyezteté az Éden 

kertjének keleti oldala felől a Kerúbokat és a villogó 

pallos lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját.” 

(1Mózes 3:24.) 

 

A kard azonosítása a Biblia 

szerint:  

„Te pedig, embernek fia, prófé-

tálj, és csapd össze tenyeredet, 

mert kettős lesz a kard, most 

harmadszor; öldöklő kard az, a 

nagy öldöklő kard körüljárja 

őket. Hogy elolvadjon a szív és 

sokan elhulljanak: minden 
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kapujokban rájok vetem a kard villámlását, hisz villámlásra készült, öldöklésre kifényesíttetett!” 

(Ezékiel 21:14-15.)  

 Figyeljük meg, hogyan írja le a Biblia az atomháború borzalmait. „Jaj Árielnek, Árielnek, a 

városnak, a hol Dávid lakott! Esztendőt esztendőhöz adjatok, és forogjanak az ünnepek! És én 

megszorítom Árielt, és lesz fájdalom és siralom, és lesz nékem, mint Áriel. Körülveszlek táborral, és 

bezárlak tornyokkal, és erősségeket állatok ellened. És megaláztatván, a földből szólsz és porból 

morog beszéded, szavad olyan lesz, mint halottidézőé, a földből, és porból sipog beszéded. Ellensé-

gidnek sokasága olyan lesz, mint az apró por, és mint a repülő polyva az erőszakosok sokasága, és 

lesz hamar és hirtelen. A seregek Urától látogattatik meg, mennydörgéssel, földindulással, nagy 

zúgással, forgószéllel, viharral és emésztő tűzi lánggal; Mint éjjeli álomlátás, olyan lesz minden 

pogányoknak sokasága, a kik hadakoznak Áriel ellen, s a kik hadakoznak ellene és vára ellen, és őt 

megszorítják. És lesz, mint mikor álmodik az éhező, és ímé eszik, és midőn fölserken, üres a hasa, 

és mint mikor álmodik a szomjazó, és ímé iszik, és midőn fölserken, ímé szomjas és lelke eped: így 

lesz minden pogányoknak sokasága, a kik hadakoznak Sion hegye ellen. Ámuljatok és bámuljatok, 

vakítsátok magatokat és megvakultok! részegek, de nem bortól, tántorognak, de nem részegítő ital-

tól. Mert rátok önté az Úr a mély álomnak lelkét, és bezárta szemeiteket, a prófétákat, és fejeiteket, 

a nézőket befedezte; És lesz mind e látás néktek, mintegy bepecsételtetett írás beszédei, a melyet oda 

adnak egy írástudónak, mondván: Olvasd, kérlek, és ő szól: Nem tudom, mert bepecsételtetett. És 

ha e levelet annak adják, a ki nem tud írást, mondván: Olvasd el, kérlek! ő így szól: Nem tudok 

írást. És szólt az Úr: Mivel e nép szájjal közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig 

távol van tőlem, úgy hogy irántam való félelmök betanított emberi parancsolat lőn: Ezért én is cso-

dásan cselekszem ismét e néppel, nagyon csodálatosan, és bölcseinek bölcsesége elvész, és értelme-

seinek értelme eltűnik.” (Ézsaiás 29:1-14.) Áriel Jeruzsálemnek az ősi neve. A leírás nem hasonlít a 

régi korok háborúira, de annál inkább az atomrobbanások utáni állapotra, amikor porrá válik az em-

ber, és mint a pelyvát felkapja a tűzvihar. Az idézet az atomháború kezdeti helyszínét írja le, amely 

végül kiterjed az egész világra. 

 Napjainkban sem vesztegel a vörös ló, és ahol jár, ott lovasa elveszi a békességet. Az emberek 

egymást ölik. Győzelem azonban nem adatott a vörös lovasnak. Csak a fehér lovas „méltó” a győze-

lemre. Ez azt jelenti, hogy bármilyen nagyra nő is a kard a vörös lovas kezében, nem pusztíthatja el a 

föld lakosait. Isten terve nem ad lehetőséget a vörös lovasnak arra, hogy világméretű pusztítást vigyen 

véghez, és a Földről kiirtsa az embert. Átjárja a földet, forradalmakat, háborúkat, világháborúkat va-

lósít meg, de nem teheti, hogy maradék nélkül kiirtsa az embert. A négy ló Istennek négy szele és nem 

önállósítja magát. Engedelmesen járja át, meg át a földet. A tűzvörös szín jól jelképezi az emésztő 

szenvedélyt, az elfajult életvágyat. Ha az élet elhagyja az Isten által kijelölt utat, égő tűzzé válik. Így 

érthető meg Ezékiel próféta 28:18. vers is, amikor is Isten Sátánt úgy bünteti, hogy vétkei hamissága, 

fertőző életmódja miatt tüzet hoz ki belsejéből, amely megemészti, és hamuvá teszi mindenki szeme 

láttára. A vörös ló és lovasa esetében hasonló ítéletet jelöl a vörös szín. 

 A történelem folyamán támadtak háborúk, keresztes hadjáratok, forradalmak és világháborúk. 

Ma sem nyugodt a világ. Csendes forradalmak és politikai átalakulások mennek végbe. Az, hogy a 

lovak dübörgése, vagy a fegyverek dübörgése veri fel a csendet a világban, mindegy az áldozatok 

számára. Tény az, hogy az ethnoszok problémamegoldása fegyveres kimenetelű. Darabjaira hullott 

belső bomlásának eredményeképpen a szovjet birodalom. A volt tagállamok egymásnak estek. Jugo-

szlávia elvérzett, saját magát emésztette föl fegyvereivel. Megnyugodni azonban mégsem tudott. Fa-

natikusan írtja környezetét. 1999. március 24-én este elkezdődött a NATO légierejének beavatkozása. 

Miközben a két közelkeleti nagyhatalom, Irak és Irán, fegyveres támogatására kötelezte el magát Izra-

el ellen, egymást sem minden esetben kímélik. A feszült fegyverkezési hajszában ez legalább olyan 

életveszélyes, mintha valaki a hajszálra függesztett Damoklész kardját ujjával fricskázná. Az arab 

államok, Jordánia, Szíria, Egyiptom, Libanon sem nyugodtak. Mind Izraelre vicsorgatja fogát, pedig 

minden oroszlánok közül a júdeai a legerősebb. Nem véletlenül hagytam utolsónak Izraelt. Kizöldülé-

séről a tanítványoknak is beszélt Jézus. „A fügefáról vegyétek pedig a példát: mikor az ága már 

zsendül és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár:” (Máté 24:32.) 

 A fügefa Izrael államát jelképezi. Az 1948-as dekrétum, amit a nagyhatalmak hoztak létre, elis-

merte Izraelt önálló államként. Nem véletlen, hogy 1947-ben találták meg a Qumráni leleteket is, 

amelynek legalább egyharmad része Izrael tudósainak kezébe került. Ezt a két történelmi eseményt 
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Isten időzítette egybe. A fügefa életre kelt. Egy tenyérnyi terület a Földközi-tenger partján. Ezután 

megindította nagy honfoglaló háborúját, hogy visszafoglalja az ősi területeket, melyeket Isten adott 

Ábrahámnak és utódainak. 1967-ben visszafoglalta Jeruzsálemet. A Gáza-övezet és Ciszjordánia 

meghódításáért most a napokban is küzdenek. Amikor Izrael ágait kihajtja, vagyis államait visszafog-

lalja, számunkra azt jelenti, hogy közel van Jézus visszajövetele, vagyis az Apokalipszis kezdete. 

A kiválasztott nép és országa kiinduló támpont a próféciák vizsgálásához. A tömeges hazavándorlás, a 

próféciák beteljesedését mutatja. Jelenleg négy, négy és félmillió izraelita harcol ősi hazájáért, a körü-

löttük élő háromszázmilliós arab népekkel. Ez közel százszoros túlerőt jelent. Hóseás próféciája válik 

aktuálissá, amikor azt mondja: „Mert az Izráel fiai sok ideig maradnak király nélkül, fejedelem 

nélkül, áldozat nélkül, szoborkép nélkül, efód nélkül és theráfok nélkül. Azután megtérnek Izráel 

fiai és keresik az Urat, az ő Istenöket, és Dávidot, az ő királyukat, és remegve folyamodnak az Úr-

hoz és az ő jóságához az utolsó időkben.” (Hóseás 3:4-5.)  

 Sok vér folyik a vörös lovas nyomában. A kelet-európai forradalmi átalakulás legborzalmasabb 

eseménye az 1989. december 22-én kirobbant román népi felkelés volt. Az áldozatok száma 60-70 

ezer, az első jelentések szerint. Pár héttel későbbi jelentés szerint, nem haladta meg a tízezret. A sebe-

sültek száma háromszázezer. Az utcákat és az emberek arcát vér festette vörösre. Az életet adó vér 

ítéletté vált. A Romániában élő népekben az igazság utáni vágy, az Isten igéje utáni vágy keltette fel a 

forradalmi érzést. Mikor Isten emberéhez hozzányúltak a sötétség uralkodói és diktátora, a nép harag-

ja felgerjedt elnyomója ellen. Akik hallották Temesváron Isten igéjét, azokban nagyobb lett az igaz-

ság utáni vágy, mint a haláltól való félelem, és testükkel védték Isten igéjének hirdetőjét. A fehér 

lovas megelőzte ott is a vörös lovast. A világosságtól való félelmében hozta létre a diktátor azt a gyil-

kos hadtestet (Securitate), amely sok ezer ember életét oltotta ki. Az Úr Jézus szavait idézem: „Ez 

pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, 

mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak valának. Mert minden, a ki hamisan cselek-

szik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek; A 

ki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká le-

gyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek.” (János 3:19-21.) A világosság eljövetele a földre nagy 

leleplezés azok számára, akik gonoszul cselekszenek. A sötétség harcol a világosság ellen. Ez történt 

Romániában is. Így érthetővé válik Jézus Krisztusnak az a kijelentése, hogy: „Ne gondoljátok, hogy 

azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, 

hanem hogy fegyvert.” (Máté 10:34.)   

 Ahogy kijön a vörös lovas a fehér lovas után, éppen úgy jön ki a fekete lovas a vörös után. A 

romániai sebek bekötözésére egész Európa segítőkezet nyújtott. Az eledelt mégis mérni kellett, hogy 

mindenki egyenlő arányban részesüljön. A világméretű háborúzások esetében a jegyrendszer, a mér-

legelés és a statárium veszi kezdetét. A fosztogatás miden zűrzavaros helyzetben felüti a fejét. Gyors 

ítéleteket kell hozni, a helyzet mérlegelésével. Az éhezőknek is gyors segítséget kell nyújtani, de mér-

legelni kell, hogy hol van legnagyobb szükség az élelemre. A fronton, a hátországban vagy a kórhá-

zakban. Megjelenik tehát a fekete lovas egy mérleggel kezében mindenhol a vörös lovas nyomában. A 

vörös lovas által támasztott forradalmak olyanná teszik a népeket, mint egy háborgó tenger. A népek 

tengere hangos zúgásával és kiszámíthatatlan indulataival minden akadályon átcsap. Ledönti a labilis 

eszméket és elsüllyeszti a rajta gályaként úszkáló diktátorait, elnyomóit. 

 

A kétélű kés esete 

 Minden eszközre, a radioaktív hasadóanyagokra is a kétélű kés esete érvényes. Egy közönséges 

konyhakéssel lehet kenyeret szelni és embert is ölni. De micsoda nagy a különbség a két felhasználó 

között! Mindig az ember dönti el, hogy az eszközt mire használja. A hasadó anyagot tehetjük bombá-

ba és atombomba lesz belőle, vagy atomreaktorba és atomerőmű lesz belőle, sok ember számára ál-

dásként felhasználva. Az atomtöltetre is a következő törvény érvényes. A cél, és használat törvénye. 

Attól függ, hogy milyen lélek lakozik a felhasználójában, és mi a célja vele. Úgy fogja felhasználni az 

előbb leírt gyilkolásra, vagy sokak számára áldásként, atomreaktorokban, energiatermelésre.  

 A műszaki tudomány csúcsa az atomkutatásban, és a mikro-elektronikában jelenik meg. Az em-

ber dönt felhasználásáról. A nukleáris energiahordozó mellőzése lehetetlen a XX. század végén, és az 

új évezred elején. Ezt az energiahordozót, ha szabadon hagyjuk, és nem használjuk a közjó érdeké-

ben, mások fogják használni, hogy pusztítsanak vele.  
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Harmadik pecsét 
 

A fekete ló és lovasa 

 „És mikor felnyitotta a harmadik pecsétet, hallám, hogy a harmadik lelkes állat mondá: Jőjj 

és lásd. Látám azért, és ímé egy fekete ló; és annak, a ki azon üle, egy mérleg vala kezében. És 

hallék a négy lelkes állat közt szózatot, a mely ezt mondja vala: A búzának mérczéje egy dénár; és 

az árpának három mérczéje egy dénár; de a bort és az olajt ne bántsd.” (6:5-6.) 

 A fekete fényt már tárgyaltuk. Várhatunk-e valami jót attól, aki a fekete lovon ül? Ha a nap le-

megy, a fény eltűnik, marad a sötétség. Mintha minden fekete lenne, de nem az. Nem minden fekete. 

Csak a fény tűnt el, amit a tárgyak visszavernek, amit a szemünk érzékel. De ha nincs fény, a tárgyak-

nak sincs mit visszaverniük. Egybeolvad minden. Sötét, azaz fekete lesz. Ebben az állapotban nem 

tudjuk, mi a fehér, mi a zöld, mi a piros, nem lehet igazságot tenni, mert nincs világosság. Így érzékel-

tethetjük, hogy a fekete ló, mint Istennek a harmadik szele, lovasának kezében levő mérleggel, az 

igazságtalanságot hozza el. A mérleg az igazság szimbóluma. De ne felejtsük el, hogy mindennek két 

éle van. Egy mérleggel lehet igazságosan és hamisan is mérni. Attól függ, hogy milyen a lelkülete 

annak, aki a mérleget a kezében tartja. A fekete lovas igazságtalanul mér, mert a sötétség leple alatt 

jön, és nem derül fény igazságszolgáltatásának tevékenységére. Igazságtalanságával válságos állapot-

ba sodorja mindenhol a népeket. Elképzelhetjük, hogy milyen csapást visz a fekete lovas oda, ahol őt 

már megelőzte a vörös lovon ülő forradalom és háborúskodások lovasa. Az egyébként is megtört, 

elcsigázott, sebesült emberekhez jön MÉRNI, de hamisan. A mérleg elbillenése nagymértékű lesz és 

gazdaságilag is, lelkileg is válságba dönti a népeket. 

 A fekete lovas tehát a VÁLSÁG lovasa. Isten tudtával jár a fehér és vörös lovasok nyomában. 

Jézus keze által a harmadik pecsét felszakításakor jön ki csapásként. Az események egymás követ-

kezményei. Ahol a háború és forradalom felüti fejét, ott mérni kell mindent. A ruházatot, az eledelt, a 

tüzelőanyagot, gyógyszert, stb. Ahol pedig nagy a szükség, ott törvényt bontanak azok a gonosz sze-

mélyek, akik kezükben tartják az osztás lehetőségét. Az ismerősnek sokat, az ismeretlennek keveset 

mérnek. De lehet-e egy háború igazságos? Lehet-e olyan körülmények között igazságosan mérni, ahol 

a sötétség uralkodik? A harmadik kérub azt kiáltja: „Jöjj és lásd!”. Jöjj és lásd meg, hogy ahol elvetik 

Isten evangéliumát, ott elfajul az életvágy, földre ömlik a vér, amelyben van az élet, és az életben 

maradottak válsághelyzetbe kerülnek. Meglátható az is, hogy ebből a helyzetből is van szabadulás, 

mert megtérnek az emberek. Azok, akik Istenhez jönnek, meg is látják, mit tett Isten értünk. 

 A hatodik versben szózat hangzik el a négy kérub közül és ezt mondja: „A búzának mérczéje egy 

dénár; és az árpának három mérczéje egy dénár; de a bort és az olajt ne bántsd.” 1 dénár, egy em-

ber napi fejadagjának felelt meg. 1 mérce pedig kb. 1 liter. 3 mérce árpa szintén egynapi bérnek felel 

meg. Ezek az árak azt mutatják, hogy nyolc-tizenkétszeresére drágultak a termékek a bérekhez képest. 

Mai magyar nyelvre lefordítva olyan drágaságot jelent, hogy egynapi munkabérből csak egy liternyi 

búzát tud megvenni az ember, vagy három liter árpát. De hol van még a többi élelmiszer? A szózatban 

teljes gazdasági válságot hirdetnek ki. A fekete lovas nyomában tehát megjelenik az éhínség, ami 

tovább fokozza az emberek nyomorúságát, egyre közelebb kerülnek az éhhalálhoz. Az egyébként is 

sok vért vesztett emberek nem kapják meg sem az élelmiszerellátást, sem a kórházi ellátást, valamint 

a morális igazságszolgáltatást sem. Az infláció világméretűvé válik a világméretű forrongásban. Új, 

és új árak kikiáltására kerül sor. A búza az alapvető élelmiszer, a kenyér alapanyaga. A mindennapi 

kenyér drága kinccsé válik. Megszűnik az állatokkal való feletetése, mert az egynapi bérből nem jut 

annyi, hogy az öttagú családnak elég legyen. Más élelmiszerekre már nem is marad pénz. Megfordul a 

kocka. Az emberek az állatok eledelére fanyalodnak, mert az olcsóbb. De a szózatban hallhatjuk, 

hogy az árpa három mércéje eléri a munkás egy napi keresetét. Felmegy az állateledel ára is. Ha az 

ember az állatok eledelét eszi, az állattartás is megcsappan. Az idős, háborúkat megélt emberek isme-

rik, milyen érzés az, amikor még kenyérből sem jut elegendő a családnak. Egyéb szükségletekről pe-

dig szó sem lehet. A csábos ruhákon elszaporodnak a foltok, vagy elcserélik élelemért. A munkaidő 

utáni kikapcsolódások megszűnnek, és megindul a robotmunka a kenyérért, a túlélésért. 

 „...de a bort és az olajt ne bántsd”. A bor a vér szimbóluma, ahogy az Úr vacsorában is. Az olaj 

pedig, az Istentől való felhatalmazottság, kenet eszköze. Pontosabban Krisztus vére által megváltottak 
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és az olajjal felkentek vannak ez által megjelölve, ezek sérthetetlenek. Isten nem enged ezekhez hoz-

zányúlni. Akik Krisztus vérének védnöksége alatt vannak és testük a Szent Szellem temploma, azok-

hoz nem nyúlhat senki Isten haragja nélkül. Emlékezzünk az előző fejezetben Tőkés László esetére. 

Amíg nem fenyegette életveszély, addig Isten nem avatkozott be a dolgok menetébe. De amikor szol-

gájának életére akartak törni, azt már nem engedte az Úr. A körülötte lévő embertömegek, mint Isten 

kinyújtott keze, oltalmazták életét. Jóbot is meggyötörhette Sátán, de életéhez nem nyúlhatott. Ma, 

amikor világháborúk és forradalmak nyomait takarítgatjuk újabb háborúkkal, elmondhatjuk, hogy a 

mérleg elbillent. Igazságtalanul mér minden területen. Egyesek nagyon meggazdagodnak, de a tömeg 

az infláció áldozata lesz. Megindul a rablás. Amit az egyiknek kimérnek, azt a másik elrabolja. A 

vörös lovas a békességet, a fekete az igazságot vette el a földről. A megtermelt hasznot elviszi a vörös 

lovas a háborúba. Fegyverre kell a sok pénz. Az ember jólétét szolgáló eszközök helyett fegyvert 

gyártanak. Gondoljuk el, hogy az amerikai gyártmányú B-2-es lopakodó hadászati bombázó előállítási 

ára egyedi gyártásban 1,058 milliárd dollár. Sorozatgyártás esetén 530 millió dollárra csökkenthető. 

Ez azt jelenti, hogy három-négy darab repülőgép árából a Paksi Atomerőművet fel lehet építeni. 

 Az USA napi 1 milliárd dollárt tervezett a 90-es években a hadászati kiadásokra. Oroszország 

adatai nem ismertek ilyen pontosan, de hogy megoldaná az éhezés problémáját a fegyverek leszerelé-

se, az biztos. A második világháború után Japánnak és Németországnak megtiltották a fegyverkezést. 

Ma mindkét ország gazdag. Jellemző a széthullott Szovjet birodalomra az éhezés is. A csendes forra-

dalom, amely a peresztrojka jegyében indult, politikailag is válságot idézett elő. 

 

 

 

Negyedik pecsét 
 

A hullaszínű ló és lovasa 

 „És mikor felnyitotta a negyedik pecsétet, hallám a negyedik lelkes állat szavát, a mely ezt 

mondja vala: Jőjj és lásd. És látám, és ímé egy sárga színű ló; és a ki rajta üle, annak a neve halál, 

és a pokol követi vala azt; és adaték azoknak hatalom a földnek negyedrészén, hogy öljenek fegy-

verrel és éhséggel és halállal és a földnek fenevadai által.” (6:7-8.) 

 A (khlórosz) a görög nyelvben éppúgy jelent zöldet, haloványt, sápadtat és fakót, mint genny 

sárgát. Hullaszínű. A hulla színére használatos kifejezés. Az élettelen ember színe, de a betegség által 

meggyötört ember arcszínére is jellemző a halovány, sápadt jelző. A Csia Lajos fordítású Újszövet-

ségben már hullaszínű ló szerepel, és ezen ül a Halál. A haldokló ember színe elváltozik, elsápad, 

elsárgul, a vér kiszökik az arcából. 

 A tisztátalan angyal, aki Isten intésére jár a vörös és fekete ló nyomában, azok munkáját közön-

ségessé, megszokottá teszi. Kard, éhínség és betegségek által, valamint döghalál és fenevadak által 

szedi áldozatait. Az ember küzd ez ellen a maradék erejével és tudásával, amelyet a tilalom ellenére 

ragadott magához. „És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg; Hanem tudja az 

Isten, hogy a mely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint 

az Isten: jónak és gonosznak tudói.” (1Mózes 3:4-5.) A kígyó (Sátán) rábeszélésének engedve birto-

kolja a tudást az ember. Tudásával szüntelenül küzd a Halál ellen. A betegségek legyőzésére újabb és 

újabb gyógyszereket, kemoterápiás módszereket talál fel. De a betegségek egymást váltva törnek fel-

színre. Ma már elmondhatjuk, hogy az orvostudomány a himlőt száműzte a földről, de jött helyette 

egy másik, egy újabb: a RÁK, amely ezernél is több változatban lép színre és pusztít. Vagy az AIDS, 

amely csak egy bizonyos életmód szerint élő emberek között terjed. A kor lelki betegsége a NEURÓ-

ZIS. Ez a lelki sérülések hatása a fizikai testre. Csak hitetlen embert sújt, mivel a nyomasztó terhet a 

pszichológus nem képes levenni róla. A bűntudat emésztő hatása jelenik meg a fizikai testben, fejfá-

jás, depresszió, félelemérzet, szorongás, menekülési vágy, kényszerképzetek, belső szervi fájdalmak 

formájában, amiket szorgalmasan kísér a hullaszínű lovas, a Halál. „Mert a bűn zsoldja halál; az 

Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.” (Róma. 6:23.) 

 A rák nem válogatós betegség, épp úgy pusztít gyermekkorban, mint felnőtt, idős korban. De az 

elmebaj, amely Afrikában ütötte fel a fejét 1987-ben, csak azokat támadja meg, akik szintén egy bizo-

nyos életmód szerint élnek. Nagy tömegben szedi áldozatait. Az előző három lovas előkészíti az em-
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beriséget a hullaszínű ló érkezésére. A háborúskodásban sok vért vesztett emberek színe elhalványul, 

elsápad. Az éhínség ezt még tovább fokozza. Számukra továbbra is itt marad egy lehetőség. Megbé-

kélni Istennel, vagy pedig végleg elvetni őt, mielőtt megérkezik hullaszínű lován a Halál. 

 A hullaszínű ló, az első három lovas munkájának következményeként érkezik meg lovasával. A 

negyedik pecsét felbontásakor Jézus keze által érkezik meg csapásként, hogy akik megérettek arra, 

azokon elvégezze munkáját. A Halál, mint személy, ebben az esetben hatalmat kap a földnek negyed 

részén. Személye rendszerint borzadállyal tölti el a naiv embereket. A misztikus fogalomnak ítélt 

Halál mégis valóság és mindenkinek személyesen kell vele szembenézni. Pontosabban azoknak, akik 

visszautasították Isten igéjét, akik nem fogadták az igazságot - Jézus Krisztust - a szívükbe. Akik vi-

szont az övéi, azok nem ezzel a Halállal fognak szembenézni. A pontos megértés kedvéért nézzük 

meg, hogy a fakó lovon ülő Halál ki is valójában. 

 

Halál 

 Az angyalok lázadása a teremtés első napjára tehető. Amikor Isten világosságot teremtett, akkor 

lelepleződött Lucifer sötét szándéka. „És látá Isten, hogy jó a világosság;...” (1Mózes 1:4a.) Az an-

gyalok lázadásában részt vett az angyali seregek egyharmad része. János tudósít erről a Jelenések 

12:3-4. versben. Lucifer (Lux ferro, jel: fényhordozó) minden angyalok fejedelme által vezetett láza-

dás meghiúsult és Isten kivetette őket a mennyek országából. A lázadó angyalok között volt az a főan-

gyal is, akit Isten hatalmazott fel életközlő hatalommal. A Szentírásban a kérub jelentésénél találunk 

erre utalást, és ezt érthetjük meg belőle, mivel az angyalok lázadását követően a hatalmukat megvonta 

az Isten. Így lett a fényhordozó Luciferből a sötétség fejedelme. A kérub egyik jelentése: élethordo-

zó, életközlő. 

 A Halál nem perszonifikált fogalom, hanem valóságos személy. Valamikor az életközlés angyala 

volt. Ahol az életet megvonják, ott beáll a halál. Az életmegvonás Isten büntetéseként van jelen, és 

egy lázadó angyal teljesíti ezt a feladatot, a kivetkőztetése után szemmel láthatóan örömmel. A halál-

nak csak azokon van hatalma, akik nem fogadják el Istent. Az Istent szerető emberek élete Istenhez tér 

vissza. Az élet ugyanis Istentől van. Erre vonatkozó igék: „És formálta vala az Úr Isten az embert a 

földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké.” 

(1Mózes 2:7.) „...a lélek pedig megtérne Istenhez...” (Prédikátor. 12:9b.) A Lukács 16:19-31-ben 

olvashatjuk, hogy az angyalok valóban részt vesznek a halottak lelkeinek elszállításában. „Lőn pedig, 

hogy meghala a koldus, és viteték az angyaloktól az Ábrahám kebelébe...” (Lukács 16:22a.) 

 Ennek tudatában a halál nem egy rettenetes állapot azok számára, akik elfogadták Istent. Hiszen 

azok esetében nem is jogos a meghalt jelző. Életük Istenhez tér vissza és nem a Halál vonja meg, ha-

nem Jézus szavai szerint: „...viteték az angyaloktól” (Lukács 16:22b.) De már nem az ószövetségi 

szentekhez, vagyis Ábrahám kebelébe, hanem ahogy a megtért latornak mondta a kereszten Jézus. 

„Ma velem leszel a paradicsomban.” (Lukács 23:43b.) Viszont, akik hit nélkül éltek, azoknak a fa-

kószínű ló lovasával kell szembenézni. A sötétség birodalmából érkező lovas magával ragadja az éle-

teket, és bezárva tartja azokat az utolsó ítéletig. Ekkor kiadják halottaikat a pokol és a Halál is. „...és 

a halál és a pokol is kiadá a halottakat, a kik ő nálok voltak; és megítéltetének mindnyájan az ő 

cselekedeteik szerint.” (Jelenések 20:13b.) Minden negatívum, amit az ember megcselekszik, bünte-

tésként vonja maga után Isten haragját. A BŰN, amit elkövet az ember, átjárhatatlan falként áll Isten 

és az emberek közé. Az eltávolodott ember már nem láthatja Istent, de HIT által kapcsolatot tarthat 

fenn vele, ha megtér.  

 Az örök életet korlátozta Isten. „A mi esztendeinknek napjai hetven esztendő, vagy ha feljebb, 

nyolczvan esztendő, és nagyobb részök nyomorúság és fáradság, a mely gyorsan tovatünik, mintha 

repülnénk.” (90. Zsoltár 10.) Az örök életre teremtett embernek meg kell halni a BŰN miatt. Az átok 

négyezer éven át kíséri az emberiséget, egészen Krisztus kereszthaláláig. A testben megjelent Fiú 

Isten szembefordult a Halállal és harmadnap már diadalmasan jött elő. A Halál vereséget szenvedett 

és Krisztus által újból örök életünk van. A folyamat nem változik a korszakok változásával. Akik 

elfogadták Jézust Megváltónak hit által, azoknak bűnben születés, megváltott élet, testi meghalás, első 

feltámadás és örök élet jut. Akik nem fogadják el Jézust Megváltónak, azoknak bűnben születés, élet, 

meghalás, feltámadás, örök kárhozat a sorsuk. Ez a második halál. Helyszín a tűznek tava, ahová sors-
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társként vetik Sátánt, az Antikrisztust, a Hamis prófétát és az itt említett Halált, valamint a lázadó 

angyalokat. 

 A Halál Isten tudtával és akaratából gyakorolja hatalmát. Nem szuverén úr. Életet nem vonhat 

meg saját elhatározásából. Istentől kérheti el az emberek lelkét, és jóváhagyás esetén viheti csak ma-

gával. „Monda pedig néki az Isten: Bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet te tőled; a miket pedig ké-

szítettél kiéi lesznek?” Lukács 12:20. Az élet utolsó pillanatában derül ki, hogy milyen helyre fogunk 

megérkezni. Isten által megvont élet az Istenhez tér vissza. Aki hitben halt meg, az Úrhoz távozik. A 

nagy felismerés az utolsó pillanatban történik, amikor szemével látja a poklot vagy a mennyet a hal-

dokló. Lehet borzalmas vagy lehet csodálatos. 

 Számtalan megfigyelés tanúskodik arról, hogy akiknek életét az Úr angyalai vonták meg, azok-

nak a meghalás békességet, nyugalmat jelent. Ahol Sátán angyala, Halál jár életeket megvonni, ott 

rendkívül gyötrelmessé válik az a pillanat. A haldokló felismeri, hogy valóság az, amiben nem hitt. 

Tusakodik a Halállal, és még élni szeretne, hogy megtérhessen, hogy javíthasson. Olyankor már Halál 

bizonyul erősebbnek és elviszi az életet. Bele a sötétség birodalmába, az előtte meghalt, gonosz embe-

rek közé és a kitaszított angyalok közé. A haldokló szemével már látja és sok esetben beszélni is tud 

róla pár szót vagy mondatot. Neves, ateista emberek utolsó szavait jegyezték fel és gyűjtötték ki kuta-

tók, akik közre is adták a híres gondolatokat. (Vetés és aratás). Ezek közül említek én is: 

 VOLTAIRE-nek, a híres Istentagadó gúnyolódónak rettenetes vége volt. Ápolónője így nyilatko-

zott: „A világ minden kincséért sem nézném még egyszer végig, hogyan hal meg egy hitetlen!” 

Egész éjszakán át bocsánatért kiabált.  

 DAVID HUME, aki ateista volt, így kiáltott: „Lángok gyötörnek!” Félelmetes volt látni kínlódá-

sát.  

 NAPÓLEON utolsó napjairól ezt írja házi orvosa: „A császár elhagyatottan és magányosan hal-

doklik. Haláltusája iszonyatos.” 

 CEASERE BORGIA, államférfi: „Egész életemben mindenre felkészültem, csak a halálra nem, 

most úgy kell meghalnom, hogy teljesen készületlen vagyok.” 

 TALLEYRAND, francia politikus: „A kárhozottak kínját szenvedem végig.” 

 IX. KÁROLY, francia király: „Elvesztem, ezt világosan látom!” 

 HOBBES, angol filozófus: „Rettenetes ugrás előtt állok. - Bele a sötétbe.” 

 SIR THOMAS SCOTT, az angol Lordok Házának elnöke: „Mind az ideig azt hittem, hogy nincs 

Isten és nincs pokol. Most már tudom és érzem, hogy mindkettő létezik, és én a Mindenható igaz-

ságos ítélete következtében elkárhozom.”  

 GOETHE : „Több világosságot!” 

 CHURCHILL: „Ó, milyen bolond voltam!” 

 EGY TÖMEGGYILKOS: „Kell, hogy legyen Isten, aki megbüntet vétkeimért!” 

 A NEMZETKÖZI ATEISTA SZÖV. egykori ELNÖKE: „Égessétek el, kérlek, a könyveimet! Lás-

sátok a Szentet! Már régen vár rám. Itt van.” 

 BUDDHA: „Nem sikerült, amit el akartam érni!” 

 

 Ezek az emberek nyilvánvaló, hogy hallani sem akartak Istenről. Vagy ha hallottak, gúnyolták, és 

elméletekkel igazolták, hogy nem létezhet. Mégis elérkezett mindegyik életében egy óra, amikor 

szembe kellett néznie az IGAZSÁG-gal. Amikor a rádöbbenésnek már keserű az íze és nincs ott az, 

aki egy utolsó imát elmondana vele. Már nem talál kegyelmet. Az a haldokló már látja, hogy hová fog 

távozni. Ezek az esetek szomorú bizonyságok. Egész életükben hirdették, hogy nincs Isten, és egy nap 

mégis elébe kell állniuk. Az emberek hitetlensége nem alkalmas másra, csupán önámításra. Rádöb-

bentek, hogy mégis igaza van a BIBLIÁNAK. „...Elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghal-

janak, azután az ítélet:” (Zsidók. 9:27.) 

 Ma még sokan hisznek Sátán által hirdetett, már klasszikusnak számító szavaiban, hogy: „Nincs 

Isten és Sátán sincs!” S mindazok, akik ezt hiszik és vallják, áldozatul esnek egy alattomos hitnek: 

sátánhitnek, az Ateizmusnak. Az istenfélelemben leélt élet jutalmát veszi, amely viszont már a halál 

beállta előtt is megnyilvánul. Idézek közismert embereket, akik hitben haltak meg, és utolsó szavaik-

kal még bizonyságot tudtak tenni Krisztusról, akinek az utolsó szava ez volt: „ELVÉGEZTETETT.” 

 ISTVÁN vértanú a Bibliában: „...Uram, ne tulajdonítsd nékik e bűnt!” (ApCsel. 7:60b.) 
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 J. S. BACH, a híres zeneszerző: „Hogyan is kételkedhetnék abban, hogy most beléphetek az örök 

hajlékokba!” 

 JEANNE D'ARC, francia vértanú: „Jézus! Jézus!”  

 CHRISTIAN JENSEN, a breklumi missziós társaság megalapítója: „Sokkal bizonyosabb, ami 

előttem van, mint ami mögöttem. Kész vagyok a nagy útra, a Menny ajtaja nyitva áll előttem, és ez 

az én szívem öröme!” 

 ANDREW MURRAY: ismert evangéliumi író: „Milyen nagy és dicsőséges Istenünk van! - Bár 

mindig benne örvendeznénk! ” 

 HÄNDEL, a híres zeneszerző: „Tudom, hogy az én Megváltóm él.” 

 MODERSON ERNŐ, evangéliumi igehirdető és író: „Hadd menjek most haza!” 

 

 Az emberek hitetlensége vagy hite alkalmatlan a tények megváltoztatására. De arra, hogy kárho-

zatra vigyen vagy üdvözítsen, arra igenis alkalmas. Ha én azt hinném, hogy az imént említett neves 

emberek kegyes színjátékot rendeztek életük utolsó pillanatában, mások megtévesztésére, nagyon 

helytelenül ítélném meg a haldoklók tusáját. Akinek nincs békessége Istennel, annak borzalmas a 

Halál. De aki Istent szereti, ahhoz kegyelmes az Úr. 

 „... és a pokol követi vala azt...” A hullaszínű lovon ül a Halál és a pokol követi azt. Ezért nem is 

gondolhatunk arra, hogy minden embertől a Halál vonja meg az életet. A pokol ugyanis egy hely, ahol 

bezárva tartják azoknak szellemeit és lelkeit, akik a Halállal távoztak el az élők közül. A lázadó an-

gyalok a Halál követőivé váltak és kiszolgálják őt az emberek elveszítésével. Az ördög az első ember-

pár bűnbeesése óta jelen van az emberek környezetében, és negatív hatást próbál gyakorolni (inspirál) 

az emberekre. Hívőkre éppúgy, mint a hitetlenre. Mivel a hívő ismeri Isten igéjét, ezért ellene tud 

állni a gonosz inspirációknak. „Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, 

és elfut tőletek.” (Jakab 4:7.) 

 Megfigyelhető, hogy az istenfélők közül nem kerülnek ki tolvajok, csalók, gyilkosok, hazugok, 

és más negatív tulajdonságokkal rendelkező emberek. (Aki ezeket teszi, az nem féli az Istent. A vallá-

sos ember, még nem biztos, hogy egyúttal istenfélő is.) Az is megfigyelhető, hogy a börtönök hitetle-

nekkel vannak tele. Ezeken hatalma van az ördögnek. Kimondhatjuk azt, hogy a hitetlen és vallásos 

emberek alkalmasak arra, hogy az ördögnek jó szolgálatot tegyenek. A szellemi világ lakói az embe-

rek szellemén keresztül gyakorolnak hatást a tudatunkra. A szellemi sugallatok vegyesen érkeznek 

hozzánk. Rajtunk múlik, melyiket fogadjuk el. Az elfogadott sugallatok hamar megtermik gyümölcse-

iket, melyeket a Szentírásban is írva találunk. (Galata 5:19-23.) Miután elfogadtuk a sugallatokat és 

megcselekedtük azokat, úgy egy-egy győzelemhez segítettük hozzá a szellemvilágot. Az, hogy az én 

életemben Isten vagy Sátán győz, csak rajtam múlik. Én döntöm el, hogy kit engedek uralkodni az 

életemben. Megfigyelhetjük uralkodók életében, hogy milyen veszélyt rejt magában, ha egy államférfi 

diktátorrá válik. A tulajdonságaik hasonlóak lesznek a fenevadéhoz, amely vérszomjas, és vadállati 

ösztöneivel tépi szét emberek életét.  

 

 „...és adaték azoknak hatalom a földnek negyed részén, hogy öljenek fegyverrel és éhséggel és 

halállal és a földnek fenevadai által.” (6:8b.) Ez a hatalmuk nem volt meg. Most adatott nekik. Isten 

felruházta őket ezzel a hatalommal. A halál és a pokol seregei nagyon sok embernek árthatnak. Ma a 

föld lakóinak száma már meghaladta az 6 milliárdot. Az egynegyede 1 milliárd 500 millió fölött van. 

Ennyi ember fölött gyakorolhatnák ma a hatalmaikat. Ahhoz rendkívül nagy pusztító erők bevetésére 

van szükség, hogy a föld egynegyede áldozat legyen. Ma létezik ilyen fegyver. Az atombomba, egy 

atomháborúban. Ilyen méretű pusztulás még nem volt a történelem folyamán. Mózes a harmadik 

könyvében figyelmeztet az Úr haragjára: „Ha pedig nem hallgattok reám,... Bizony azt cselekszem 

én veletek, hogy rettenetességet bocsátok reátok: a száraz betegséget, és a forrólázt,... És kiontom 

haragomat reátok, hogy elhulljatok a ti ellenségeitek előtt,... És hozok reátok bosszuló fegyvert,... 

Ha városaitokba gyülekeztek össze, akkor döghalált bocsátok reátok,... Mikor eltöröm nálatok a 

kenyérnek botját, tíz asszony süti majd a ti kenyereiteket egy kemenczében, és megmérve viszik 

vissza a ti kenyereiteket, és esztek, de nem elégesztek meg.” (3Mózes 26:14-26.) Az ótestementumi 

ÁTOK elevenedik meg az Isten nélkül élő népeken, János látomásain keresztül. „Ha mégis ellenemre 

jártok...” hangzik újból és újból. Az ember mégis Isten ellenére jár, káromló, pártoskodó és parázna. 
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Nem kerülte el figyelmünket a fehér lovas, még akkor sem, mikor már sok volt rajta az út pora. Azt 

sem mondhatjuk, hogy az Isten láthatatlan, amikor ugyanis látható volt, azonnal megfeszítették.  

 Istennek négy szele megy át az emberiségen, és nem akarja észrevenni az Úr kezét. De ki figyel 

fel addig a látható jelekre, amíg jól megy dolga: Isten csapásként megengedi, hogy egy napon a Halál 

és a Pokol seregei elvegyék a föld negyedrészéről az életeket. Ezékiel Próféta által a 14. részben kije-

lenti az Úr, hogy mégis marad ott néhány ember, aki megmenekül a szörnyű csapástól: a fegyver, 

éhínség, vadállat és döghalál pusztításától. Ki volna képes Isten karjának feltartóztatására? A válasz 

az 5Mózes 28. részben található. Ha szorgalmasan hallgatunk Isten szavára, ha megbékél Istennel a 

nép, ha észbe kapna a világ, hogy megfeszítette az élő Istennek fiát és megbánná bűneit. De nem kap 

észbe, nem tér új felismerésre. Isten keze sem állítható meg tehát. 

 A hullaszínű lovon ülő Halál és követői nagy csapást jelentenek az emberiség számára. Azt ol-

vashatjuk az idézetben, hogy hatalmat kaptak a földnek negyed részén a pusztításra. Gyilkos hajlamuk 

kielégítésére eszközként fegyvert, éhínséget, fenevadakat és a döghalált is igénybe vehetik. A vörös 

lovas kezében lévő nagy kard itt fegyverként van megemlítve. Láthattuk, hogy milyen pusztítást hoz 

az emberiségre. A fekete lovasnak az éhség volt a legsúlyosabb csapása. Mindezek a csapások most a 

Halál kezébe kerültek. A fegyver által és éhínség által sújtott területeken óhatatlanul is elszaporodnak 

a fenevadak, keselyűk, sakálok, farkasok, hiénák, medvék stb. A háborúk folyamán nem volt idő a 

hullák eltemetésére. Sok esetben a fenevadak falták fel azokat. Az elszaporodásuk az élőkre is ve-

szélyt jelentenek, de a meggyengült közbiztonságban elszaporodnak a fenevad lelkületű emberek, 

rablóbandák, maffiózó szervezetek is. A temetetlen hullák fertőzések gócpontjaivá váltak, amit az 

állatok behordoztak az emberek közé. Háborúk után mindig felütötte fejét a döghalál, valamilyen 

járvány pestis, kolera, tífusz formájában. 

 

Fenevadak 

 A hullák eltakarítása nem mindig történhetett azonnal a csatamezőkről. Az előzőekben említett 

módon sokat felfaltak a ragadozó állatok: A Szentírás nemcsak az állatokra értelmezi a fenevad jelzőt. 

Azokat az uralkodókat, akik nagy népirtók, birodalomalapítók voltak és Isten népével, a zsidókkal 

szemben álltak, fenevadaknak nevezik. Ide sorolható a babiloni birodalom néhány uralkodója, a Ma-

cedón Nagy Sándor, a Méd-Perzsa birodalom királyai, a római császárok. A népirtók kisebb-nagyobb 

birodalmak élén gyakran megjelentek a középkoron át napjainkig. A keresztes hadjáratokat vezénylő 

pápák, Napóleon, Hitler, Sztálin, Ceausescu mind fenevad lelkületű emberként tarthatók számon. A 

Halál kiszolgálói, sátáni lelkületükkel, emberi testben megjelenve. A Szentírás használja még „a ve-

szedelem fiai” megnevezést is rájuk, amely szerint ezek az ördögtől vannak. „A ki a bűnt cselekszi, 

az ördögből van.” (1János 3:8.) „... és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,...” 

(2Thessalonika 2:3b.) Mindezek ismeretében a legborzasztóbb csapás a negyedik pecsét feltörésekor 

jön ki, a hullaszínű ló és lovasával, a Halállal, akinek összpontosul kezében az előző csapások ereje 

is. 

 

 

 

Ötödik pecsét  
 

A mártírok 

 „És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, látám az oltár alatt azoknak lelkeit, a kik megölettek 

az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért, a melyet kaptak. És kiáltának nagy szóval, mondván: 

Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állassz bosszút a mi vérünkért azokon, a kik 

a földön laknak?” (6:9-10.) A hegytetőről legurított kő sok másikat magával ragad, mire a mélybe ér. 

A fehér lovas kivonulásának éppolyan következményei vannak. Minden megmozdul, ahol elhalad. Az 

evangélium nagy hatással van hallgatóira. Hívőkre és hitetlenekre egyaránt. Az Úr nyílvesszői kire-

pülnek az Eklézsiából és viszik Isten beszédét. De a világ nem fogadja be azt. Felvértezi magát tudo-

mánnyal és az önámítás pajzsát tartja maga elé. Nem minden nyílvessző éri el a célját. Az acélos ön-

igazolásokról lepereg a nyílvessző, amit az ellenség összetapos, kettétör, és tűzbe hajít. Aki harcba 

indul, annak számolnia kell azzal is, hogy visszaütnek. Az Úr nyílvesszői közül sokan kettétöretnek, 
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máglyára vettetnek, eltapostatnak. De aki az Úrért harcol, az boldogan vállalja ezt, mivel tudja, hogy 

élete az oltáron van, és ha vére hullana is, az oltár tövébe hullana. Ezekre mondja a zsoltáros: „Mint a 

nyilak a hősnek kezében, olyanok a serdülő fiak. Boldog ember, a ki ilyenekkel tölti meg tegzét; 

nem szégyenülnek meg, ha ellenséggel szólnak a kapuban.” (127. Zsoltár 4-5.) 

 Amikor János előtt felbontatott az ötödik pecsét, az oltár alatt a megöltek lelkeit látja. Azokét, 

akik Isten beszédeiért lettek megöletve. Az oltár Isten előtt van a mennyekben. Olyan hely, ahol csak 

áldozatok foglalhatnak helyet. Az ótestamentumi ember, ha Isten színe elé akart járulni, a szent sátor 

ajtaján belépve az első, ami az útjába került, a rézoltár volt. A rézoltáron áldozati állatot kellett leölni 

ahhoz, hogy Isten előtt megállhasson. Csak az áldozat élete árán nyerhette el bűneinek bocsánatát. 

Krisztus születése előtt az áldozati állat élete árán. Krisztus születése óta, pedig az „Ő vére által” van 

bűneink bocsánata, és az Isten elé menetelünk. „Kit Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, 

az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt,” (Róma 

3:25.) 

 Ha Ádám és Éva a kiűzetés után meggondolja magát és visszafordul az Éden felé vezető úton, 

hogy Isten elé álljon, a kérubok minden szemrebbenés nélkül leölték volna őket, mert már akkor ben-

nük volt a bűn. A bűn zsoldja pedig a halál. Az Éden keleti oldalán felállított őrök (kérubok) ugyanazt 

a feladatot látják el az Éden őrzésekor, mint a szent sátorban a réz oltár. Életet vonnak el a bűn miatt. 

A szent sátorról azt olvashatjuk, hogy a mennyei dolgoknak a földi kiábrázolója. Úgy kellett megépí-

teni azt, ahogy a mennyek országában vannak a dolgok. „Mert nem kézzel csinált szentélybe, az iga-

zinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt 

megjelenjék érettünk.” (Zsidók 9:24.) 

 Az ötödik részben szintén azt láthattuk, hogy az Atya trónszéke előtt oltár van. A trónszékhez 

csak ezen keresztül haladva lehet eljutni. Aki Isten közelébe akar kerülni, annak az oltáron az életével 

kell fizetni. Láthattuk, hogy Jézus ott haladt keresztül az Atya trónszékéig, és elvette kezéből a vált-

ságlevelet. Amikor az oltárhoz érkezik Jézus, mint bárányt megölték. Isten közelsége nagyon vonzó 

minden hívő számára. De igazán csak azok lehetnek közel hozzá, akik életüket egészen Istennek ál-

dozzák. Az áldozat kifejezésén csak azt értjük, akit megöltek. 

 Ábrahám az oltárra tette Izsák életét, de Izsáknak nem hullott a vére. Isten nem fogadott el em-

beréletet véres áldozatként. Áldozni csak áldozati állatot lehetett. Az első ember, aki áldozatként az 

oltáron hullatta vérét, Jézus Krisztus volt, az Isten Fia. Az Atya mutat be emberáldozatot érettünk a 

mennyei aranyoltáron. A földön ez egy átokfán történt, amely a legalattomosabb gonosztevők kivég-

zésére szolgált: a KERESZT-en. „...mert átkozott Isten előtt a ki fán függ;...” (5Mózes 21:23c.) 

Krisztus átokká válása értünk történt. Az Isten Fiának hatalma és ereje volt a Halál fölötti győzelem-

re. Az asszony magva a kígyó fejére taposott és az átkot magára vette. 

 A Jézus Krisztust megillető hely az Isten előtt lévő aranyoltár és mindazok, akik Isten evangéli-

umáért áldozták életüket, illetve megölettek, vérük az oltár árkában gyűlt össze. Az ótestamentumi 

időben, aki vétkezett, annak engesztelésül áldozati állatot kellett vinni a szent sátorba vagy a templom 

pitvarába, és ott az oltáron feláldozni azt. Az állatnak semmi köze sem volt az ember bűneihez, mégis 

az ártatlan bárányt áldozták fel, hogy a bűn, bocsánatot nyerjen. A bűnös emberért ugyanis nem állha-

tott helyt egy másik ember, mert az is bűnös volt. „Mert a testnek élete a vérben van, én pedig az 

oltárra adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne levő élet 

által szerez engesztelést.” (3Mózes 17:11.) 

 Az ember, bűn által eljátszotta az életét, de az áldozatai is kevésnek bizonyultak, mert engedet-

lenné vált. Ezért válaszol Sámuel Saulnak úgy, hogy „...Ímé jobb az engedelmesség a véres áldozat-

nál és a szófogadás a kosok kövérénél! ” (1Sámuel 15:22b.) Az ótestamentumi áldozat helyét elfog-

lalta Jézus Krisztus, és bűneinkért az oltáron engesztelést szerzett. „A kiben van a mi váltságunk az 

Ő vére által...” (Efézus 1:7a.) Mindazok, akik már nem a bikák vérében látják a szabadulást, hit által 

örök életet nyernek Krisztus kereszten kifolyt vére által. „Mert ez az én vérem, az új szövetségnek 

vére, a mely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára.” (Máté 26:28.) Az áldozatok vére Istenhez 

kiált. Ábel vére is Istenhez kiáltott, amikor Kain megölte őt. „Monda pedig az Úr: Mit cselekedtél? A 

te atyádfiának vére kiált én hozzám a földről.” (1Mózes 4:10.) Isten csodálatos módon rejtette el az 

ember és az állat életét a vérben. A vér Isten előtt drága, ezért számon kéri azt, az állattól és az ember-

től egyaránt. „De a ti véreteket, a melyben van a ti éltetek, számon kérem; számon kérem minden 
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állattól, azonképen az embertől, kinek-kinek atyjafiától számon kérem az ember életét.” (1Mózes 

9:5.) A vér Istenhez kiált. Isten pedig számon kéri azt attól, aki a másik ember vérét kiontotta. 

 A görög martüsz szó magyar jelentése: tanúbizonyság, vértanú, hű tanú. Olyan embert jelöl a 

szó, aki igaz ügy érdekében, Krisztus nevéért és beszédeiért halt meg. A történelem folyamán renge-

teg mártír született, az első keresztyének üldözésétől kezdve. A üldözésben Néró császár járt az élen, 

és őt egy még véresebb kezű római követte ezen az úton, Domitianus. Százával, ezrével ölték le a 

hívőket és arénában, oroszlánokkal tépették szét mindazt, akik vallották Krisztust. Dioclétiánusz csá-

szár rendeletben adta ki 303-ban, hogy a keresztyéneket nemcsak megölni lehet bárkinek, de a vagyo-

nára is ráteheti a kezét. Ez a rendelet tíz évig volt érvényben. Ezek után következett a sötét középkor, 

amikor a vallás és legfőbb vezetője, a pápaság üldözte a hitet, és irtotta az eretnekeknek bélyegzett 

bizonyságtevőket. Napjainkig megszámlálhatatlanul sokan lelték halálukat az oltáron Isten beszédé-

ért. Számuk csak szaporodni fog a nagy nyomorúságban, az antikrisztusi idő alatt. 

 János látja a mártírok lelkeit az oltár árkában, amint Istenhez kiáltanak. Kiáltozásuk nagy szóval, 

vagyis hangosan és követelőzően hangzik. „...Uram, te Szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem 

állasz bosszút a mi vérünkért azokon, a kik a földön laknak?” (Jelenések. 6:10b.) Akik áldozatot 

hoznak egy igaz ügy érdekében, azoknak joguk van beleszólni az ügy menetébe. Akik Istenhez kiálta-

nak, azok a legdrágábbat áldozták fel: az életüket. Az élet megismételhetetlen. A mártírok élete meg-

rövidült, és a legcsodálatosabb ügy érdekében történt mindez: Isten beszédéért és országának dicsősé-

géért. Jogos a követelésük, hogy az Isten vessen véget a sátáni gonoszságoknak és kezdje el az ítéle-

tet. Követelőzésükre az a válasz, hogy egyenként fehér ruhát kapnak.  

 

 „Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák; és mondaték nékik, hogy még egy kevés 

ideig nyugodjanak, a míg beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyjokfiainak száma, 

a kiknek meg kell öletniök, a mint ők is megölettek.” (6:11.) A mártírok háborgására történik ez az 

intézkedés. Addig kell nyugalomban várniuk, amíg betelik az ő számuk is. A „kevés ideig” a várako-

zást érzékelteti, de a hangsúly nem ezen van. Aki ugyanis már kilépett a földi dimenziókból, annak az 

idő sem érzékelhető. Hangsúly a „nyugodjanak” kifejezésben található. Ez ugyanis csak Isten ke-

gyelmének közvetlen megtapasztalásán alapulhat. Ez pedig a beöltöztetéssel van kapcsolatban. Ami-

kor megkapják a fehér ruhát, Isten dicsőségébe öltözködnek, amelyet megtapasztalás követ, és nyuga-

lom. Folyamatosan érkeznek az ő sorstársaik is, mint mártírok. Számuk meghatározott az üdvtörténe-

lemben. Isten országában ugyanis előre elkészített helyek vannak, és amit Jézus elkészített az nem fog 

üresen maradni. A „Még egy kevés ideig nyugodjanak” arra utal, hogy nem telt be a számuk. 

 

 

 

Hatodik pecsét  
 

 „Azután látám, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta, és ímé nagy földindulás lőn, és a nap fe-

ketévé lőn mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér; és az ég csillagai a földre hul-

lának, miképen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza.” (6 :12-13.) A hatodik 

pecsét feltörésekor kozmikus méretűvé válik a csapás. Ez a harag megrendíti az egész földet és az 

egek is beleremegnek. A csapást szemlélő próféta a mennyek országából szemlélve látja, hogy az 

Apokalipszis idejében az ég csillagai, a földre hullanak. A Jelenések könyvében négy alkalommal 

olvashatunk hasonló eseményről.  

1. Ebben a versben többes számot használ a Biblia, és csillagok hullásáról beszél.  

2. A nyolcadik fejezetben, ahol egyes számban írja le a kozmikus katasztrófa okozóját. Vagyis egy 

csillag, a folyókba vettetik.  

3. A kilencedik fejezetben egy megszemélyesített csillag esik le. 

4. A 12. fejezetben, amikor a földre veti Sátán az ég csillagainak harmadrészét. Ott újból többes szám 

található. 

Mind a négy helyen asztér-nak nevezi a görög szöveg, de a harmadik és negyedik helyen a csillag 

megszemélyesített (perszonifikált) formájával találkozunk. Az első és második esetben azonban ez 
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nem található meg. Tehetetlen csillagokról és csillagról olvashatunk, tehát égi objektumok földbe 

csapódásáról van szó.  

 Az evangéliumban olvashatunk arról, hogy Jézus születésének helyét egy csillag (asztér) mutatta 

a keletről érkező bölcseknek. Születésénél, vagyis földre érkezésénél egy szelíd, kozmikus jel volt 

látható az égen. Itt azonban sok csillagról van szó, és hatalmas kozmikus viharról. „és az ég csillagai 

a földre hullának, miképen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza.” A kozmi-

kus vihar ismert az ószövetség prófétáinak próféciáiból. Az ok: az Úr haragja. Az apokaliptika egyik 

ismertető eleme a kozmikus csapás. A kozmoszból érkező csapásokban már nem emberi erő és nem 

emberi törvények érvényesülnek. A kozmosz alkotója szabta meg a benne levő égi objektumok törvé-

nyeit, útjukat, és ha az a földet érinti, az csak Isten tudtával lehetséges. Amikor bekövetkezik, ezt 

minden ember elismeri félelmében.  

 

 „És az ég eltakarodék, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik; és minden hegy és sziget 

helyéből elmozdíttaték.” (6:14.) Az Apokalipszis mindig az emberiség és a kozmosz határán történik. 

Az ég viszont a föld és a kozmosz határmezsgyéje. A kozmikus vihar kritikus pontján az ég eltűnik, 

mintha felgöngyölték volna. Ennek hatása az emberre kiszámíthatatlan, mert mi csak a látható, kék ég 

alatt érezzük magunkat biztonságban. A következő igevers azonban elmondja az emberek reakcióit. 

Miközben az égiháború zajlik, és a föld beleremeg, a rajta élő emberek menedéket keresnek.  

 

 „És a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a hatalmasak, és minden 

szolga és minden szabad, elrejték magokat a barlangokba és a hegyeknek kőszikláiba” (6:15.) A 

fejlett gazdasági társadalomban, aki csak teheti, az elmaradott országokban a hatalmat birtokló feje-

delmek, vezérek, diktátorok atombiztos bunkereket építenek maguknak ötven évre elegendő élelmi-

szerkészlettel biztosítva. Az atomháborútól való félelem annyira elhatalmasodott az emberekben, 

hogy elvetették az Istenben reménykedés gondolatát, és saját maguk akarnak gondoskodni jövőjükről, 

testük biztonságáról. Föl sem merül bennük, hogy Isten mindenütt jelenlevő és mindenen áthatoló Úr. 

Isten előtt a vasbeton-fal nem akadály, hogy az embert megkeresse, szívét megvizsgálja. Ez is a vak-

ság egyik változata. A végzettől való féktelen rettegés miatt sötétben tapogatóznak, és akik bátran ölik 

meg az ötödik pecsét mártírjait, a hatodik pecsét idejében rettegve rejtőzködnek Isten haragjától.  

 

 „És mondának a hegyeknek és a kőszikláknak: Essetek mi reánk és rejtsetek el minket annak 

színe elől, a ki a királyiszékben ül, és a Bárány haragjától: Mert eljött az ő haragjának ama nagy 

napja; és ki állhat meg?” (6:16-17.) Az emberek felismerik, hogy ettől a pillanattól kezdve rajtuk a 

Bárány haragja, a megölt és megfeszített él, és uralkodik. A felismerés mégsem bűnbánatra indítja 

őket, hanem a kilátástalan rejtőzködést választják. Azt mutatja ez a kép, hogy abban az időben azok-

nak az emberek szívében nem található a jónak még csak a szikrája sem. Telve lesz tisztátalansággal, 

utálatossággal, paráznasággal és mindennel, ami istentelennek mondatik. Isten válasza erre az lesz, 

hogy elfordul az embertől. A kegyelem eltávozik és a fény is. Beborítja a földet a sötétség és az isteni 

kegy hiánya, a kegyetlenség. Ebben az állapotban értik meg azt az emberek, hogy haragszik az Isten 

és ez „az ő haragjának ama nagy napja; és ki állhat meg?” Nézzük meg, mit mond a Biblia az Úr 

napjáról, az Ő haragjának idejéről. 

 

Az Úr napja, és az elragadtatás 

 Minden próféta úgy beszél róla, mint egy nagy és rettenetes napról. A Bibliában gyakran felbuk-

kan előttünk az Úr napjának képe, amely váratlanul és hirtelen jön el, mint a villámlás. „Mert a 

miképen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember Fiának 

eljövetele is.” (Máté 24:27.) Isten haragját hozza el az Úr, és természeti jelenségek fogják jelezni ér-

kezését. Jézus így beszél róla tanítványainak: „... a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csil-

lagok az égről lehullnak, és az egeknek erősségei megrendülnek.” (Máté 24:29b.) Ebben az igében 

az Úr napjának teljességéről beszél Jézus. A Jelenések könyve viszont végigkíséri az Úr napját, egé-

szen a hajnaltól a késő éjszakai állapotig. Az Úr napja azzal az eseménnyel kezdődik, amikor Jézus 

visszajön menyasszonyáért, és magával ragadja. Úgy fog jönni, mint a tolvaj éjjel, mert értékeket visz 

magával, ragadozni jön. „...Az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel.” (1Thessalonika 5:2b.) A 
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nagy és rettenetes nap elől elviszi menyasszonyát, viszont akik nem fogadták el őt, azokra elhozza e 

napon a legszörnyűbb csapásokat, a hetedik pecsét feltörésével lezúduló tűzözönt.  

 Az Úr napja az elragadtatással kezdődik. Így beszél róla Jézus a Máté 24-ben. „Mert a miképen 

a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ember Fiának eljövetele 

is. Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a 

csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. És akkor feltetszik az ember 

Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni 

az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és 

egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. Két asszony 

őröl a malomban; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, 

mely órában jő el a ti Uratok.” (Máté 24:27-42.) 

 Nagyon jól nyomon követhető párhuzamot fedezhetünk fel az ószövetségi Izrael népének Egyip-

tomból való kivonulása és az Eklézsia világból való kiragadása között. Amikor Mózes kihozta Egyip-

tomból Izrael népét, akkor a nép már készült arra a napra, és várva várta az alkalmat. Krisztus népe is 

várva várja azt a napot, és figyelmesen hallgatja, hogy mikor hangzik fel az utolsó trombita szava. 

Mózes népe már összepakolt, és egyiptomi szomszédaiktól arany edényeket, ékszereket kért. Várt az 

indulásra. Krisztus népe is készíti már a menyegzői ruháját, és lelki kincseket gyűjt, hogy az öltözete 

ékes legyen a Krisztus nagy napjára. Amikor Mózes népe a pusztában vándorolt, ezüstből vert kürt 

jelezte az indulást. Krisztus népéhez pedig „...az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harso-

nával leszáll az égből:...” (1Thessalonika 4:16.) „És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és 

egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig.” (Máté 24:31.) 

Az átélők számára csodálatos nap lesz az, és az Isten gondoskodik igéjén keresztül arról, hogy ne csak 

készüljünk, hanem értsük is meg, hogy mire készüljünk. „Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan 

ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó 

trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi 

elváltozunk.” (1Korinthus 15:51-52.) A pogányok idejének letelése után Jézus, mint vőlegény ragadja 

magával menyasszonyát, az Eklézsiát a mennyei menyegzőre. 

 Igen találó, amit F.A. Tatford ír erről: „Jézus Gyülekezete az elragadtatás után Krisztus ítélőszé-

ke elé kerül, aki megítéli életüket és munkájukat. Ezzel előkészíti Gyülekezetét arra a csodálatos ese-

ményre, amelyet a Jelenések könyve a »Bárány menyegzőjének« nevez. Walwoord megemlíti könyvé-

ben, hogy a héber menyegző három részből áll:   

1. Törvényes házasságkötés, amelyet a menyasszony és a vőlegény szülei kötnek meg. Ez a ke-

resztyén életben a megtéréssel és bemerítéssel azonosítható.  

2. A vőlegény elhozza a menyasszonyt a szülői házból. Ez azonos az Eklézsia elragadtatásával.  

3. Ezután következik az ünnepélyes lakodalmi ebéd. Erről beszél Jézus a Máté evangéliuma 22. 

részében 1-14.ig.  

 A legtöbb bibliakutató, akik a görög nyelvet tanulmányozzák, megegyeznek abban, hogy a Jele-

nések 19:7-ben a »gamosz« szó, amit menyegzőnek fordítnak, tulajdonképpen esküvői lakomát jelent. 

Ezért mondta Urunk, hogy elmegy Atyjának házába, helyet készít, és azután újra eljön és elviszi 

menyasszonyát. (János 14:2-3.) Az esküvő már megtörtént, (2Korinthus 11:2) (Róma 7:4.) És a vőle-

gény nemsokára eljön menyasszonyáért. Az esküvői lakomán a menyasszony a »szentek igazságossá-

gának« ruháját fogja viselni. A menyegzői öröm napján a menyasszony az igazságos cselekedetekbe 

öltözik, amelyek által földi értelemben dicsőítette Urát.”
29

 Jézus már nem úgy jön, mint Bárány, ha-

nem mint ragadozó oroszlán. Júda oroszlánja. Akik bent vannak a gyülekezetben és hallják a kiáltást, 

„Ímhol jő a vőlegény”, azoknak igen nagy szükségük lesz a világosságra, mert az emberiséget olyan 

nagy szellemi sötétség fogja borítani, hogy Istentől nyert világosság nélkül nem lesz képes megítélni, 

melyik a helyes és helytelen út. Azonban akiknek teste a Szent Szellem temploma, azok világosságban 

járnak, és látni fogják a vőlegény idejét. „De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap 

tolvajmódra lephetne meg titeket.” (1Thessalonika 5:4.) Akiknek viszont nem lesz elég olaj, lámpá-

sukban, azok továbbra is a vallásosság sötétbe burkolt világában fognak tapogatózni. Az elragadást 

olyan megfogalmazásban érti a Szentírás, mint amikor bizonyos erőszakossággal a jogos tulajdont 

más bitorlása alól visszaragadja Jézus.  

 Sátán által bitorolt földről Jézus úgy ragadja ki az övéit, mint ahogyan a sas madár a bárányt a 

nyájból, vagy mint a tolvaj zsákmányát a házból. A tolvaj olyankor érkezik, amikor senki sem számít 
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rá. A sötétséget használja fel arra, hogy tervét véghezvigye. De mi nem vagyunk a sötétség fiai, hogy 

az a nap tolvajmódra lephetne meg minket. Mi a világosság fiai vagyunk, és tudjuk, hogy akkor jön el, 

amikor legsötétebb az éjjel.  

 A Szentírásban két alkalommal találkozunk ilyen elragadással, és mindkét esetben az Ótestamen-

tumban. Énókh és Illés esetében. Énókhról annyit tudunk, hogy Istennel járt. A Zsidókhoz írott levél 

tesz említést róla, valamint Énókh hitéről is. „Hit által vitetett fel Énókh, hogy ne lásson halált, és 

nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyosságot nyert a felől, hogy 

kedves volt Istennek.” (Zsidók 11:5.) Illés elragadásáról már bővebben ír a Szentírás. A történet a 

2Királyok 2. részében van leírva. A szemtanú Elizeus. Látta, miként vitte el szélvész által Illést az Úr 

az ő tüzes szekerével. Valójában mit láthatott Elizeus, és mit tudott elmondani abból, amit látott? Tu-

datában csak az ókori harci szekerek és lovak léteztek, melyek alkalmasak voltak emberek szállítására. 

Ettől tökéletesebb szállítóeszköz nem létezett, és Elizeus csak ehhez hasonlíthatta azt, amit látott. De 

az Úr szekere az égen tűnt fel, ott is távozott, és tüzes lovak repítették szélvész által fel a magasba. Mi 

húszadik századi emberek már sokkal több eszközhöz hasonlíthatnánk, és pontosabb tudósítást adhat-

nánk ehhez hasonló levegőben és égen közlekedő járművekről, mert ismereteink birtokában több repü-

lő eszköz van. Elizeus azonban nem tudott a mai eszközökhöz hasonlítani, mert nem volt meg az ilyen 

irányú lehetősége. Illés tüzes szekere végül is hasonlítható, de nem azonosítható. Ismeretlen a hitetlen 

ember számára, de a Biblia, számunkra beazonosítja, identifikálja. Elizeus úgy látja, hogy szél-

vészként repült az égen át, majd eltűnt a szeme elől. A mi ismereteink szerint minden, ami a levegő-

ben közlekedik, valamilyen típusú repülő objektum. A tudomány szerint minden olyan tárgy ismeret-

len lesz, amit képtelen megfogni és megmagyarázni. Még akkor is, ha a Szentírás olyan részletesen ír 

róla, mint Ezékiel első részében. Illés esetében egy fő elszállításáról volt szó. De amikor az Úr Jézus 

visszajön elszállítani a hivők millióit és a feltámadottak megszámlálhatatlan seregét, az Úr tüzes sze-

kereinek a sokaságával fog a föld felett megállni a felhők magasságában. Seregeinek a jelenlététől a 

föld megremeg és a hitetlen világ látni fogja, hogy Jézus jött vissza. Mindez egy szempillantás alatt 

megy végbe az utolsó trombitaszóra. Melyik az első és az utolsó trombitaszó? 

 Ahhoz, hogy ezt megértsük, el kell olvasni a 4Mózes 10. részét, ott ugyanis szól az Úr Mózes-

nek: „Csináltass magadnak két kürtöt, vert ezüstből csináltasd azokat, és legyenek azok néked a 

gyülekezet összegyűjtésére, és a táborok megindítására. És mikor megfújják azokat, gyűljön te hoz-

zád az egész gyülekezet, a gyülekezet sátorának nyílása elé. Ha csak egyet fújnak meg, akkor gyűl-

jenek hozzád a fejedelmek, Izráel ezereinek fejei. Ha pedig riadót fújtok, akkor induljon azok tábo-

ra, a kik napkelet felől táboroznak. Mikor pedig másodszor fújtok riadót, akkor induljon azok tábo-

ra, akik dél felől táboroznak. Riadót fújjanak azok indulására. Mikor pedig összegyűjtitek a gyüle-

kezetet, egyszerűen kürtöljetek, és ne fújjatok riadót.” (4Mózes 10:2-7.) Az Ige szerint egy kürtszó 

elhangzására a fejedelmek és vezérek gyülekeznek. Mikor mindkettő szól, akkor az egész gyülekezet 

hallani fogja és gyülekezni fog a gyülekezet sátora elé. Az első riadó fújására elindulnak a napkelet, a 

második riadó fújására a napnyugat felől lévők. Négy csoportot lehet megkülönböztetni, de az utolsó 

trombitaszó, a második riadó fúvásakor hangzott el. Minket érintő trombitaszó lényege a következő. 

 A jeruzsálemi templomban az istentisztelet pontos rendje szerint fújták meg a trombitákat, vala-

mint az égőáldozat bemutatásakor is.  „És megparancsolá Ezékiás, hogy egészen égőáldozatot ál-

dozzanak az oltáron. És mikor megkezdődött az áldozás ugyanakkor megkezdődött az Úrnak 

éneke is és a trombiták harsonája Dávidnak az Izráel királyának szerszámaival.” (2Krónika 

29:27.) A trombitaszó és az Istentisztelet között szoros kapcsolat van. 

 A gyülekezet egybegyűjtésére is a kürtöket kellett megfújni. A kürtöket Áron papjainak kellett 

fújni. „Mikor pedig összegyűjtitek a gyülekezetet, egyszerűen kürtöljetek, és ne fújjatok riadót. A 

kürtöket pedig Áron fiai, a papok fújják; és legyen ez néktek örökkévaló rendtartás a ti nemzet-

ségeitek között.” (4Mózes 10:7-8.) Ma a gyülekezet egybegyűjtése hasonló tevékenység. A prédi-

káció olyan, mint az egybegyűlésre hívó kürtölés. 

 

 Ahhoz, hogy valaki meghallja a trombitaszót, szükség lesz arra, hogy teste a Szent Szellem temp-

loma legyen. Mert a Szellem hangját ki hallja meg? „Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a 

gyülekezeteknek.” (Jelenések 3:22.) 

 



82 

 

 

Az utolsó trombitaszó meghatározása 

 

1 „Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből” 

(1Thessalonika. 4.17)  

2 „És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait” (Máté 24:31.)  

3 „Lélekben valék ott az Úrnak napján, és hallék hátam megett nagy szót, mint egy trombitáét” 

(Jelenések1.10.) 

4 „Ezek után látám, és ímé egy megnyílt ajtó vala a mennyben, és az első szó, a melyet mint egy 

velem beszélő trombitának szavát hallék” (Jelenések 4.1.)  

5 „Mert nemcsak Maczedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéde” (1Thessalonika 

1.8.) 

6 „Mert ha a trombita bizonytalan zengést tészen, kicsoda készül a harczra?” (1Korinthus 14.8.)  

7 „Mert nem járultatok megtapintható hegyhez, és lángoló tűzhöz, és sűrű homályhoz, és sötétség-

hez, és szélvészhez, És trombita harsogásához, és a mondásoknak szavához, melyet a kik hallot-

tak, kérték, hogy ne intéztessék hozzájok szó” (Zsidók. 12.18-19.)  

8 „Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra”(1Korinthus 15.52a.)  

 

Ha az idézeteket újból sorba vesszük, akkor azt következtetést vonhatjuk le, hogy: 

 

1. Az arkangyal jelentése: főangyal. Az angyalok fejedelme Jézus. 

2. Ő küldi el az angyalait nagy trombitaszóval, azaz Jézus szava lesz olyan, mint egy hangos trombi-

taszó. 

3. A harmadik idézet is azt támasztja alá, hogy Jézus hangja olyan az emberi fül számára, mint egy 

trombitaszó. 

4. A negyedik úgyszintén. 

5. Az ötödik idézetből kiderül, hogy az igehirdető igehirdetése olyan, mint egy zengő szó, amely a 

trombitálásra utal.  

6. Ha az igehirdető bizonytalan az elhívatásában, szolgálatában, nem térnek meg az emberek.  

7. A hetes pont is azt támasztja alá, hogy Isten Igéjének hirdetése olyan hatású az ember számára, 

mint a trombita harsogása. 

8. Az utolsó trombitaszó Jézus szava, amelyre megtörténik az elragadtatás. 

 

 A hívők elragadása után Sátán még több teret kap, és az Antikrisztusban megtestesíti önmagát. 

Ez a fenevad az ő mesterműve, igazi nagy csapás lesz az emberiségen. Az Úr az ő napján mindvégig 

mozgásban tartja az elemeket. Így a víz, a tűz, a levegő és a föld az ő angyalai által folyamatosan csa-

pás alatt tartják az embereket. 

 Az Úr napja akkor áll delelőre, amikor: „... az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig 

megégeti olthatatlan tűzzel.” (Máté 3:12.)  

 Az Úr napjának alkonya az aratás után éri el a földet akkor, amikor elérkezik a szüret ideje. A 

gabonaaratást sorrendben a szőlőszüret kíséri, amelyről így ír János: „Bocsátá azért az angyal az ő 

éles sarlóját a földre, és a földnek szőleit megszedé, és veté az Isten haragjának nagy borsajtójába. 

És megtaposták a borsajtót a városon kívül, és vér jöve ki a borsajtóból a lovak zablájáig, ezer hat-

száz futamatnyira.” (Jelenések 14:19-20.) Az Úr napja így ér véget Armageddonnál, ahol Sátán fiát 

és a hamis prófétát elfogják és a tűznek tavába vetik.  

 Az Úr napjára való figyelmeztetés már Krisztus születése előtt megkezdődik mintegy nyolcszáz 

évvel, Jóel próféta által. „Sötétségnek és homálynak napja; felhőnek és borulatnak napja; mint a 

hegyekre ráterülő alkonyat!” (Jóel 2:2a.) „...Bizony nagy az Úrnak napja és igen rettenetes! Ki 

állhatja ki azt?” (Jóel 2:11b) „A nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, minekelőtte eljő az Úrnak 

nagy és rettenetes napja. De mindaz, a ki az Úrnak nevét hívja segítségül, megmenekül; mert a 

Sion hegyén és Jeruzsálemben lészen a szabadulás, a mint megígérte az Úr, és a megszabadultak 

közt lesznek azok, a kiket elhí az Úr!” (Jóel 2:31-32.) Pár évvel később Isten Ámós próféta által fi-

gyelmezteti az északi királyságot. „Jaj azoknak, a kik kívánják az Úrnak napját! Mire való néktek 
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az Úrnak napja? Sötétség az és nem világosság. Mintha valaki oroszlán elől szaladna, és medve 

bukkanna rá; vagy pedig bemenne a házba és kezét a falhoz támasztaná, és kígyó marná meg.” 

(Ámós 5:18-19.) Két évtizeddel később Ézsaiás próféta figyelmezteti a népet. „Menj be a kősziklába, 

és rejtőzzél el a porba az Úr félelme elől, és az Ő nagyságának dicsősége előtt. ... Mert a seregek 

Urának napja eljő minden kevély és magas ellen, és minden felemelkedett ellen, és az megaláztatik. 

... És bemennek a sziklák barlangjaiba és a föld hasadékaiba, az Úr félelme elől és nagyságának 

dicsősége előtt, mikor felkél, hogy megrettentse a földet.” (Ézsaiás 2:10, 12, 19.) Száz évvel később 

Dániel próféta így folytatja: „És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, a ki a te néped 

fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, a milyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, 

mindez ideig. És abban az időben megszabadul a te néped; a ki csak beírva találtatik a könyvben.” 

(Dániel 12:1.) Az Újszövetségben Jézus szavaival vannak említve a „nagy nyomorúság” napjai. 

„Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csil-

lagok az égről lehullnak, és az egek erősségei megrendülnek.” (Máté 24:29.) „És lesznek jelek a 

napban, holdban és csillagokban; és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger 

és a hab zúgni fog, Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, a mik e 

föld kerekségére következnek: mert az egek erősségei megrendülnek. És akkor meglátják az em-

bernek fiát eljőni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel.” (Lukács 21:25-27.) Péter apostol 

így ír arról a napról: „Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, a mikor az egek ropogva 

elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok is megégnek.” 

(2Péter 3:10.) 

 Kétségtelen, hogy Péter apostolnak nem sok fogalma lehetett egy atom, vagy lézerháborúról, 

estleg a Tesla féle halálsugárról, de tény, hogy az elemek felbomlása csak ezen esetekben lehetséges. 

Igen érdekes az, amit Pál apostol ír a Thessalonikabeli gyülekezetnek a második levelében az Úr nap-

járól, amely szerint: „...Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megje-

lenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,” (2Thessalonika 2:3b.) Ez Ige szerint az Úr rettenetes nap-

ja az elragadtatáskor fog eljönni, amely után az Antikrisztus nyilvánosan fellép. A szakadás, eredeti-

ben az aposztásziából lett fordítva, ami elválást, elpártolást, elszakadást jelent. Ez nem más, mint az 

öt okos szűz elzárkózása az öt bolond elől, vagyis az alvó egyházból kijön, hogy bemehessen a vőle-

gényes házba. Ha ezt elfogadjuk, úgy érthetővé válik az, hogy Jézus gyülekezete a föld sója, amely a 

gonoszság, a megromlás terjedését akadályozza. „Ti vagytok a földnek savai;...” (Máté 5:13.) Az 

elragadtatás után a világból eltűnik a só, és ízetlen, megromlásra hajlamos lesz az emberiség. A só 

közismert ízesítő és tartósítószer, amely megakadályozza a megromlást. Az Antikrisztus nyilvános 

fellépését a szentek tartják vissza. Pontosabban Isten Szelleme, akinek a temploma a szentek gyüleke-

zete. „Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, a ki azt még most vissza-

tartja, félre kell az útból tolatnia.” (2Thessalonika 2:7.) Dániel próféta szerint ez az esemény a het-

venedik hét közepén fog bekövetkezni. (Vö. 12. rész) 

 

A hetvenedik hét 

 Frederick A. Tatford: Isten terve c. munkájában azt olvashatjuk: „A shauba héber szóval kapcso-

latban, amit Dániel 9-ben »hetek« szóval fordítottak, jelentős véleménykülönbségek merültek fel. A 

héber nyelv ismerői azonban megegyeztek abban, hogy itt egy gyűjtőfogalommal van dolgunk, ami azt 

jelenti »hét«, de anélkül, hogy meghatározná, napról vagy évről van-e szó. Dániel 9-ben a 

»heptaden« (hét) és a »hepdomaden« (hetven) mégis éveket jelent, az nem lehet kétséges. Ugyanezt a 

szót találjuk például ott is, ahol József megfejti a Fáraó álmát, (1Mózes 41:26.), ahol szintén hét év-

nek fordították. Nem szükséges tehát, hogy ez okvetlenül hét napot jelentsen, hanem jelenthet egy 

időszakot is, amely hét egységből áll. A hébereknél szokás volt, hogy az időt a hetes számrendszer 

alapján osztották be, mint ahogy mi a tízes számrendszert használjuk. Dániel mielőtt imádkozik, esz-

tendőket említ, Gábriel feleletében viszont hét éves időszakról beszél. Annak az időszaknak a tartal-

ma, amiről Dániel 9-ben olvasunk, hetven évhét, azaz négyszázkilencven év.”
30

 

 Dárius király, Ahasvérus fia uralkodott már egy éve Babilonban, amikor Dániel rábukkan Jere-

miás könyvében az esztendők számára, amelyet fogságban kell Izrael népének letölteni a káldeusok 

földjén. „...hetven esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékain.” (Dániel 9:2b.) 
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 Dánielt nagyon kíváncsivá tette ez a prófécia és újból Istenhez fordult, hogy teljesítse be a het-

ven esztendőről szóló kijelentését. Imájának meghallgatására megérkezik Gábriel angyal és közli Dá-

niellel a szózatot, amely a Dániel esedezése kezdetén támadt. 

 Az üzenet így szól: „Hetven hét szabatott a te népedre és szent városodra, hogy vége szakadjon 

a gonoszságnak és bepecsételtessék a bűn, és hogy eltöröltessék a hamisság és elhozassék az örök 

igazság, és bepecsételtessék a látomás és a próféták, és felkenettessék a Szentek szente. Tudd meg 

azért és vedd eszedbe: A Jeruzsálem újraépíttetése felől való szózat keletkezésétől a Messiás-

fejedelemig hét hét és hatvankét hét van és újra megépíttetnek az utczák és a kerítések, még pedig 

viszontagságos időkben. A hatvankét hét múlva pedig kiirtatik a Messiás és senkije sem lesz. És a 

várost és a szenthelyet elpusztítja a következő fejedelem népe; és vége lesz mintegy vízözön által, és 

végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás. És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, 

de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és útálatosságok szárnyán pusztít, a 

míg az enyészet és a mi elhatároztatott, a pusztítóra szakad.” (Dániel 9:24-27.) 

 A szózatban hetven hét van megjelölve a gonoszság és a bűn végéig, bepecsételéséig. Akkor 

eltöröltetik a hamisság és eljön az örök igazság. Felkenettetik a Szentek Szente. A Messiásról szól a 

szózat és arról, hogy mennyi idő van a megérkezéséig. De azt, hogy az időszámítás mikor lép érvény-

be, a 25. igeversben olvashatjuk. Ott az van megírva, hogy a Messiás-fejedelemig hét hét és hatvankét 

hétnek kell eltelni. De mikortól? „A Jeruzsálem újraépíttetése felől való szózat keletkezésétől...” 

(Dániel 9:25a.) 

 Círus, Perzsia királya, uralkodásának első esztendejében kihirdette szóban és írásban, hogy a 

jeruzsálemi templomot építsék újra. A zsidó foglyokat hazabocsátotta. Ezsdrás és Nehémiás vezetésé-

vel megindult a restauráció. A szózat keletkezése mégsem ettől az időponttól számítható. Círus ural-

kodásának első esztendeje Kr.e. 538-ban kezdődik. Ettől az időtől számolható az első szózat keletke-

zése is, de itt még nincs szó Jeruzsálemről, csak a templomról. Dárius később újabb parancsot ad ki. 

(Ezsdrás 6:1-3), de még itt is csak a templomról van szó. Ez a szózat sem lehet tehát kiinduló időpont. 

A város építése azonban elkezdődött „viszontagságos időben.” Nehémiás könyvében olvasunk arról, 

hogy Artaxerxes király engedélyt ad Nehémiásnak, hogy az atyái sírjainak városát megépítse. 

(Nehémiás 2:5-9.) Ez az időpont Kr.e. 445. 

 A hetven hét az Ige szerint megoszlik hét hétre, hatvankét hétre és egy hétre. Jeruzsálem megépí-

tése valóban megtörtént 49 év alatt. Az építkezés valóban viszontagságos időben történt. Külső és 

belső ellenségeskedés akadályozta az építkezést. Mégsem lépték túl a próféciában meghatározott időt. 

Jeruzsálem felépítésétől Jézus Krisztus bevonulásáig (Jeruzsálembe) 434 év telt el. „A hatvankét hét 

múlva pedig kiirtatik a Messiás és senkije nem lesz. És a várost és a szenthelyet elpusztítja a követ-

kező fejedelem népe; és vége lesz mintegy vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a 

pusztulás.” (Dániel 9:26) Dániel próféciája pontosan teljesedett be. A szózat keletkezésétől számítva 

hét hét és hatvankét hét múlva Jézust keresztre feszítették, és a római birodalom serege Titus cézár 

vezetésével lerombolta Jeruzsálemet. Ezt a birodalmat a vízözön, vagyis a népvándorlás söpörte le a 

történelem színpadáról. A víz népeket is jelent az Apokalipszisben. Maradt az utolsó „egy hét.” 

  

A következő fejedelem 

 „És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak 

és az ételáldozatnak, és útálatosságok szárnyán pusztít, a míg az enyészet és a mi elhatároztatott, a 

pusztítóra szakad.” (Dániel 9:27) Ez a pusztító, amelyről ebben a versben Dánielnek beszél Gábriel, 

nem más, mint a „következő fejedelem”. A következő fejedelem alatt alattomos és utálatos pusztítót 

ért a Szentírás, aki az utolsó, azaz a hetvenedik héten uralkodik. Uralkodásának ideje egy hét, azaz hét 

év. Azt olvassuk az idézetben, hogy: „a hét felén véget vet a véres áldozatnak.” Ez három és fél év, 

egyenlő negyvenkét hónap, azaz 1260 nap. Addig viszont barátságot mutat azokkal, akik véres áldoza-

tot mutatnak be. Mivel ez az esemény még nem történt meg, arra lehet következtetni, hogy a templo-

mot Jeruzsálemben megépítik és visszaállítják az ősi áldozások rendjét is. A következő fejedelem 

pedig az, akiről Dániel a 7:7-8b versben beszél: az Antikrisztus. 

 Politikai hatalom egy személyes diktátorát lehet kiérezni ebből az igei idézetből. A politikai be-

folyását szövetségkötések megújításával erősíti meg. Az Antikrisztus uralkodását két részre osztja az 

Ige. „A hét felén” még mindenkivel békességet szimulál, s a békességet erősíti. A hét felén hirtelen 

megváltozik, s romlást hoz, véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak. Hirtelen változásának 
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az az oka, hogy az Eklézsia elragadása megtörténik, s a Szent Szellem visszavonul a földről. Addig 

ezek az erők tartják lefogva az Antikrisztus kezét. „Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: 

csakhogy annak, a ki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelen-

ni a törvénytaposó,” (2Thessalonika 2:7-8). „Mert a mikor ezt mondják: Békeség és biztonság, ak-

kor hirtelen veszedelem jő rájok” (1Thessalonika 5:3.) Ezért mondhatjuk azt, hogy a hatodik pecsét 

feltörésekor csapás érkezik a földre. Jézus az Eklézsiáért jön, de ezt a világ csapásként éli meg, mert 

az Eklézsia eltávozása után rászakad az antikrisztusi terror. 

 

Békeszerződések 

 Dániel 9:27. szerint az Antikrisztus nem új békét köt, hanem az előtte levő uralkodók által meg-

kötött békeszerződéseket, szövetségkötéseket erősíti meg. Tehát valaki már megkötötte és Ő megerő-

síti azokat abban az időben. 

 

1.  1972 Camp David -i békeszerződés: Jimmy Carter, Anvar Szadat és Jonachim Begin. Célja: 

Egyiptom és Izrael békekötése. 

2. 1978. Camp David.  

3. 1979. március 26. Egyiptom és Izrael. 
4. 1991. okt. 30. Madridi béke konferencia. 

5.  1993. szept. 13-án a Fehérház kertjében. Bill Clinton előtt Jichak Rabin és Jaszer Arafat kötötték. 

(Oslói egyezmény) 

 Célja: Békemegállapodás Palesztina és Izrael között. 

6.  1994. október 26. Békemegállapodás Izrael és Jordánia között. Jichak Rabin és a Jordán király. 

(1995 szeptember: Rabint meggyilkolták.) 

7. 1995. Yale-i béke. 

8. 1998. okt. 23. Wye Plantation egyezmény. 

9. 1999.10.06. Egyezmény a Wye-i megállapodás végrehajtásáról. 
 

Dániel 9:27. szerint három dolognak kell akkor megtörténni.  

1. Az Antikrisztus megjelenése.  

2. Szerződés-kötések megerősítése. Megerősíteni csak megkötött szerződést lehet. Az Antikrisztus 

nem új szerződéseket köt, hanem a régebben megkötötteket erősíti meg.  

3. A templom megépítése. Áldozatnak véget vetni csak létező templomban lehet.  

 

Jasszer Arafatról, a béke Nobel-díjasról.  

 „Abdiás látása. Így szól az Úr Isten Edomról: ...Ímé, kicsinynyé tettelek a népek között; felet-

tébb útálatos vagy. Szíved kevélysége csalt meg téged, ki szikla-hasadékokban lakozol, kinek lakó-

helye magasan van, a ki mondja az ő szívében: Ki vonhatna le engem a síkra?!” (Abdiás 1:1a, 2,3.) 

 Edom = Ézsau nemzettsége a Szeír-hegyen telepedett le. Ez ma jordániai település. Neve: Petra. 

Barátaik voltak a nabateusok, akik egy baráti vacsorán, amelyet Petrában tartottak, leöldösték az 

edomiak nagy részét. A többiek Izraelbe menekültek. Ahogy Abdiás négyszáz évvel korábban meg-

prófétálta.  

 587-ben, amikor Nabukadnezár Júdeát leigázta, megkérdezte, hogy ki akarja Izrael ellenségei közül 

felgyújtani a templomot. A sors Edomra esett. „A mikor vele szembeálltál; a mikor serege idegenek 

rabjává lett, és idegenek törtek be kapuján és Jeruzsálemre sorsot vetettek: olyan voltál te is, mint 

bármelyik közülök.” (Abdiás 1:11.) Ők égették le a templomot. Abdiás 1:16. szerint Edom a hatalom 

italától részegedik le. Edom (Palesztina) 692-től jelenleg is ellenőrzés alatt tartja a templom-hegyet. 

Ennek már 1307 éve.  

 Az Izraelbe menekülő edomiták a nevüket idumitára változtatták. Nagy Heródes is idumita volt. 

Ezek szerint Ézsau leszármazottja, és ő próbálta megöletni a gyermek Jézust. Ő Kr.u. 4-ben meghalt, 

és szakmáját a fia folytatta, aki átadta Jézust Pilátusnak. Amikor a rómaiak 70-ben szétszórták a zsi-

dókat, velük együtt az idumitákat is, akik Kis-Ázsián keresztül Boszniába menekültek.  

 1917. december 9-én a brit hadsereg vezetője Jezréel völgyében győzött a törökök ellen. Ekkor már 

négyszáz éve állt török ellenőrzés alatt a Közel-Kelet. Jeruzsálemben egy hivatalos ceremóniát ren-
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deztek, ahol a török birodalom uralkodója megadta magát. Allenby - angol - tábornok fehér lovon 

közelítette meg a ceremónia színhelyét Jeruzsálembe az aranykapun keresztül. De amikor a kapun át 

akart haladni, leszállt lováról, és gyalog haladt lova mellett. Ismerte ugyanis azt a próféciát, hogy 

amikor Jézus visszajön, fehér lovon fog Jeruzsálembe azon a kapun bevonulni. Ez az alkalom volt a 

török birodalom hivatalos bukásának az ideje.  

 Ekkor Husszein El Husszein volt a muzulmánok egyik vezetője Izraelben. Allenby tábornok oda-

fordult hozzá, és kinevezte Jeruzsálem polgálmesterévé. Husszein El Husszein mellett ott volt kisfia, 

akire felfigyelt Allenby tábornok. Megkérdezte a nevét. Ammon El Husszeinnek hívták. 1925-ben 

Ammon El Husszeinnek, már Hadzs Ammon El Husszein volt a neve, és a Közel-Kelet legnagyobb 

vallási vezetője. Adolf Hitlertől kapott leveléből megtanulta, hogy hogyan kell a zsidókat megölni. 

Hitler meghívta magához. 8-10 évig erre tanította Husszeint, aki Boszniába ment és összegyűjtötte 

népe közül gyilkos társait.  

 1949-ben a függetlenségi háborúban elkezdték öldökölni a zsidókat. Hadzs Ammon El Husszein-

nek volt egy unokaöccse. Úgy hívták, hogy Jasszer Arafat. Egykor ő tárgyal a békéről Izraellel. 

 Indúljunk el a történelemben visszafelé. Jaszer Arafat  Hadzs Ammon El Husszein  Husszein 

El Husszein  Nagy Heródes  Ézsau. Számomra világos, hogy Jaszer Arafatnak nem komolyak a 

békeszerződései.  

 

A nagy nyomorúság 

 Az Apokalipszis négy lovasa egyre nagyobb lendülettel járja be a világot. Visszavonulásukról 

nem olvasunk sehol sem. Leállításukra nem érkezik szózat a próféciákban. Az viszont kiérződik, és 

egyre világosabbá válik számunkra az idő múlásával, - az evangélium terjedése is egyre inkább azt 

mutatja - hogy a fehér lovas győzni fog, és méltó a koszorúra. Győzelme a föld minden szegletén la-

vinaszerűen indítja a vörös, fekete és fakó lovast. Az Úr napja előtt már olyan nagy mértékű lesz a 

forrongás és a gazdasági válság, hogy a létbiztonság teljesen irreális álommá válik. Az éhezések és a 

háborús rettegések miatt Isten gyermekei sóvárogva várják majd az Ő fiának, Jézus Krisztusnak meg-

jelenését. A világ nem tud vigasztalni, sem nyugalmat biztosítani. Csak így érthető meg az, hogy 

vágyva vágynak majd azokban a napokban a földről elmenni Isten gyermekei. Egy rendezett anyagi 

jólétből és békés világból nem fog elvágyni senki. Ezt a mai életmódunkból még el tudjuk fogadni. 

De hamarosan megértjük Jézus és a próféták szavait. „És abban az időben felkél Mihály, a nagy 

fejedelem, a ki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, a milyen nem volt attól fogva, 

hogy nép kezdett lenni, mindezideig.” (Dániel 12:1a.) 

 Az EKLÉZSIA eltávozásával út nyílik az Antikrisztus számára és megvalósítja megváltó szándé-

kát. Véget ér a nyomorúság és megkezdődik a NAGY NYOMORÚSÁG időszaka, amely az Antikrisz-

tus uralkodása alatt végig tart. A nagy nyomorúságból két kivezető út lesz. Az egyik a fenevad imáda-

ta. Akik őt imádják és bélyegét felveszik kezükre vagy homlokukra, azok számára biztosított lesz az 

elfogadható anyagi jólét. Akik viszont az Antikrisztus imádatát megtagadják, rettenetes üldözést élnek 

át. Nyomorúságuk félelmetesen nagy lesz, végül megöletnek, mártírokká válnak. (Vö. 13. rész.) 
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Harmadik jelenés 
 

 

 

 

 7. „Ezek után láték négy angyalt állani a földnek négy szegletén, a földnek négy szélét tartva, hogy szél ne fújjon a 

földre, se a tengerre, se semmi élőfára.  

2. És láték más angyalt feljőni napkelet felől, a kinek kezében vala az élő Istennek pecséte; és nagy szóval kiálta a négy 

angyalnak, a kinek adatott, hogy ártson a földnek és a tengernek, 

3. Ezt mondván: Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit 

az ő homlokukon.  

4. És hallám a megpecsételtek számát: Száznegyvennégyezer, az Izráel fiainak minden nemzetségéből elpecsételve. 

5. A Júda nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt vala; a Ruben nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a Gád nemzetségéből 

tizenkétezer elpecsételt; 

6. Az Áser nemzetéségéből tizenkétezer elpecsételt; A Nafthali nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a Manassé nemzetsé-

géből tizenkétezer elpecsételt; 

7. A Simeon nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a Lévi nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; az Izsakhár nemzetségéből 

tizenkétezer elpecsételt; 

8. A Zebulon nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a József nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a Benjamin nemzetsé-

géből tizenkétezer elpecsételt.” 

 

 

 

Izrael elpecsételése 
 

 „Ezek után láték négy angyalt állani a földnek négy szegletén, a földnek négy szélét tartva, 

hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élőfára.” (7:1.) Igen találóan ír Matthew Henry 

erről az igeversről, amikor azt írja, hogy: „Nézetünk szerint ezek a szelek a vallási tévelygéseket és 

eretnekségeket jelentik, amelyek az Isten egyházának sok fáradtságot és bajt fognak okozni.”
31

 Való-

ban erről van szó, vagy másról is? Az Efézus 4:14. a következőket mondja. „Hogy többé ne legyünk 

gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága 

által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által.” A levegőbeli hatalmasság az írás szerint Sá-

tán, forgószél által döntötte össze Jób idősebbik fiának házát is. A szeleken uralkodva, fizikailag is és 

lelkileg is óriási károkat képes okozni. 

 A tévelygés szelét gonosz szellemek uralják, amelyeket most a föld négy szegletén lefogva tarta-

nak Isten angyalai, azért, hogy ne fújjanak a földre, se a tengerre, se élő fára. A föld jelképezi a szer-

vezett, szilárd egyházi bázist, mely meg nem ingatható emberi erők által. A tenger ennek ellentétje, 

amely olyan emberek, népek tömegét jelenti, ahol a forradalmi hangulat és a szervezetlenség az úr. Az 

anarchikus, kiszámíthatatlan szeszélyekkel bíró népek tömege sok szemetet hord magában, és mélysé-

gei kiismerhetetlenek. Akkor csendes lesz, mert a szelek lefogva állnak. Nem lesz, ami háborgassa. Az 

a tény, hogy a világ hadakozó államai világpusztító mennyiségű atom és lézerfegyvert állítottak elő, és 

ezek még csak kísérleti célokra lettek alkalmazva, mélyen elgondolkodtató. (Kivétel Japánban az éles 

bevetés.) Sok a háborúra éhes fenevad, akik már használnák e fegyvereket, de nem tehetik, és ez a 
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csoda. Mintha valaki lefogva tartaná ezeknek a kezeit. Addig nem indulhat meg a mindent elpusztító 

csapás sorozat, amíg Isten angyalai el nem pecsételik Izrael választottait. 

 Az élő fa Isten választott és gyümölcstermő embere. Olyan keresztyén ember, akinek cselekede-

tére és beszédére megtérések támadnak. A jól termő gyümölcsösben egy forgószél vagy szélvihar 

végzetes károkat képes okozni. Most a szél ide sem teheti be a lábát. Vajon miért? Ezt mondja el a 

következő két igevers. A Szentírás különbséget tesz ilyen módon a vallásos emberek és az istenfélő 

emberek között. A harmadik igevers megmagyarázza, hogy meddig és miért nem árthatnak a gonosz 

áramlatok az embereknek. „...addig míg meg nem pecsételjük a mi Istenünknek szolgáit az ő hom-

lokukon.” (7:3b.) A megpecsételés tehát oka annak, hogy a gonosz angyalok lefogva állnak. 

 Miután Krisztus elragadja a földről gyülekezetét, az itt maradt emberek közül „sokan” megtérnek 

majd. A megtérés a zsidókra lesz jellemző és nem a pogányokra. A pogányok ideje ugyanis betelik az 

elragadtatás pillanatában. A nagy nyomorúságban minden megtért embert tűzzel, vassal üldöznek és 

irtanak, ezért sokan megtántorodnak a hitükben. Azért, hogy a kitartásban szilárdak legyenek és meg-

különböztethetőek a szellemi hatalmasságok számára, elpecsételést rendel el az Úr. A homlok megpe-

csételése után látható jelek fogják kísérni az elpecsételteket. A pecsét nemcsak a homlokon, hanem a 

mögötte lévő értelemben is láthatóvá válik, ami természetesen kihat a beszédre, a viselkedésre és cse-

lekedeteikre. Az elpecsételéssel mintegy szellemi kapoccsal tartja meg hitben az Úr a megtérteket. A 

pecsét látható lesz, és Krisztus jeleként megkülönböztethetővé teszi az embereket. A Krisztus utáni 

lelki vágy az értelem nyomatékaként helyeződik a homlokra angyalok által jól láthatóan. Értelmeiket, 

gondolatvilágukat az Isten fogja betölteni Szellemével, és beszédükkel bizonyságtételekre fognak 

megnyilatkozni. A bizonyságtételeikkel különösen kivívják majd az Antikrisztus haragját, mire a vá-

lasz az üldözés lesz. (Vö. 12. rész.) 

 János a látomásában hallja az elpecsételtek számát. Az elpecsételtek Izrael tizenkét törzséből 

valók, a törzsek nevei szerint felsorolva. Pogányokat már nem találunk közöttük. A kilencedik versben 

levő nagy sokaság viszont nem az elpecsételtek között van. Ezt jelzi az „azután látám” kifejezés is. 

Ezeket már ott látja János a Bárány előtt szolgálat közben kezükben pálmaágakkal, vagyis a győzelem 

jelképével. 

 

Izrael tizenkét nemzetsége 

 „És hallám a megpecsételtek számát: Száznegyvennégyezer, az Izráel fiainak minden nemzet-

ségéből elpecsételve. A Júda nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt vala; a Ruben nemzetségéből 

tizenkétezer elpecsételt; a Gád nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; Az Áser nemzetéségéből ti-

zenkétezer elpecsételt; a Nafthali nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a Manassé nemzetségéből 

tizenkétezer elpecsételt; A Simeon nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a Lévi nemzetségéből 

tizenkétezer elpecsételt; az Izsakhár nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; A Zebulon nemzetségé-

ből tizenkétezer elpecsételt; a József nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt; a Benjamin nemzetsé-

géből tizenkétezer elpecsételt.” (7:4-8.) 

 János közli velünk az elpecsételtek számát Izrael nemzetségi táblázata szerint. A név szerint való 

felsorolás azt jelzi, hogy Izrael az Antikrisztusi időben újra nemzetségek szerint lesz számon tartva. 

Ha megfigyeljük 1Mózes 29. és 30. részeit, láthatjuk Jákób tizenkét fiát születési sorrendben, amelyek 

szerint Ruben áll elől, mint elsőszülött és őt követik: Simeon, Lévi, Júda, Dán, Nafthali, Gád, Áser, 

Izsakhár, Zebulon, József és Benjamin. János nem ezt a sorrendet hallja. Júda áll első helyen és őt 

követi Ruben másodikként, majd Gád, aki hetedik gyermek, a harmadik helyre lép elő. Ezután Áser, 

aki nyolcadik fia volt Jákóbnak. Majd Nafthali, aki a hatodik fiú, Ő most előlépett az ötödik helyre. 

Következik Manassé, aki Jákóbnak nem fia, hanem unokája, Józseftől. Őutána Simeon, aki a második 

fiú. Lévi, aki a harmadik. Izsakhár, Zebulon, József, végül Benjamin, akik helyükön maradtak a szüle-

tési sorrend szerint. A sorrendi változást megértjük, ha az 1Mózes 49. részben megfigyeljük, hogyan 

áldja meg Jákób a tizenkét fiát tulajdonságaik szerint. 1Mózes 35:22-ból tudjuk, hogy Ruben Bilhával 

hál és megszeplősíti apja ágyasát. Ezért megvonja tőle Jákób az elsőségi jogot, és helyébe Júda lép, 

akinek a születési pillanatában hálát adott Lea az ő szülőanyja mondván: „Mostmár hálákat adok az 

Úrnak:” Júda az egyetlen fiú, akiért Jákób feleségei közül hálát adtak. Törzséből származik a Messi-

ás. Jákób így áldja meg Júdát: „Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálcza térdei 

közűl; míg eljő Siló, és a népek néki engednek.” (lMózes 49:10.) Simeon és Lévi azért kerül a máso-

dik és harmadik helyről a hetedik, nyolcadik helyre, mert az ő atyjok tudta nélkül leöldösték testvér-
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húguk megszeplősítőjét és népének férfi tagjait. (Vö. 1Mózes 34.) Dán helyét elfoglalja Nafthali, aki-

nek beszéde kedves Jákób előtt. A meglepetés itt történik. Mégpedig az, hogy Dán nem kap helyet 

Izrael tizenkét nemzetségében, amikor újra föláll a zsidó nép nemzetség szerint. Nafthali elfoglalja 

ugyan Dán helyét, de Nafthali helyét József fia Manassé foglalja el. Dán azt az áldást kapja, amelyet 

megérdemelt. Ítéli ugyan az ő népét, mint bármelyik nemzetsége Izraelnek, de: „Dán kígyó lesz az 

úton, szarvaskígyó az ösvényen, mely a ló körmébe harap, hogy lovagja hanyatt esik.” (1Mózes 

49:17.) A kígyó nem közkedvelt állat a Bibliában. Hozzá hasonlítani úgyszintén veszélyes életmód. 

Dán nem is mulasztja el elkövetni azt a hibát, ami Isten előtt utálatos, ami miatt kimarad az utolsó 

időben a tizenkettő közül. Az ő helye másé lesz. A hasonlóság kedvéért megjegyzem, hogy Jézus ti-

zenkét apostola közül is egy árulóvá lett és helyét más foglalta el. (Vö. ApCsel. első rész.) Júdásnak a 

pénz vált istenévé, azaz bálványozta a pénzt. Dán törzse ugyancsak a bálványimádás áldozata lett, 

amiért elvetette őt az Isten. A történetet a Bírák könyve 17. és 18. részeiben találjuk. Izsakhár, Zebu-

lon, József és Benjámin a helyén maradt az utolsó idők táblázatán is. Dán megüresedett helyét betöl-

tötte ugyan Nafthali, de Nafthali helyére József elsőszülött fiát teszi az Úr, Manassét. Így József két 

részt örököl Isten előtt. Egyet magáért, egyet a fia ágán. 

 János minden nemzetségből tizenkétezer elpecsételtet hall. A tizenkétszer tizenkétezer jelzi, hogy 

Isten előtt betelt Izrael háza. Lezáratja az Úr ezeket a választottakat, és homlokukon pecséttel jelöli 

meg őket magának, amely mögött ott az értelem. Értelmük és teljes gondolatviláguk az Úré ezután, és 

nincs filozófia, amely őket eltántoríthatná mellőle. Itt már csak a testi Izrael elpecsételéséről van szó, 

amely szám szerint egyenlő száznegyvennégyezerrel. Ma négy és félmillió zsidó él Izraelben. Ezzel 

együtt az egész világon kb. 18-20 millióan élnek (különböző diaszpórában). Feltehetően a mainál na-

gyobb arányú hazavándorlás esetén is esetleg tízmilliós nagyságú országgá válhat. Ha az Antikrisztus 

Dán törzséből fog származni, az azt jelenti, hogy nem térhet haza, nem kap részt az örökségből. Ez a 

testamentum bosszúra fogja őt ingerelni népe ellen. Rendelkezni fog azonban az ujjá éledt római biro-

dalomnak a teljes haderejével, és válaszul had élén vonul be Izraelbe. Ezek után minden úgy fog tör-

ténni, ahogy Dániel prófétálta a 11. rész 21. verstől a rész végéig. Az északi király, vagyis az Anti-

krisztus Izrael szabadítójaként érkezik a Déli király (Egyiptom) ellen, aki megtámadja majd Izraelt. 

Sokan valószínűleg a Messiást vélik felismerni az északi királyban egészen addig, míg be nem ül Isten 

templomába, és Istenként mutogatja magát. A zsidó nép ekkor ismeri fel benne az Antikrisztust, de az 

akkor már erőszakos megszállás alatt tartja az országot. Az elpecsételt 144 000 (fehér lovas) bizony-

ságtételével leleplezi a fenevadat, amelyre a válasz iszonyatos üldözés és a háború kirobbanása lesz. A 

háború tüze gyorsan fog terjedni, és hamarosan a föld egész hadereje ebben a térségben fog hadakoz-

ni. Izrael államvezetése időben fölismeri a rendkívüli állapotot, és megkezdi az atomcsapások elől 

kimenteni először a gyermekeket. Ezért van az, hogy a 14. részben a 144 000-et úgy mutatja be a 

Szentírás, mint a zsenge ifjakat és férfiakat. A zsidó vallás ugyanis 12 éves korban a fiúgyermekeket 

férfinak minősíti. A gyermekek mentése előre elkészített atombiztos helyre történik. Ennyi embert 

azon a környéken, egyetlen atombiztos hely képes befogadni. Ez a hely Petra, a rózsapiros város, 

amely sziklahegybe van bevésve, és a mai keresztyén közösség az Apokalipszis túlélésére rendezte be 

a zsidó fiatalok számára, minden szükséges eszközzel. Meg kell jegyezni, hogy a zsidó nép nem vette 

számba a nőket. Azonban a nők mindig a férfiakhoz tartoztak. Amikor arról olvasunk, hogy 144 000 

„az Izrael férfiainak minden nemzetségéből elpecsételve”, az azt jelenti, hogy legalább annyi nő (le-

ány) van ott, mint amennyi férfi. A lelki Izrael elragadtatik, de a zsidó nép, mint bizonyságtevő nép a 

nagy nyomorúság idején Izraelben összegyűl bizonyságtételre, és vár a szabadítójára, aki vasvesszővel 

kormányoz és ítél majd minden népeket. A 14. részben látni fogjuk, hogy a zsidók közül kik számlál-

tathatnak a 144 ezer elpecsételt közé, és miért éppen ők azok. Abban a fejezetben megtudjuk azt is, 

hogy mi fog történni azokkal, akik elpecsételtettek, és azokkal, akik nem. Emlékezzünk a harmadik 

versre, ahol a napkelet felől jövő angyal azt mondja: „...Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a 

fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon.” (7:3.) Az idézet-

ből egyértelműen láthatjuk, hogy az elpecsételés idején teljes „szélcsend” lesz. Az is kiérződik, hogy 

az elpecsételés után elszabadítják a lefogott gonosz angyalokat, amelyek a tévelygés szelével milliókat 

sodornak a kárhozatba. De az elemek is elszabadulnak és fizikálisan érzékelhető lesz a tűz, a szélvi-

har, a földrengés és égi jelenségek elszaporodása. Hétköznapibb nyelven kifejezve, elszabadul a po-

kol. A pokoli állapotok között a földnek fenevadjai által rettenetes pusztítás következik. Elfordul 
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ugyanis az Isten azon a napon, az Úr napján az emberektől. Ezért lesz nagy jelentősége annak, hogy 

elpecsételik a száznegyvennégyezer embert, akik minden pusztítás közepette és minden csapáson át 

élve maradnak, és átmenekítik a föld embertermését az Apokalipszis tüzén, ahogy Noé is megmene-

kült az özönvíz idején. 

 

A fügefa kizöldülése 

 Izraelre jellemző növényfajta a fügefa. Jelképpé vált és bibliai példázat van róla a Lukács 13-ban. 

A Máté 24:32-ben példaként állítja tanítványai elé: „A fügefáról vegyétek pedig a példát: mikor az 

ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár:” Izrael végleges helyreállítását 

Jeremiás is megprófétálta. „Mert ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr, és visszahozom az én né-

pemet, az Izraelt és Júdát, azt mondja az Úr, és viszszahozom őket arra a földre, a melyet az ő atyá-

iknak adtam, és bírni fogják azt.” (Jeremiás 30:3.) Ezékiel próféta, hasonlóképpen hirdeti Izrael nép-

ének összegyűjtését. „Ennekokáért mondjad: Így szól az Úr Isten: Egybegyűjtelek titeket a népek 

közül és együvé hozlak titeket a tartományokból, a melyekben szétszórattatok, és adom néktek Izra-

el földjét.” (Ezékiel 11:17.) Jézus arról beszélt a fügefa példázatában, hogy az ő visszajövetele, vagyis 

a nyár akkor közeledik, amikor a zsidó nép megindul őshazája felé az egész világból, minden népek 

közül. Az Isten szelleme munkálja bennük a hazatérés vágyát. Ha csak egy pillantást vetünk a világ-

sajtóra, láthatjuk, hogy megindultak a zsidók Izrael felé. Nagyon sok akadályt gördítenek eléjük egyes 

államok, népek, terroristák, de ez nem befolyásolja azt az érzést, amit a Szent Szellem ébresztett fel. A 

nyár közeledik. Jézus visszajövetele olyan közel van napjainkhoz, mint a fügefa zöldülése és ágba 

szökkenéséhez a nyár. A fügefa a tavasz legvégén zöldell. Ágba szökkenése a nyár megérkezését je-

lenti. Izraelt nem vetette el az Úr örökre. Ezt az újszövetségi igékből is megtudhatjuk. Amikor az Ek-

lézsia elragadtatik, a kegyelem újból a zsidókhoz tér vissza. „Mert nem akarom, hogy ne tudjátok 

atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne higyjétek, hogy a megkeményedés Izráelre nézve csak 

részben történt, a meddig a pogányok teljessége bemegyen. És így az egész Izráel megtartatik, a 

mint meg van írva: Eljő Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a gonoszságokat: És ez nékik az 

én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket.” (Róma 11:25-27.) 
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Negyedik jelenés 
 

 

 

 

 7. „9. Azután látám, és ímé egy nagy sokaság, a melyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazat-

ból, és népből és nyelvből; és a királyiszék előtt és a Bárány előtt állnak vala, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pál-

maágak; 

10. És kiáltanak nagy szóval, mondván: Az idvesség a mi Istenünké, a ki a királyiszékben ül, és a Bárányé!  

11. Az angyalok pedig mindnyájan a királyiszék, a Vének és a négy lelkes állat körül állnak vala, és a királyiszék előtt 

arczczal leborúlának, és imádák az Istent, 

12. Ezt mondván: Ámen: áldás és dicsőség és bölcsesség és hálaadás és tisztesség és hatalom és erő a mi Istenünknek mind 

örökkön örökké, Ámen. 

13. Akkor felele egy a Vének közül, és monda nékem: Ezek, a kik a fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek?  

14. És mondék néki: Uram, te tudod. És monda nékem: Ezek azok, a kik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő 

ruháikat, és megfehéritették ruháikat a Bárány vérében.  

15. Ezért vannak az Isten királyiszéke előtt; és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában; és a ki a királyiszékben ül, 

kiterjeszti sátorát felettök. 

16. Nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé, sem a nap nem tűz rájok, sem semmi hőség: 

17. Mert a Bárány, a ki a királyiszéknek közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket; és eltöröl Isten 

az ő szemeikről minden könyet.” 

 

 

 

Az üdvezültek mennyei sokasága. 
 

 „Azután látám, és ímé egy nagy sokaság, a melyet senki meg nem számlálhatott, minden nem-

zetből és ágazatból, és népből és nyelvből; és a királyiszék előtt és a Bárány előtt állnak vala, fehér 

ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak” (7:9.) Az „azután látám” időhatározó kifejezés jelzi 

számunkra, hogy az újabb jelenés János közvetlen közelében kezdődik, a mennyekben. Megszámlál-

hatatlan sokaságot lát, mindenféle nemzetből és ágazatból és népből és nyelvből. Ezzel a meghatáro-

zással az ötödik rész 9. versben találkoztunk a huszonnégy király hódolatakor. A meghatározás, amely 

népek sokféleségére utal, azt fejezi ki, hogy az itt látható sokaság is a föld népei, nyelvei, nemzetei és 

ágazataiból került fel a mennybe. Ez a kép az elragadtatás utáni eseményt ábrázolja. Jézus Krisztus 

által felragadott, és megdicsőített eklézsiát láthatjuk, amint Uruk előtt állnak dicsőségbe öltözötten. Ez 

az öltözék az, amelyet ígért a szárdiszi gyülekezetnek, ha győztesen fejezi be hitharcát.   

 

 „És kiáltanak nagy szóval, mondván: Az idvesség a mi Istenünké, a ki a királyiszékben ül, és a 

Bárányé!  Az angyalok pedig mindnyájan a királyiszék, a Vének és a négy lelkes állat körül állnak 

vala, és a királyiszék előtt arczczal leborúlának, és imádák az Istent, Ezt mondván: Ámen: áldás és 

dicsőség és bölcsesség és hálaadás és tisztesség és hatalom és erő a mi Istenünknek mind örökkön 

örökké, Ámen.” (7:10-12.) Hatlmas doxológia. Ugyanaz az esemény történik, mint a negyedik és ötö-

dik részben. A megváltottak dicsőítik Istent és Megváltójukat. Dicsőítésük témája az Isten hatalmának 

elismerése, sőt felismerése. „áldás és dicsőség és bölcsesség és hálaadás és tisztesség és hatalom és 

erő a mi Istenünknek mind örökkön örökké,” Isten, az ember dicsőítése nélkül is végtelenül dicsősé-

ges. Nem azért lesz övé minden hatalom mennyen és földön, mert mi úgy imádkozunk, és a mi imánk 

nélkül nem menne Isten semmire. Isten dicsőítésének nem az a lényege, hogy Ő dicsőséges legyen, 

erős, bölcs, hatalmas,... Nélkülünk is az. Ha nem imádnánk is az. Mégis imádják a megváltottak, mert 

imádásra teremtett lények vagyunk, és az imádás a mi életterünk, amelyben jól érezzük magunkat. A 

szabadulás örömét fejezzük ki azzal, hogy a dicsőséget a királyiszéken ülőnek és a Báránynak adjuk. 

E jelenetben is ezzel fejezik ki hovatartozásukat, mert imádatát az ellentábor is kifejezi, de nem Isten 

felé, hanem a fenevad felé. Az ember úgy törekszik az imádat kifejezésére, mint a szomjúság eloltásá-

ra. Az Istentelenek azért imádnak állatokat, és élettelen tárgyakat, mert így oltják imádás szomjukat. A 

vallásos ember azért térdel le és hajol meg faragott szobrok előtt, mert látható istent akar imádni, és 



92 

 

csinál magának kőből, fából. Rabjai imádatuk tárgyának. A megváltottak viszont úgy viselkednek, 

mint a szabadon engedett rab madár, amely száll az ég felé és énekel. Dicsőíti teremtőjét. Ez az ő élet-

tere.  

 János előtt nem világos ez a látomás. Felismeri ezt egy, a huszonnégy király közül, és rákérdez 

Jánosra. „Ezek, a kik a fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek?” (7:13b.) János nem 

tudja a választ, de azt tudja, hogy az őt kérdező király rendelkezik ezzel az ismerettel, és válaszában ki 

is mondja: „Uram, te tudod. És monda nékem: Ezek azok, a kik jöttek a nagy nyomorúságból, és 

megmosták az ő ruháikat, és megfehéritették ruháikat a Bárány vérében.” (7:14.) Kiderül a király 

válaszából, hogy ezek a nagy nyomorúságból érkeztek. Kikről is van szó? Az egyház mégis átmegy a 

nagy nyomorúságon az elragadtatás előtt? Egészen biztos, hiszen ez derül ki a király válaszából. Az 

viszont nem ismert, hogy meddig lesznek a nagy nyomorúságban. Annyi kiderül, hogy abból jöttek, 

tehát nem élték végig, csupán részesei lettek.  

 A nagy nyomorúság idején az Antikrisztus fog uralkodni. Más néven a veszedelem fia. Ígéret van 

azonban arra nézve, hogy a veszedelem elől Isten elragadja az igazakat. „Az igaz elvész és nem veszi 

eszébe senki, és az irgalmasságtevők elragadtatnak és senki nem gondolja fel, hogy a veszedelem 

elől ragadtatik el az igaz;” (Ézsaiás 57:1) Feltételként a megigazulás van meghatározva. Mi valóban 

igazak vagyunk saját szemünkben, de egymáséban már nem. Hogyan is lehetnénk igazak Isten szemé-

ben? Ez van benne a király válaszában amikor azt mondja, hogy a nagy nyomorúságból jött emberek 

megmosták ruháikat a Bárány vérében. Akiket Jézus vére megtisztít, azokat Isten tisztának látja. Mi 

szükség van még a megfehérítésre is? Amikor mosunk, akkor a piszkot távolítjuk el és tisztítunk. Fe-

hérítéskor azonban nem az a lényeg, hogy piszkos e az anyag, hanem az, hogy más színű volt, és fehér 

lett. Ez a megigazulás lényege. A király azt mondja Jánosnak, hogy a Bárány vérében fehérítették meg 

ruháikat. Ez tehát a kereszten kifolyt krisztusi vér lényege. A Bárány vére megmos, és megfehérít, 

vagyis lényegi változást hoz létre bennünk. Igazzá tesz. Ezért mondhatjuk azt, hogy a kereszten vált 

áldássá az átok.  

 

 „Ezért vannak az Isten királyiszéke előtt; és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában; 

és a ki a királyiszékben ül, kiterjeszti sátorát felettök. Nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak 

többé, sem a nap nem tűz rájok, sem semmi hőség: Mert a Bárány, a ki a királyiszéknek közepette 

van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket; és eltöröl Isten az ő szemeikről minden 

könyet.” (7:15-17.) A nagy nyomorúságról, egyenlőre csak elképzelések vannak. Egyes előrejelzések 

szerint a Föld népessége 2010-re eléri a 17 milliárdot akkor, ha a mai népességszaporulat nem állna 

meg. (De meg fog állni a háborúk és betegségek miatt.) Ez roppant nagy szaporodási ütem és népes-

ségrobbanásnak nevezzük. Mit enne ennyi ember, amikor ma is sokan éhen halnak? Hová zsúfolódna 

össze az a sok ember? Már ma is probléma a zsúfolt városok neurotikus betegeinek kezelése. Figye-

lembe kell venni, hogy a területek zsúfoltságával egyenes arányban növekszik az agresszivitás. Bár az 

elmúlt 50 évben nem taníthatták, de az embernek territoriális (területi) ösztönei is vannak, ami azt 

jelenti, hogy birodalomra van szüksége, amiért harcolni fog, ha nem kapja meg. Ma 6 milliárd ember 

él a földön, és ma is nagy problémát jelent az élettér. Vannak is háborúk miatta. Képzeljük el, hogyha 

a földön megháromszorozódna a lakosok száma, ez azt eredményezné, hogy kannibálokká kellene 

lennünk, hogy élhessünk, mert minden termőföldön emberek laknának, gátolva a termelést. Elfogyna 

az élelmiszer, és vagy éhhalál, vagy kannibalizmus alakulna ki. Gondoljunk a honfoglalás idejére, 

amikor az élettérért borzalmas pusztítás söpört át Európán, évszázadokon keresztül. Ma is ez a hábo-

rúskodások egyik oka. A másik ok a természeti kincsek birtoklásának vágya, a harmadik az ősi fajgyű-

lölet. Addig, míg a Bűn létezik, ezek mind a nyomorúság okai lesznek. Ma a világ országainak kb. a 

80%-a eladósodott. 20%-a az, amely nem, de azokat is csupán néhány ember által birtokolt pénzinté-

zet uralja. Az uralkodó státust megtartani azonban egyetlen úton képesek, és ez a Bűn útja. Más néven 

az Antikrisztus útja. Amikor az Antikrisztus színre lép, akkor már az egész világ vezetése egyetlen 

ember kezében lesz. Abban az időben mindenre az erőszak, a gyűlölet, a pénzsóvárgás, árulás, vakme-

rőség, tiszteletlenség, háládatlanság, tisztátalanság, bálványimádat, paráznaság és ehhez hasonlóak 

lesznek a jellemzők. „Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be. Mert 

lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik 

iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalma-

zók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább 



93 

 

a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják an-

nak erejét. És ezeket kerüld.” (2Timótheus 3:1-5.) Milyen messze áll ez attól, amit Jézus Krisztus 

életútjából megismertünk? 

 Amikor Isten kiterjeszti sátorát a megváltottak fölött, megszűnik a nyomorúság. A feltámadt, 

megdicsőült testet már nem fogja betegség, megszűnik a gyász, a könny. Szülő találkozik gyermeké-

vel, testvér testvérével, és amiben reménykedtünk HIT által, az megfogható és látható valósággá éled, 

leírhatatlan boldogságban. A boldogság Istent dicsőítő kiáltásban fejeződik ki. „És kiáltanak nagy 

szóval, mondván: Az idvesség a mi Istenünké, a ki a királyiszékben ül, és a Bárányé!” (7:10.) 

 

 

 

 

 8. „1. És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lőn nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig. 

2. És látám azt a hét angyalt, a ki az Isten előtt álla; és adaték nékik hét trombita. 

3. És jöve egy másik angyal, és megálla az oltárnál, arany tömjénezőt tartva; és adaték annak sok tömjén, hogy tegye min-

den szenteknek könyörgéseihez az arany oltárra, a mely a királyiszék előtt vala. 

4. És felméne a tömjén füstje a szentek könyörgéseivel az angyal kezéből az Isten elébe. 

5. Azután vevé az angyal a tömjénezőt; és megtölté azt az oltárnak tüzével, és leveté a földre; és lőnek mennydörgések és 

szózatok és villámlások és földindulás. 

6. És a hét angyal, a kinél a hét trombita vala, készüle a trombitáláshoz. 

7. Az első angyal azért trombitála, és lőn jégeső és tűz, vérrel elegy, és vetteték a földre; és a földnek harmadrésze megége, 

és az élőfáknak harmadrésze megége, és minden zöldelő fű megége. 

8. A második angyal is trombitált, és mint egy tűzzel égő nagy hegy vetteték a tengerbe; és a tengernek harmadrésze vérré 

lőn;  

9. És meghala a tengerben lévő teremtett állatoknak harmadrésze, a melyekben élet vala; és a hajóknak harmadrésze elv-

esze. 

10. A harmadik angyal is trombitált, és leesék az égről egy nagy csillag, égve, mint egy fáklya, és esék a folyóvizeknek har-

madrészére, és a vizek forrásaira;  

11. A csillagnak neve pedig üröm: változék azért a folyóvizek harmadrésze ürömmé; és sok ember meghala a vizektől, mivel 

keserűkké lőnek. 

12. A negyedik angyal is trombitált, és megvereték a napnak harmadrésze, és a holdnak harmadrésze, és a csillagoknak 

harmadrésze; hogy meghomályosodjék azoknak harmadrésze, és a nap az ő harmadrészében ne fényljék, és az éjszaka ha-

sonlóképen.  

13. És láték és hallék az égnek közepette egy angyalt repülni, a ki ezt mondja vala nagy szóval: Jaj, jaj, jaj a föld lakosainak 

a három angyal trombitájának többi szavai miatt, a kik még trombitálni fognak.” 

 

 

 

A vihar előtti csend 
 

 „És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lőn nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig.” 

(8:1.) Az élővilágban évről évre tapasztalható jelenség a vihar előtti csend. A madarak fészkeikbe, az 

állatok búvóhelyeikre, a rovarok repedésekbe húzódnak, és a békák zenéje sem hallható. Megérzik a 

légnyomás hirtelen változását és elhúzódnak. Az ember nem rendelkezik ilyen érzékeny érzékszervek-

kel, de az állatok viselkedéséből tudja, hogy nagy vihar közeledik. A hirtelen beállt csend az, ami 

tudatja ezt velünk. A hetedik pecsét feltörésekor ehhez hasonló jelenség tapasztalható majd. Csend az 

Apokalipszisben. A csapások szünetelnek. Háttérbe szorul minden aktív szellemi áramlat. A négy 

lovas lecsendesedik, a mártírok hallgatnak. Csendesség a mennyben, és ez kihat a föld lakóira is. Bele 

kell értenünk ebbe a csendbe azt a szélcsendet is, amelyről a hetedik részben olvashattunk, amely rész 

nem más, mint a 6. és 7. pecsét köztes próféciája. A 6. és 7. pecsét között az időt nem érzékelteti a 

prófécia. A 7. pecsét feltörése után, azonban egy fél órai csendességet érzékeltet velünk. 

 Amikor a szemben álló hadak ütközetre készülnek, még egy ideig szemlélik egymást teljesen 

szótlanul. És akkor felharsannak a trombiták, megindul a hadsereg. Ami következik, az különbözni 

fog minden eddigi csapástól. Nem feltétlenül fél órát kell értenünk ezen a félórai csenden. Inkább a 

rövid időt szimbolizálja, illetve a rövid időnek, de nem a naptári óra felét. Ennyi idő telik el a hetedik 

pecsét felbontása és a szolgálatot végző angyal-pap megjelenése között. Ez az idő a földön élő és az 
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elragadtatás után itt maradt embereknek elég lesz arra, hogy rendezzék a történtek után a gondolatai-

kat, és a nagy zűrzavar után magukhoz térjenek. Isten annyi időt ad a földön maradottaknak, hogy 

fölismerhessék az ő kezét az emberek eltűnésében. Sokan valóban megtérnek, főleg a zsidók. Sokan 

felismerik Istent, de kevélységük továbbra is megmarad, és Isten és a megtért zsidó-keresztények ellen 

lázítanak. Sokan új politikai lehetőséget találnak az adódó alkalomban, mivel a sok erkölcsös és fana-

tikus hívőnek ítélt ember eltűnik. Hamarosan látni fogjuk, hogy rendkívül gyorsan követik egymást a 

csapások és erejük is igen nagy lesz. Az áldozatok száma pedig félelmetes. 

 A hetedik pecsét feltörésével egy új csapássorozat kezdődik el, amelyet úgy is nevezhetünk, 

hogy: TŰZÖZÖN. Ez az egyetlen pecsét, hét másik csapásnak ad utat. Hét trombitaszó hallatszik, és 

minden trombitálás után a pusztulás, pusztítás jelenik meg a földön. A pusztulás embert és állatot, 

szárazföldet és vizet, égi madarat és vízi állatot egyformán érinteni fog. Gyorsan, szünet nélkül köve-

tik egymást a tűzcsapások, minden átmenet nélkül. A pecsétek feltörésekor megismert csapásokból az 

derült ki, hogy nem jelképes csapásokról van szó, és nem szellemi értelmük van, hanem fizikálisan 

érzékelhetőek és nyomorúságát az ember viseli. Az embereket megváltotta Jézus, és a földet szintén 

vérével vásárolta vissza. A földet bitorló Sátán azonban nem adta azt vissza jogos tulajdonosának, 

hanem tovább fertőzte. Amikor a csapások végigfutnak a földön, sok tűz érkezik majd. A tűz fertőtle-

níti a földet, valamint megöli azokat az embereket, akik testükben lakóhelyet biztosítottak a démonok-

nak. Az előző fejezetekben láthattuk, hogy az Istentől elfordult, démonizált emberiség üldözi és ki-

szolgáltatja a bizonyságtevőket és a hitre ébredőket. Amikor ez az esemény játszódik a földön, már 

csak istentelen embereket talál rajta a sok csapás, mert a szentek megöletnek, a 144 000 elrejtetik a 

pusztában, és Izrael többi népe kiírtatik. Amikor a félórai csend végéhez közeledik, János folytatja 

látomását. 

 

 „És látám azt a hét angyalt, a ki az Isten előtt álla; és adatik nékik hét trombita.” (8:2.) A Luk-

ács evangéliuma 1:19-ben olvashatjuk Gábriel angyalról azt, hogy Isten előtt áll. Isten előtt állni, és 

állva maradni az angyalok világában is kiváltságos dolog. Az a hét angyal, akit itt látunk Isten előtt 

állni, a hatalmasságok közül kerültek ki. Talán a leghatalmasabb angyali fejedelmek? Még találko-

zunk ezzel a hét angyallal az utolsó csapássorozat leírásánál. 

 Egy másik angyal egy-egy trombitát ad a hét angyalnak, akik trombitálásukkal angyali seregeket 

mozgósítanak a csapások végrehajtásához. Ezzel a jelenettel megtörik a félórai csend. A trombiták és 

az ítélet hirdetése elválaszthatatlan fogalmak ebben a fejezetben. Az „ítélet trombitái” évszázadok óta 

ismert fogalomként foglalkoztatták a művészet képviselőit is.  

 Az ítélet várása minden emberben ott él kimondva vagy kimondatlanul, de minden esetre úgy 

gondolunk rá mint egy félelemmel és rettegéssel teli eseményre, ahol csak kegyelemre számíthat min-

den ember, mert eltörpülnek a cselekedetek és a hatalmak. Az esemény feszültséggel teljes várásának 

pszichikai erejét, egy zenemű előadásának történetén keresztül szeretném bemutatni. 1837. december 

5-én az Invalidusok templomában mutatta be Berlioz a Requiemet. Az egész zenemű a félelem, és az 

ítélet borzalmaira épült.
32

 Berlioz a Harag Napját komponálta meg, hihetetlen hangszertömeggel.
33

 „A 

nagyzenekarban húsz fafúvós, húsz rézfúvós, 108 vonós hangszer és nyolc pár üstdob szerepel. A 

trombitakórusok közül az egyik 12, a másik 10, a harmadik és a negyedik 8-8 hangszerre számít. Ezek 

az előadás négy sarkában helyezkednek el a négy világtájnak megfelelően. A kórus Berlioz kívánságai 

szerint 600 énekesből áll.”
34

 A hallgatóság nagy részére rémítő hatással volt, mivel a terem négy sar-

kában elrejtett trombitakórusról nem tudtak. Amikor a zenemű az utolsó ítélet részletéhez ért, és a 

láthatatlan trombiták megszólaltak, a hatás villámcsapáshoz hasonlított. Többen rosszul lettek, a kóris-

ta idegrohamot kapott, a plébános zokogva esett az oltárhoz és azt átkarolva még az előadás után is 

egy negyed óráig zokogott.
35

 Soha többet nem játszották e zeneművet ilyen félelmetes hangszertö-

meggel. 

 Az ítélettől félünk. Az ítélet trombitáinak felharsanása mennydörgés kíséretében villámcsapás-

ként sújt a földre és lakóira. Valami történni fog, és az a „valami” kezdete váratlanul fogja érinteni az 

egész emberiséget.  

 

 „És jöve egy másik angyal, és megálla az oltárnál, arany tömjénezőt tartva; és adaték annak 

sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az arany oltárra, a mely a királyiszék 
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előtt vala. És felméne a tömjén füstje a szentek könyörgéseivel az angyal kezéből az Isten elébe.” 

(8:3-4.) A szentek könyörgéseihez egy angyal tömjénezőt tesz, sok tömjénnel az aranyoltárra. 

 Az aranyoltár Jézus Krisztus helye a mennyekben. Erre a szent helyre érkezik a szentek könyör-

gése, imája. „Mint jó illatú füst jusson elődbe imádságom,...” írja a 141. zsoltár 2a. verse. A Jelené-

sek 5:8. versben a négy kérub és a huszonnégy király, amikor leborulva imádja a Bárányt, mindegyi-

kőjük kezében aranypoharak vannak és ezek tele a szentek imádságaival. Azt kell tehát megtudnunk, 

hogy az imáink az aranyoltáron levő aranypohárban, illetve edényben összegyűlnek. Egy-egy elmon-

dott ima nemcsak úgy száll el a levegőbe, hogy nyoma sem marad és esetleg elfelejtődik, hanem a 

helyére kerül. Az aranyoltáron lévő aranypohárba. Könyörgéseink, mint jó illatú füst Isten elé szállnak 

az aranyoltárról, amikor az angyal elvégzi tömjénező szertartását. 

 

 „Azután vevé az angyal a tömjénezőt; és megtölté azt az oltárnak tüzével, és leveté a földre; és 

lőnek mennydörgések és szózatok és villámlások és földindulás.” (8:5.) Azt látjuk, hogy az igazság-

szolgáltatás megtörténik. Az eleven szén, amely összegyűlt a szentek imádságai által, majd az angyal 

tömjénezőjébe kerül, visszahullik a földre. A tömjén Isten izzó ítéletét szimbolizálja, amely a szentek 

jó illatú imáiból gyűlt össze. Ne felejtsük el viszont azt, hogy Isten izzó ítélete az ő gyermekeinek 

fején nem csapássá válik, hanem kenetté és kegyelemmé. A visszautasított kenetből és kegyelemből 

lesz a lelki bemaródás, mert nincs, ami olajozottá tegye az életet. A hatás sem marad el. Mennydörgés, 

szózat és villámlás kíséri ezt a cselekedetet. A jelenségekkel sorrendben is így fogunk találkozni. A 

tizedik részben mennydörgés szólal meg, és utána halljuk a szózatot. A tizenegyedik részben a villám-

lással és annak előidézőivel fogunk találkozni. Mind a három égi jelenséget ott magyarázza a Szent-

írás. Van azonban egy érdekessége a három égi jelenségnek. Az, hogy a mennydörgést ott sem magya-

rázza meg apokaliptikus allegóriákkal az írás. Sőt, titokként kezeli. Most én is ennyit említek róla. 

Ennyit viszont feltétlenül szükséges, hogy azoknál a fejezeteknél ne jöjjön létre időzavar az olvasó-

ban. Itt most időben a trombitaszók elhangzása fog következni, de a hatodik trombitaszó után a jelenés 

tizedik és a tizenegyedik részben ide tér vissza. 

 

 „És a hét angyal, a kinél a hét trombita vala, készüle a trombitáláshoz.”(8:6.)  

 

 

 

 

Tűzözön 
 

Az első trombitaszó. 

 „Az első angyal azért trombitála, és lőn jégeső és tűz, vérrel elegy, és vetteték a földre; és a 

földnek harmadrésze megége, és az élőfáknak harmadrésze megége, és minden zöldelő fű megége.” 

(8:7.) Az első trombitaszó elhangzásakor a földet és a rajta levő növényeket, fákat érintő csapás érke-

zik jégeső és vérrel elegyített tűz formájában. A tűz és jég együttes jelenléte arra utal, hogy nagy erejű 

jégvihar okozza ezt a csapást. A villámok lángra lobbantják a száraz erdőket, mezőket. Ne felejtsük el, 

hogy a második pecsét feltörésekor a nagy kard által okozott háború tüze gyökeresen megváltoztatja a 

föld klímáját. A 11. rész 6. versben pedig arról beszél a prófécia, hogy nagy szárazság lesz az Apoka-

lipszis ideje alatt. Az első trombitaszóra érkező tűz olyan nagy kiterjedésű lesz, hogy a fák harmadré-

sze elpusztul, és minden zöldellő fű megég. Elkerülhetetlen, hogy állatok és emberek ne essenek áldo-

zatul. A Bibliában a vér, az élet szinonim szava. (V.ö. 3Mózes 17:11.) Lehet, hogy ezért látja János 

vérrel elegynek a csapást. Istennek hatalmában áll, hogy vérrel elegyített tüzet, és jégesőt vessen a 

földre. A csapás lényege az, hogy a földön maradt pogány istentelen embereket Isten megrettentse, 

megbüntesse. 

 Ez a csapás érkezhet az emberi természet tudásvágyának fonákságaiból is. Azt már ma is láthat-

juk környezetünkben, hogy a földön a természet ismeretlen reakciójából erednek a csapások. Az em-
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ber belenyúl Isten teremtett rendjébe, és előre ki nem számítható módon pusztul az élővilág.
*
 Az em-

beriség és a föld szemmel láthatóan egy klímakatasztrófa felé siet.
36

 A szó legszorosabb értelmében a 

bőrünkön érezzük a klíma változását. Az átlaghőmérséklet emelkedik, az ózonréteg egy része eltűnt, 

és a további csökkenése megállíthatatlan. Vagyis egy globális felmelegedés elején vagyunk. Mindez 

eddig ismeretlen természeti jelenségek sorozatát indítja be, olyanokét, amelyekről eddig fogalmaink 

sem voltak. Isten előre jelzi számunkra a veszélyt. Ez az Ő kegyelme. A figyelmeztetés minden em-

bernek szól, de nem mindenki veszi komolyan. Most még van megoldás. Amikor a csapások jönnek, 

akkor már nem lesz. Az első trombitaszóra érkező csapás elképzelhető következménye a klímaválto-

zásnak is. A környezetet mi tettük tönkre, a következményei minket fognak súlytani.  

  A jégeső, és a vérrel elegyített tűz is az égből száll alá. A villámok, gömbvillámok tűzokozó ereje 

rendkívül nagy, és egy ilyen nagymértékű jégvihar-felhő, amely a föld harmadrészét pusztítja, annyi 

statikus energiát hordoz magában, hogy villámai lángra lobbanthatják a fákat. A jégesőnek van olyan 

fajtája, amikor igen kevés víz esik vele, vagy nem is esik, csak jég. Ilyen esetben még arra sem kell 

gondolnunk, hogy a nedves fák nem gyúlnak lángra. A vérrel való elegyítés Istennek szuverenitása. Ez 

olyan csapás lesz, amilyet még nem látott a világ, de amikor meglátja belepusztul harmadrésze. 

 

A második trombitaszó. 

 „A második angyal is trombitált, és mint egy tűzzel égő nagy hegy vetteték a tengerbe; és a 

tengernek harmadrésze vérré lőn; És meghala a tengerben lévő teremtett állatoknak harmadrésze, 

a melyekben élet vala; és a hajóknak harmadrésze elvesze.” (8:8-9.) A 6. pecsét feltörésekor már 

találkoztunk kozmikus csapással. Ott sok asztér, itt egyetlen hegy nagyságú objektum a csapás tárgya. 

A hegy görög szava: orosz. Egy hegy nagyságú égitest csillagászati neve: aszteroida. Ezeknek a mére-

tük néhányszor tíz méterről, néhányszor tíz kilométerig változik. A tengerbe vetett nagy hegy képe, a 

kozmoszban lévő föld kiszolgáltatott helyzetét mutatja be. A végtelenül hatalmas univerzumban föl-

dünk egy kicsiny, sérülékeny bolygó. Az univerzumban sok üstökös, aszteroida, és meteor száguldo-

zik. Mindez arra utal, hogy univerzumunk fiatal. Ha ugyanis olyan idős volna, mint ahogyan azt ateis-

ta tudósok állítják, (30 milliárd év) már minden üstökösnek, aszteroidának, és meteornak bekellett 

volna csapódnia a nagyobb bolygókba, amelyek mellett elhaladnak. Csakhogy még ma is rengeteg 

kőhegy és egyéb összetételű orosz száguldozik az űrben. Névjegyüket gyakran otthagyják az útjukba 

eső bolygókon. Ilyen névjegy a Barringer kráter is. Az üstökös, vagy kőhegy nyoma megtalálható az 

arizonai sivatagban, a Barringer kráterben.
37

 A kráter átmérője 1200 méter, mélysége pedig 200 méter. 

Ezt összehasonlíthatjuk a napjaink földalatti atomrobbantásainak nyomaival. A Nevada sivatagban 

található ilyen, amelynek krátere 400 méter átmérőjű, és mélysége 150 méter. A Barringer kráter 

szörnyű katasztrófáról beszél, amelyet egy aszteroida, okozott néhány ezer évvel ezelőtt.
*
 Törvénysze-

rű, hogy ami egyszer megtörtént, ara mindig van esély, hogy újból megtörténjen. Mi a garancia arra, 

                                                      
*
 A kor iparosodását egy ijesztő jelenség kíséri. A savas eső. Az igazi veszély 4,2 PH-nál kezdődik. Az alumínium ionok itt már felszaba-

dulnak. Abban az esetben, ha egy kalcium ionra két alumínium ion jut, már pusztulnak a növények, mivel az alumínium úgy hat a  növényvi-

lágra, hogy a vízforgalom szabályozását a növény vízháztartásában felborítja. Az iparvidékeken már 5 alumínium ion jut egy calcium ionra. 

A kemizálás hatására az emberek és állatok szervezetébe nem jutnak be a fontos tápanyagok. Tünetei: nyugtalanság, álmatlanság, háborga-

tás, piszkálódás. A társadalomra kivetítve ennek tünetei bizonyos mértékben már megtalálhatóak. A savas eső következményeként megje-

lenhet a kiszáradt erdőkben az olthatatlan tűz is. Az 1987 májusában bekövetkezett nagy erdőtűz Indiában egy országrésznyi területet égetett 

le. Az elmúlt 6-8 év során Közép- és Kelet-Európában azt tapasztalták, hogy az erdők nagy területekre kiterjedően, és egyre gyorsuló ütem-

ben, tömegesen pusztulnak. Csupán öt európai országban, az NSZK-ban, Ausztriában, Csehországban, Lengyelországban és Jugoszláviában 

csaknem hatmillió hektárnyi erdőterületet károsított az erdőpusztulás. E különös járványszerű betegségnek az első jeleit a hetvenes évek 

elején észlelték először az NSZK jegenye fenyveseiben. A hetvenes évek végére azonban a pusztulás a lucfenyőkre is átterjedt. 1980-ra már 

világossá vált a szakemberek előtt, hogy egy teljesen új erdőpusztulási jelenséggel van dolguk. A nyolcvanas évektől megindul a többi fa-

fajták pusztulása is. 

 

 
* Élet és Tudomány 1998 25. száma 796. old. Üstökös becsapódás a bronzkor végén? címmel, a következőt olvashatjuk. 

„Egyre több bizonyíték támasztja alá azt a feltételezést, miszerint mintegy négyezer évvel ezelőtt egy hatalmas üstökös ha-

sadt szét a föld közelében (vagy ütközött a földnek), s ez okozhatta számos bronzkori civilizáció összeomlását. Ezt erősíti meg 

például az írországi fák évgyűrűinek tanulmányozása: a Kr. e. 2354 és 2345 közötti években hírtelen tartós és erős lehűlés 

következett be, s archeológiai leletek szólnak amellett is, hogy ugyanebben az időszakban Észak-Szíriában szintén katasztro-

fális környezeti változások mentek végbe.”  

Az időpont megegyezik a bibliai időszámítás szerinti özönvíz idejével, amely Ádámtól számítva 1656. évben volt. Vagyis Kr. 

e. 2354 és 2345 között. 
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hogy soha többé nem fog megismétlődni? A második angyal trombitálására egy égő, nagy hegyet vet 

bele Isten a tengerbe. Egy ilyen becsapódás következménye pontosan az, ami az igében írva van. A 

becsapódás ereje megrengeti a tengert, és hullámai heggyé emelkedve megközelítőleg hangsebesség-

gel rohannak a partok felé, maga alá temetve hajókat és szigeteket, letarolva a vízparti építményeket. 

A tenger állatainak harmadrésze pusztulni fog, és a hajók harmadrésze úgyszintén.  

 Jogosan merül fel az a kérdés, hogy a csillagászok fölfedezik e a közeledő hegy nagyságú aszte-

roidát, vagy nem?
38

 Jézus a következő próféciát mondja: „És lesznek jelek a napban, holdban és 

csillagokban; és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog” 

(Lukács 21:25) Az aszteroida becsapódása következtében a tenger pusztító erjű hullámainak zúgása 

rettenetes félelmet kelt az emberekben.  

 Nem valószínű, hogy a második angyal kivárja, amíg az első trombitaszóra megjelenő csapás 

hatása elmúlik, és az emberek megnyugszanak. Sokkal biztosabb, hogy átfedik egymást a csapások. Ez 

érezhető ki az igei felsorolásokban. „A második angyal is trombitált.” A tengereket és benne levő 

állatokat érinti a feltüzesedett, hegy nagyságú aszteroida tengerbe zuhanása. A tenger harmadrésze az 

emberek és állatok vére miatt lesz „vérré vált”, mivel állatok és hajók pusztulnak el tömegesen és 

nagy hirtelen. Hasonló kép tárul elénk, mint az első trombitaszó után, csupán a helyszín változott meg. 

Teljesen biztos, hogy mire Jézus Krisztus másodszor is visszajön, a föld és a tengerek nem fognak 

hasonlítani mai alakjukra. Az, hogy egy tűzzel égő nagy hegy vettetik a tengerbe, arra enged következ-

tetni, hogy Isten átalakítja a tengereket és a szárazföldet. Zakariás 14. részét  olvasva nem lehet kétsé-

ges, hogy a trombitálások által indított csapások pontosan ezeket a próféciákat fogják beteljesíteni. 

Mikeás 4:1-ben azt olvashatjuk, hogy az Úr házának hegye minden hegy fölé emelkedik Jézus Krisz-

tus második visszajövetele előtt. Aggeus prófétának pedig így szól az Úr: „...Egy kevés idő van még, 

és én megindítom az eget és a földet, a tengert, és a szárazt.” (Aggeus 2:6b.) Isten átalakítja a jelen-

legi, megrontott természetet, és egy teljesen új lehetőséget biztosít a jövő embere számára. A közelgő 

ítéletes katasztrófákkal Istennek kettős célja van. Egyrészt megítéli, bünteti azokat, akik a földet fertő-

zik, vagyis letakarítja a bűnt, és a bűnözőket, másrészt pedig előkészíti a földet a milleneumi időszak-

ra, amely szerint a klíma is változni fog és a szárazföld ábrázatja is. Mindezeken túl, a tűz által fertőt-

leníti is a rendkívül fertőzött földünket. A változás az élőlények természetében is megmutatkozik 

majd. Génekig ható változás történik bennük, aminek hatására megszűnnek a vad ösztönök és ragado-

zó természetük. Így az ökör és a medve együtt legelnek, az oroszlán szalmát eszik és a kisgyermek 

viperával játszik. A génekig ható változás nem azért történik, mert a csapások azt előidézik, hanem 

azért, mert a csapássorozatok hatására eltűnnek a gonoszok és eltűnik a gonoszság a földről. Az álla-

tok vad természete az emberek szívének gonosz indulatai miatt vannak. A teremtett világ nem vadnak 

teremtetett, de az emberrel való ellenségeskedése annak a következménye, hogy az ember a bűnnek 

szabad utat adott. Ezért uralkodik a tövis, a bogáncskóró és a többi gaznövény. Azok is a bűn követ-

kezményei. Ádám megátkozásakor csak a tövist és a bogáncskórót említi Isten, viszont a gaznövények 

száma csupán Magyarországon meghaladja a kétezret. Azért fontos a tövis kiemelése az átkok közül, 

mert az került Krisztus fejére koronaként. Éva megátkozásakor csak a kígyóval való ellenségeskedést 

említi az Isten, de az állatvilág nagy része az ember ellen törekszik. A kígyó kiemelése azonban azért 

fontos, mert az adta át testét Sátánnak elsőként, amiért Isten a lábaitól és növényi eledelétől fosztotta 

meg. Létében érintette az átok. 

 

 Amit a csillagászok tudnak, és amit nem:  Aki elolvassa az Élet és tudomány 1998. 45. számát, 

az megérti, hogy milyen nagy tudással, és precíz eszközökkel vizsgálják az univerzum nagy részét. De 

nem a nagyobb részét. Sok közeledő üstököst észrevesznek, de nem mindet. A aszteroidákat pedig 

szinte alig észlelik. Hacsak nem olyan hatalmas mennyiségben érkeznek, mint a Leonida meteor raj, 

amely Temple-Tutle-üstökösről szakad le.  

 

A harmadik trombitaszó. 

 „A harmadik angyal is trombitált, és leesék az égről egy nagy csillag, égve, mint egy fáklya, és 

esék a folyóvizeknek harmadrészére, és a vizek forrásaira; A csillagnak neve pedig üröm: változék 

azért a folyóvizek harmadrésze ürömmé; és sok ember meghala a vizektől, mivel keserűkké lőnek.” 

(8:10-11.) Hasonló ez az esemény a második trombitaszó csapásához. Most a forrásvizek és folyóvi-

zek nagymértékű elszennyezéséről van szó. A fáklyához hasonló égő csillag közeledése egy száguldó 
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üstökösre hasonlít. Egy nagy, égő csillag esik le az égről, ami beszennyezi a folyóvizeket. Egy üstökös 

földre zuhanása okozhat ilyen mértékű szennyeződést, amely a föld fölött darabokra hullik, és a vi-

zekbe szóródik. Az üstökösök, mint csillagjelenség érkeznek a naprendszerbe, és földközelbe is kerül-

hetnek. A légtérbe érkezve felizzanak. Nagyságuk rendkívül változó, néhányszor tíz métertől, né-

hányszor tíz kilométerig terjedhet! Vegyi összetételüket tekintve, tartalmazhatnak sokféle mérgező 

anyagot.
39

 Még olyat is ami az ürömvirág kivonat ízére, vagy illatára hasonlít.  

 A görög szövegben ennek az objektumnak ásztér a megfelelője. Az előző csapásban oroszról 

(hegy nagyságú aszteroida) beszélt az Írás. Azonnal felvetődik a kérdés, hogy mi a különbség az ász-

tér és az orosz között, ugyanakkor egy közel kétezer évvel ezelőtt élt próféta miért nevezi a két hason-

ló eseményokozó objektumot más néven?  

 Az ásztér jelentése: csillag. Az orosz jelentése: hegy. Mind a kettő égve esik le, aminek egysze-

rűen az a magyarázata, hogy a légtérbe érve felizzanak. Nyílván azért tett János a megnevezésben 

különbséget, mert úgy mutatta meg neki Jézus. Földi távlatokból nézve az égboltot, mi csak a fénylő 

jelenségeket érzékelhetünk szabad szemmel. Ilyenkor azt mondjuk, hogy csillagot látunk. Csillagnak 

nevezzük az esthajnal csillagot is, de nem az. A Vénusz bolygót látjuk olyannak, mintha csillagot 

látnánk. (Csillag az, ami fuzionál. Mint például a mi napunk.) Az apró meteorok (kő, vagy vasdara-

bok) légtérbe érkezésekor pedig azt mondjuk, hogy hullócsillagot látunk. Pedig csak egy relatívan 

kicsi anyagdarabról van szó. Teszünk így azért, mert fénylő tárgyat látunk. Ez a különbség az orosz és 

az ásztér között. Az orosz majdnem sötéten száguldó kőhegy illetve aszteroida, és csak a légtérben 

izzik fel, az ásztér pedig az anyagösszetétele miatt fényvisszaverő (fénylik). Az orosz felszínéről nem 

tud lefújni a napszél semmit, tehát por, és ioncsóva nélkül, emberi szem számára észrevétlenül szá-

guld. Még ezek is visszavernek valamennyi fényt, amit azonban csak csillagászati eszközökkel lehetne 

észlelni. Egy üstökös viszont sokféle anyagot hordhat felületén jéggé fagyva, amit a naprendszerbe 

érkezésekor a napszél részben lefúj róla. Ezt látjuk por és ioncsóvaként.
40

 Ugyanakkor felülete erősen 

fényvisszaverő, tehát fénylő égi jövevény.  

 Az idézetben az áll, hogy „leesék az égről egy nagy csillag, égve, mint egy fáklya.” Nagyon ha-

sonlít a leírás a földnek üstökössel való találkozására. Az üstököst nagyobb csillagnak látjuk, mint a 

valódiakat, mivel sokkal közelebbről láthatjuk, amikor föld közelben van. Ezért mondja János, hogy 

„nagy csillag” esett le az égről. A következmény az, hogy az üstökös anyaga miatt a vizek ürömmé 

válnak és sok ember meghal. Az üstökös neve: üröm. Nevét a vegyi tulajdonságáról kapta. Az üröm 

gyógynövényként közismert ma is.
41

 Keserű kivonatával gyógyítottak, de a gyógyszert kis mennyiség-

ben adagolták. Itt olyan hatalmas mennyiségről van szó, hogy az már halálos méreg. Mivel nagy terü-

letet érint a katasztrófa, így a vízutánpótlás körülményessé válik. Az epesztő szomjúság miatt sokan a 

mérgezett vizet isszák és meghalnak. Szemléltetésül megemlítem az 1908-as tunguzi meteoritot,
42

 

amely becsapódáskor rendkívül nagy területen okozott pusztulást, de ugyanakkor úgy viselkedett 

„mintha” termonukleáris csapás lett volna. Még 30-40 év múlva is mérhető volt a nukleáris sugárzás, 

és a bogarak (moszkitók) húsz-harmincszoros nagyságúra fejlődtek. A detonáció hangját háromszáz 

kilométer távolságban is hallották. 

 Újból felmerül az a kérdés, hogy a csillagászok fölfedezik e a közelgő csapást, vagy nem? Jézus 

így folytatja az előző csapásnál megkezdett próféciát: „Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és 

azoknak várása miatt, a mik e föld kerekségére következnek: mert az egek erősségei megrendül-

nek.” (Lukács 21:26.) Bár az univerzumnak csak egy kis szeletét képesek a csillagászok vizsgálni, 

ennek ellenére fölfedezik a közeledő ásztért. Az ásztér érkezését a maga után húzott csóvából (mivel 

fénylik és láthatóvá válik, ahogy belép a naprendszerbe) észlelni fogják, sőt az elkerülhetetlen kataszt-

rófa egyértelművé válik, és az embereken a félelem annyira eluralkodik, hogy elhalnak (hisztériás 

halálfélelem) annak a tudatában, hogy közeledik és becsapódik egy üstökös. 

 A Shoemaker - Levy 9 üstökösre szeretném felhívni a figyelmet. 1994-ben a három üstökös 9 

darabra szakadva hullott a Jupiter bolygóba. Naprendszerünk, és főleg a mi földünk számára óriási 

figyelmeztető jel volt. Ha az a kilenc üstökös darab a földet találja el, ma már a föld sem létezne. A 

megprófétált eseményt azonban nem kerülheti el a földünk sem. Isten pályára állította a hatalmas asz-

teroidát, és az üstököst. Mind a kettő a földre vettetik.  
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Az oltalom helye 

 A földön felhalmozott tömegpusztító fegyverek arra késztették az államok vezetőit, hogy tűz és 

atombiztos bunkereket építsenek. A világ országai úgy készülnek a totális tűzözönre, mintha a Bibliá-

ból vették volna a figyelmeztetést. Ezek a bunkerek azonban nem sokat érnek megfelelő élelmiszer 

raktárkészlet nélkül. Amikor az kimerül, éhen halás vár a benne levőkre. Azt sem szabad elfelejteni, 

hogy ezek igen kis befogadó képességű építmények. Ráadásul nem a közembernek épültek. Az igazi 

oltalom nem emberi kézzel alkotott búvóhelyben keresendő. Ilyen méretű kozmikus katasztrófától, 

vagy atomháborúk tüzétől ezek nem jelentenek biztonságot. Az oltalom helye Istennél keresendő. Az 

oltalom helye az Eklézsia, vagyis Krisztus teste, a gyülekezet. Az oltalmazó Isten elragadja a veszede-

lem elől az igazakat. Mivel azonban nem vagyunk igazak, biztos halál vár ránk. Hacsak Jézus Krisztus 

által meg nem igazulunk. Ezért fontos ma az, hogy Jézus Krisztussal rendezett kapcsolatunk legyen. 

Az elragadtatás után már nem lesz kegyelem, nem lesz lehetőség a rendezésre. „Az igaz elvész és nem 

veszi eszébe senki, és az irgalmasságtevők elragadtatnak és senki nem gondolja fel, hogy a veszede-

lem elől ragadtatik el az igaz” (Ézsaiás 57:1)  

 

A negyedik trombitaszó. 

 „A negyedik angyal is trombitált, és megvereték a napnak harmadrésze, és a holdnak harmad-

része, és a csillagoknak harmadrésze; hogy meghomályosodjék azoknak harmadrésze, és a nap az ő 

harmadrészében ne fényljék, és az éjszaka hasonlóképen.” (8:12.) Ez a csapás az előzőek következ-

ményeként súlytja az emberiséget. A tűzzel égő nagy hegy tengerbe zuhanásakor felszabaduló energia 

hatására, hatalmas mennyiségű víz emelkedik a magas légkörbe gőz, és víz halmazállapotban. Fönt a 

nyomásnak megfelelő halmazállapotot vesz fel, azaz gőzzé (felhővé) alakul (expandál), amely az ég-

boltot betakarja, sötétíti. Az üstökös és a föld találkozásakor viszont nagymértékű porfelhő is keletke-

zik, amely nagy magasságokban kavarogva a nappali világosságot hosszú időre meghomályosíthatják, 

és a hold fényét is elnyelik. A két csapás következménye a sötétség. A sötétség pedig a gonoszság, és 

a halál munkaterülete.  

 A biztonságot adó világosság megszűnése a rettenetet fogja növelni az emberiség szívében. De a 

létbiztonság csökkenése a szegényebb réteget érinti leginkább. A jégeső, a vérrel elegyített tűz, a 

megélhetést még bizonytalanabbá teszi. Az elpusztult állatok és növények hatására az emberi büszke-

ség megtörik, és csak a legelvetemültebb gonoszok fognak kitartani istentelenségükben, bár ők lesz-

nek többen. Kevés hányada fog megtérni a földön maradott embereknek, mivel a pogányok ideje lete-

lik, és a kegyelem eltávozik az elragadtatással. Ez az időszak már Izrael népéért lesz ilyen eseménydús 

és rettenetes. Krisztust ők vetették el, ők feszítették meg, és most ezek az események készítik fel Izrael 

népét a Messiás eljövetelére. Az elragadtatás eseménye lesz az első pillanat, amikor rádöbbennek arra, 

hogy az általuk megfeszített Jézus a Krisztus. Az ezt követő időszakban már tudatosan fogják kutatni 

az írásokat, és kézbe venni az evangéliumot, amiből felfedezik a próféciák igazi értelmét, és várják 

Krisztust, mint megígért Messiást. Először azonban a hamis messiás megy el hozzájuk. A római biro-

dalom következő fejedelmében látják majd a szabadítót, aki zsidó származása miatt megfelelő a krisz-

tusi funkcióra, de megcsalja a választott népet. Népük fiában a megígért és megérkezett Messiást vélik 

felismerni, aki azért megy a had élén, hogy a déli királyt leverje. Amikor azonban beül a templomba, 

és Istenként mutogatja magát a választott nép előtt, azonnal ellene fordulnak, hadakoznak ellene, és 

elesnek sokan. „Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat 

tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.” (Máté 24:24.) Az antikrisztusi biro-

dalom ebben az időben ér hatalmának csúcsára. A sötétség ura „méltó” fiat kreál az Antikrisztusban, 

és a földön fizikálisan beállt homály és sötétség igazi munkaterületévé válik. 

 „És láték és hallék az égnek közepette egy angyalt repülni, a ki ezt mondja vala nagy szóval: 

Jaj, jaj, jaj a föld lakosainak a három angyal trombitájának többi szavai miatt, a kik még trombi-

tálni fognak.” (8:13.) Azért jajgat az égen repülő angyal is, mert tudja, hogy mi fog még ezek után 

történni. Az első négy kozmikus csapásban a természeten keresztül jut el az emberig a halál és borza-

lom. Az utolsó három csapás viszont szellemi eredetű és a lélekig hatoló lesz. Azonban a testet is köz-

vetlenül sújtja, pusztítja. Ez volt az első négy csapás, ami csak bevezetése annak a borzalomsorozat-

nak, ami a következő három csapásban érkezik a földre. 
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 9. „1. Az ötödik angyal is trombitált, és látám, hogy egy csillag esett le az égről a földre, és adaték annak a mély-

ség kútjának kulcsa. 

2. Megnyitá azért a mélységnek kútját: és füst jöve fel a kútból, mint egy nagy kemenczének füstje; és meghomályosodék a 

nap és a levegőég a kút füstje miatt. 

3. A füstből pedig sáskák jövének ki a földre; és adaték azoknak hatalom, mint hatalmuk van a föld skorpióinak. 

4. És megmondaték nékik, hogy a földnek füvét ne bántsák, se semmi zöldelőt, se semmi élőfát, hanem csak azokat az embe-

reket, a kiknek homlokukon nincsen az Istennek pecséte. 

5. És adaték azoknak, hogy meg ne öljék őket, hanem hogy kínoztassanak öt hónapig; és azoknak kínzása olyan, mint a 

skorpió kínzása, mikor megmarja az embert. 

6. Annakokáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt; és kívánnának meghalni, de a 

halál elmegy előlük. 

7. A sáskáknak formája pedig hasonló vala a viadalhoz felkészített lovakhoz; és a fejökön mintegy aranyhoz hasonló koronák 

valának, és az orczáik olyanok valának, mint az emberek orczái. 

8. És olyan hajuk vala, mint az asszonyok haja; és fogaik olyanok valának, mint az oroszlánoknak. 

9. És olyan mellvértjeik valának, mint a vas mellvértek; és az ő szárnyaik zúgása olyan vala, mint a viadalra száguldó sok 

lovas szekerek zúgása. 

10. És skorpiókhoz hasonló farkuk vala és fullánkjuk; és a farkukban vala a hatalmuk, hogy ártsanak az embereknek öt 

hónapig. 

11. Királyukul pedig a mélység angyala vala felettök; annak a neve zsidóul Abaddon, görögül pedig Apollion, azaz Vesztő a 

neve. 

12. Az első jaj elmúlék; ímé ezután még két jaj következik. 

13. A hatodik angyal is trombitált, és hallék egy szózatot az arany oltárnak négy szarvától, a mely az Isten előtt van,  

14. Mondván a hatodik angyalnak, a kinél a trombita vala: oldd el azt a négy angyalt, a ki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesnél 

van megkötve. 

15. Eloldaték azért a négy angyal, a ki el vala készítve az órára és napra és hónapra és esztendőre, hogy megölje az emberek 

harmadrészét. 

16. És a lovas seregek száma két tízezerszer tízezer vala; hallottam a számukat. 

17. És így látám a lovakat látásban, és a rajtuk ülőket, akiknek tűzből és jáczintból és kénkőből való mellvértjeik valának; és 

a lovak feje olyan vala, mint az oroszlánok feje; és szájukból tűz és füst és kénkő jő vala ki.  

18. E háromtól öleték meg az emberek harmadrésze, a tűztől és a füsttől és a kénkőtől, a mely azoknak szájából jő vala ki. 

19. Mert az ő hatalmuk az ő szájukban van, és az ő farkukban; mert az ő farkaik a kígyókhoz hasonlók, a melyeknek fejeik 

vannak; és azokkal ártanak. 

20. A többi emberek pedig, a kik meg nem ölettek e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imád-

nák a gonosz lelkeket, és az arany és ezüst és érc és kő és fa bálványokat, a melyek nem láthatnak, sem hallhatnak, sem 

járhatnak ; 

21. És nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, sem az ő ördöngösségeikből, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból.”  

 

Az Ötödik trombitaszó, avagy az első jaj. 
 „Az ötödik angyal is trombitált, és látám, hogy egy csillag esett le az égről a földre, és adaték 

annak a mélység kútjának kulcsa.” (9:1.) Egy csillag esik le az égről, de most nem a folyókra és 

tengerre, hanem a földre. Különbség az is, hogy itt megszemélyesített csillagról ír János. „Adaték 

annak”, vagyis úgy beszél a csillagról, mint személyről. Ez nem szokatlan jelenség a Szentírásban. Az 

első rész 20. versben Jézus személyesen azonosítja a hét csillagot a hét gyülekezettel. Bálám a pogány 

próféta is csillagnak nevezi Jákób leszármazottját. „Csillag származik Jákóbból, és királyi pálcza 

támad Izráelből;” (4Mózes 24:17b.) Érezhető azonban, hogy különbség van csillag és csillag között, 

mert ha egy csillag leesőben van az rövid életű, kiszolgáltatott. Sorsa elkerülhetetlen. A csillag, amely 

leesik a földre az nem más, mint akiről Ézsaiás prófétált a 14. részben. „Miként estél alá az égről 

fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, a ki népeken tapostál!” (Ézsaiás 14:12.) Azonosítás-

ra „a hajnal fia” és a „népeken tapostál” kifejezéseknek az összevetése alkalmas. Véleményem sze-

rint ez a csillag a Lucifer néven ismert bukott angyalfejedelemmel azonos. A mélység kulcsa nem volt 

nála, mert azt olvashatjuk, hogy: „...adaték annak a mélység kútjának kulcsa.” A kulcs ezek szerint 

másnál volt. Az első részben olvashattuk, amint Jézus mondja, hogy: „...nálam vannak a pokolnak és 

a halálnak kulcsai.” (Jelenések 1:18.) Jézus a mélység kulcsát a földre vetett csillag azaz Sátán kezé-

be adja.  

 

 „Megnyitá azért a mélységnek kútját: és füst jöve fel a kútból, mint egy nagy kemenczének 

füstje; és meghomályosodék a nap és a levegőég a kút füstje miatt.” (9:2.) A mélység és sötétség 

egymáshoz tartozó fogalmak. A sötétség fejedelme „megnyithatja” a mélység kútját. Ezáltal olyan 

erők szabadulnak el, amelyeknek következményeit ma még nem láthatjuk előre. Ez a prófécia azonban 
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beszél róla. Olyan nagy füst jön fel a mélységből, ami meghomályosítja a napot. A szellemi hatalmas-

ság a szellemi élet területén okozza a sötétséget, amely elsősorban a tudás fájának gyümölcsében (ha-

lál) érlelődik be.  

 Az ötödik trombitaszóra érkező csapás tulajdonképpen Isten válasza az okkult tudományokat 

gyakorló emberek számára. A nagymértékű szellemidézések olyan eredménnyel járnak majd, mint 

amit ebben a fejezetben olvashatunk. A titkok után vágyódó szellemidéző nép óhajára ez a csapás lesz 

az Isten válasza. Megidézik és meg is jelenik a gonosz szellemvilág, mégpedig a legborzalmasabb 

változatban. Lejövetelük nem öncélú látogatás lesz, hanem egyértelmű földre vetésről lesz szó. Levet-

tetése az elragadtatás következménye, mert az elragadtatott szentek a gonosz angyalokat megítélik. 

„Nem tudjátok-é, hogy angyalokat fogunk ítélni, nemhogy életszükségre való dolgokat?” 

(1Korinthus 6:3.) 

 

 „A füstből pedig sáskák jövének ki a földre; és adaték azoknak hatalom, mint hatalmuk van a 

föld skorpióinak.” (9:3.) Sátánnak főszerepe lesz ebben az időben az, hogy a tudás fájának gyümöl-

csét tovább kínálgassa az Istentől eltávolodott ember számára. Mivelhogy távol van az Istentől az 

ember, könnyű dolga lesz. Már a második világháború óta gyanakodnak egymásra a nagyhatalmak, 

hogy tudományuk sikereiben „idegen civilizáció súgása” fedezhető fel. Az emberiség mai tudománya 

úgy is nevezhető, hogy: ördögi. Arthur C. Clark (neves Sci-Fi író) szerint: „Bármelyik megfelelően 

fejlett technológia megkülönbözhetetlen a mágiától.”
43

  

 A sáskáknak „adaték hatalom” arra a tudományos területre utal, ahol arra képes az ember, hogy 

az állatok tulajdonságait mesterségesen megváltoztassa. Ez a tudományterület a genetika. Erre utal a 

következő vers is. 

 

 „És megmondaték nékik, hogy a földnek füvét ne bántsák, se semmi zöldelőt, se semmi élőfát, 

hanem csak azokat az embereket, a kiknek homlokukon nincsen az Istennek pecséte. És adaték 

azoknak, hogy meg ne öljék őket, hanem hogy kínoztassanak öt hónapig; és azoknak kínzása olyan, 

mint a skorpió kínzása, mikor megmarja az embert.” (9:4-5.) Az a kifejezés, hogy: „megmondaték 

nékik” a genetikai programozás tudományát mutatja be. Mielőtt továbbmennék a vers elemzésében, 

nézzük meg hol tart ma a genetika, mint tudományág.  

 

Géntechnológia 

 Az új biotechnológiai forradalomnak a géntechnológia
44

 az alapja. A génszerkezet megismerése 

és feltérképezése, egyik fajból a másikba történő génátültetés lehetővé tette az úgynevezett transzge-

nikus mikroorganizmusok, növények, állatok megteremtését, célirányzott géntermékek előállítására. 

Ez nemcsak új termékeket jelent, de újszerű mezőgazdasági technológiát is. 

A géntechnológia segítségével DNS és RNS próbák, valamint monoklonális ellenanyagok állíthatók 

elő diagnosztikai alkalmazás céljára, a betegségek és mikrobiológiai folyamatok nyomon követésére. 

A betegségek megelőzésére a növényekben termeltethető, ehető vakcinák forradalmat jelenthetnek, 

nagy embertömegek megvédhetők lesznek egy alma áráért. 

A géntechnológia előnyei nem univerzálisan elfogadottak, és félelem is keveredik a lelkesedésbe, az 

új technológia egyelőre kiszámíthatatlan következményei miatt. 

 Felismerve az emberi környezetet befolyásoló géntechnológiai beavatkozásokban rejlő lehetősé-

geket és veszélyeket, a természet egyensúlyozásának megőrzése, az emberi egészség megvédéseére, az 

Országgyűlés törvényt alkotott.
45

 Atörvény lényege, hogy gátat vessenek az embergyártás laboratóri-

umi lehetőségeinek.  

 Az idén már egy bika és két üsző jött a világra klónozással. A kísérletek úgy tűnik felgyorsultak. 

Az új tudományos módszerrel csodaszer kerülhet az emberek kezébe, ha okosan él vele. Ám a fordí-

tottja is elképzelhető. Vesztébe rohan, ha nem ismer emberi, etikai, erkölcsi és jogi határokat.  

 A tudósok csak a lényegét vázolják: a szedercsira-állapotú embriók beteg sejtjei, akár a magneto-

fonszalagok, felülírhatók.  

 Az Európatanács negyven tagállama közül tizenkilenc aláírta az embermásolását tiltó egyez-

ményt. Az utolsó pillanatban, mert Richard Seed amerikai kutató bejelentette, hogy a meddőség keze-

lésére alkalmazni kívánja a géntechnológiát. Évi 200 ezer „példányban” húzta meg az embermásolás 

határát.  
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 Az embermásolás technikailag alighanem lehetséges, de az emberi élet legszebb ajándékát, a 

szerelmet és a szexuális kapcsolatot valóban kizárja a fajfenntartásból. Az Évától vett testi, szomati-

kus sejt génállományát át lehet ültetni a petesejtbe, de így kimarad Ádám, azaz a férfi az új egyed 

megteremtéséből.  

 1998. Július elsejével érvénybe lépett az új egészségügyi törvény amelyben annyira szigorú a 

kutatási feltételek szabályozása, hogy gyakorlatilag kizárják az embermásolás lehetőségét.  

 Felmerült az olcsó gyógyszergyártás lehetőségének kérdése is, mivel a klónozott állatok teje és 

vére olyan anyagokat termel, amelyek az embergyógyítás szempontjából létfontosságúak. A dolly teje 

például olyan emberi fehérjét termel, amely létfontosságú a véralvadás befolyásolása szempontjából. 

Hasonló célt szolgáló gyógyszert korábban csak embervérből tudtak kivonni.  

 

Klonológia: 

Szervraktár: A vese, vagy szívátültetésre szoruló betegek gyógyulási esélyei ugrásszerűen megnőné-

nek, ha saját génállományukból klónozott szerveket kaphatnának. Vagy a leukémiás gyermekek saját 

klónja szolgáltathatná az átültethető csontvelőt halálos beteg testvére (anyja) számára. 

Olcsó gyógyszerek: Klónozott állatokkal olcsón lehetne, ma még drága gyógyszereket előállítani.  

Férfiak nélküli szaporodás: Ha tökéletesedik a klónozás, hím ivarsejtekre nem lesz szükség. A szűz-

lányok szülte gyermekek nemét is előre meghatározhatják majd genetikai eszközökkel. 

Genetikai fajvédelem: A kihalással fenyegetett állatok megmenthetők a kipusztulástól klónozással.  

Embrióklónok: Ilyenek - a maguk módján - máris vannak. Az egypetéjű ikrek minden tekintetben 

egymás klónjai. 

Pótolható ember: A klinikai halálban konzervált sejtek még alkalmasak klónozásra, így „feltámaszt-

hatók lehetnek” a holtak. Ha egy kisgyerek meghal, a szülők megrendelhetnék tökéletesen azonos 

klónmását. 

 

Klónozás történelem 

1952: ekkor alkalmazták a „klónozást” először, egy békaembrió sejtmagját másik petéjébe ültették át. 

Két évtizeddel később testi szövet sejtmagját „oltották be” embrióba, s tulajdonképpen ez volt a ma 

szenzációnak számító, tudománnyá érett sejtmag klónozás közvetlen előzménye.  

1996: a skót csodabirkának Dollynak - „aki” 1996 júliusában született - nem kevesebb, mint három 

anyukája van. 

1997: az USA-beli Oregon államban két rhessusmajmot „kopíroztak.” Netti és Ditto azonban nem 

egypetélyű ikerpár, mert sejtmagjukat több majomból rakták össze.  

1988: az első klónozott bika megszületett a skóciai Edinburgh-ben. Holstein fajta, 44 kilogrammosan 

jött a világra.  

 

Kifelejtett események: Élet és tudomány 1994. 1. száma közli a 29. oldalon. „Amerikában a valóság-

ban is folynak kísérletek emberek klónozásával. Eddig 17 embriót használtak fel a kísérletekhez, s 

volt közülük olyan, amelyből csak két utódot állítottak elő, de akadt olyan is, amelyből nyolc, geneti-

kailag teljesen megegyező utódot hoztak létre. Ezeket aztán mesterségesen előállított gélszerű anyag-

ba csomagolták, ahol osztódni kezdtek. Volt olyan embrió, amely az osztódás során 32 sejtes állapotig 

jutott el, mielőtt elhalt.”
46

 

 

Etikai konkluzió: Etikailag elfogadhatjuk az élőlények másolását? A kérdés nemcsak az ember kló-

nozása esetén merülhet fel. Klónozással teljesen új egyedek, vagy kevert tulajdonságú állatok is ösz-

szebarkácsolhatóak. Lásd Jelenések 9. 1-12. Vajon nem támad majd az új egyed alkotójára? Ez a jövő 

útja, vagy egyszerűen csak rohanunk a vég felé? A klónozott embernek is lesz lelke (pszükhéje) vagy 

lelketlen állat lesz? Netalán fenevad lelkületű? Ilyenek azonban klónozás nélkül is voltak, vannak, és 

lesznek. 

Felmerül továbbá a kérdés. A klóntestvér gyermeke az anyjának, vagy ikertestvére? A donornak hasz-

nált klóntestvér egyszerűen meghallhat, miután kivették „szülő testvére” számára nemes belszerveit, 

vagy csontvelőjét? Ezen a tudományon keresztül teremtővé vált az ember? („Olyanok lesztek, mint az 

Isten...”) 
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 A géntechnológia napjaink csúcstechnológiái közé tartozik. Végkifejlete ma még nem ismert. 

Tény az, hogy a genetika felhasználható úgy is mint fegyver. Ha az állatokba a másik népfaj jellegze-

tes feromonjaira való inger választ programozzák be, úgy az állat csak azt a feromonokat tartalmazó 

embert bántja, marja vagy öli meg. Így a sáskák is alkalmasak arra, hogy genetikailag a skorpiókkal 

keresztezzék.  

 A genetikai kutatások ma minden ország számára elérhető közelségben vannak. „Sikereket” 

azonban a csak csúcstechnológiát alkalmazó országok könyvelhetnek el. Ez a mai helyzet, de még 

nem élünk az Apokalipszis klasszikus korának idejében. Mire odaérünk ez a tudomány a visszájára is 

elsülhet. Azt értem ez alatt, hogy a tudományág általánosan ismerté válik, és akik pusztítani akartak 

vele, azok kerülnek veszélybe miatta. Ez derül ki a 9:4. versből is.  

 

 „És megmondaték nékik, hogy a földnek füvét ne bántsák, se semmi zöldelőt, se semmi élőfát, 

hanem csak azokat az embereket, a kiknek homlokukon nincsen az Istennek pecséte.” (9:4.) Látha-

tó, hogy genetikai úton megmondható az állatoknak, hogy mit egyenek, kit bántsanak, és kit ne bánt-

sanak. Itt az mondatik meg (genetikai program) a skorpióknak, hogy akiknek a homlokukon nincs ott 

az Isten pecsétje, azokat bántsák! 

 A sáskák viselkedése és természete igen elrettentő a leírt részben. De gondoljuk csak el, hogy az 

egyiptomi sáskák, amelyek csak pár centiméter nagyságúak, mégis egy óra múlva már csak pusztulást 

hagytak maguk után, milyen képet mutatnak majd akkor, amikor a skorpióval való genetikai kereszte-

zés után ellepik a fenevad birodalmát.  

 

 És adaték azoknak, hogy meg ne öljék őket, hanem hogy kínoztassanak öt hónapig; és azok-

nak kínzása olyan, mint a skorpió kínzása, mikor megmarja az embert.” (9:5.) Ezek a sáskák nem 

képesek majd embert ölni, de marásuk igen nagy fájdalmat okoz. De csak azokat az embereket kínoz-

zák, akiknek nincsen a homlokukon az Élő Istennek pecsétje.  

 A sáskajárás pontosan öt hónapig tart a természetben. Szaporodásuknak kedvez a meleg éghajlat. 

Az Apokalipszis idején ideális környezetben szaporodhatnak a génmutáns sáskák.  

 Mózes idejében találkozunk hasonló esettel, amikor az öldöklő angyal végigment Egyiptomon, és 

ahol nem látott vért az ajtón, ott bement és embert ölt. A vér volt a pecsét. A pecsétet figyelik majd a 

sáskák, amelyik a hetedik részben egy angyal által, a megtért emberek homlokára pecsételtetik. Van 

ebben a két történetben egy igen érdekes szerepcsere. Mózes idejében az emberek rakták ki a jelt, és 

az angyal figyelte azt. A hetedik részben az angyal pecsétel, és az emberek láthatják azt, hogy miként 

reagálnak erre a sáskák. Ahogy az ember csak fizikálisan látható jelt volt képes kirakni a láthatatlan 

szellemvilág számára, úgy az angyal fog látható jelt kirakni az ártó sáskák számára, akik természete-

sen érzékelni fogják ezt, és akin érzékelik, azt elkerülik. 

 

 „Annakokáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt; és 

kívánnának meghalni, de a halál elmegy előlük.” (9:6.) Az ötödik trombitaszó szellemi értelemben 

is igen sok üzenetet hordoz magában. A csillag földre esése szimbolizálja Sátán földre vetését. Kezébe 

adatik a mélység kútjának kulcsa. A kulcs alatt lehetőséget értünk, vagyis lehetősége nyílik arra, hogy 

megnyissa a mélységet, amelyből füst tör fel az ég felé. A füst meghomályosítja a levegőt és a napot. 

Szellemi értelemben ilyen méretű homályt és sötétséget csak az okkult tudományok képesek okozni. A 

valóságban az történik, hogy tömény okkultizmust terítenek az emberek elé, ami eltakarják a napot, 

azaz Jézus Krisztus arcát. Mivel nem lesz jelen a föld sója, ezért megromlik a föld, és a rajta élő em-

ber fertelmessé válik. Az iskolák tantárgyai lesznek az okkult (titkos) tudományok, és törvényben lesz, 

ami a Biblia szerint bűn. Az okkult tudományok úgy látszanak, mintha megoldások lennének az embe-

rek problémáira. De nem azok, hanem egy rövid ideig tartó csábítás után a végső kétségbeesésbe ta-

szítja az embereket. A végső csalódás következménye gyakran az öngyilkosságba torkollik. Az Apo-

kalipszis idején a halál választásának lehetősége is megvonatik.  

  

Okkult tudományok (titkos tudományok, vagyis ördögi praktikák) 

- Amulett viselés - nyakláncon függő kegytárgy 

- Asztrológia - csillagjóslás 

- Ateizmus - Sátánhit, a Deizmus ellentéte. 
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- Átokmágia 

- Babona 

- Boszorkányhit 

- Lakóházak, istállók veszedelmei elleni védelem  

  (felszentelés)  

- Fehér mágia 

- Fekete mágia   

- Spiritizmus 

- védő mágia: a, (gyógy varázslások) gyógy mágia Hélerek  

   b, vallásos mágia 

- Halottakkal való beszélgetés 

- Gyógy magnetizmus 

- Fetisizmus 

- Halott varázslás 

- Hipnózis és szuggesztió 

- Holdvarázslás 

- Ingázás és varázsvessző 

- Jelmagyarázás 

- Jóga 

- Jóslás 

- Jövőbelátás 

- Kártyavetés 

- Kísértet 

- Mágikus gyógymódok 

- Napok válogatása 

- Okkult átvitel 

- Okkult irodalom 

- Pszichometria 

- Rajongás lelke 

- Ráolvasás 

- Szabadkőművesség 

- Szemdiagnózis 

- Színterápia 

- Telepátia 

- Hipnózis 

- Tenyérjóslás 

- Egyéni spiritizmus 

- Mágneses karperec 

- Sokistenhit 

- Halálba imádkozás 

- Telihold időszakának esetei 

- Jövendőmondók: pl. csillagjóslás tanulmányozása 

- rajongó, túlcsapongó hit, hullámzó életvitel, felkorbácsolt  

  érzelmek 

- Távbefolyásolás 

- Tévtanítás 

- Tűzlevelek 

- Tűzön járás 

- Új racionalizmus 

- Umbulda és Macumba 

- Vérszerződés 

- Telekinézis 

- Transzlokáció 

- Fényátadás 



105 

 

- Scientology 

- Ufológia 

- Dogon mitológia 

- Busmann tudomány 

- Fehér zene 

- Fekete zene 

- Karate 

- Csoport terápia mozgalom. 

- Fundamentalisták - New Age 

- Tárgyak mozgatása, lebegtetése (levitáció) 

- Máshol megjelenítés - Sharon Tate megölője Manson Jézus,  

  David Copperfild csalásai. 

- Nem hallható hang-tartományban szuggesszív inspiráció. 

- Fémzene (Heavy Metal) 

 

 Az itt felsoroltaknál több is létezik. Ez az a nagy füst, ami elhomályosítja a napot és milliókat, és 

milliókat vezetnek ez által a feneketlen mélységbe, amelynek lakói a tisztátalan angyalok, démonok.  

 Az okkult tudományok művelésének komoly következményei jelennek meg az ember életében. 

Ezeket kényszerképzeteknek nevezzük, amelyekből megállapítható, hogy kik szenvednek okkult befo-

lyásoltságtól. 

Ezek lehetnek: - Kemény hitetlenség 

  - Antikrisztusi ellenkezés (lelkület) 

  - Szeretne megtérni, de nem tud. Megkötözött.  

    Imájában a „szeretném” mindig benne van.  

  - Széthullt imaélet 

  - Gondolatkényszer - idegi vonal 

  - Gyilkossági kényszer 

  - Káromkodási kényszer 

  - Félelmek 

  - Hallucináció 

  - Kedélytelenség - neurózis 

  - Jellembeli kényszer (karakterhitek) 

  - Evési kényszer 

  - Ivási kényszer 

  - Nevetési kényszer 

  - Sírási kényszer 

  - Beszédkényszer  

  - Szerencsejáték kényszer  

  - Törési - zúzási kényszer  

  - Kemény engedetlenség. 

 

 A mélységből feltörő füst miatt a sötétség a tetőpontjára érkezik az Apokalipszisben. Mind fizi-

kálisan, mind szellemi értelemben. Ma, amikor ennek első jeleit már látjuk, az élő hitű keresztyének-

nek még lelkiismeretesebben kell venniük elhívatásukat, hogy szilárdabban állhassanak a világosság 

seregeinek lelki harcában. „Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek 

által, és ugyanezen dologban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szente-

kért,” (Efézus 6:18.) 

 Az ötödik, hatodik és hetedik trombitaszó elhangzásakor érkező csapások jelentősen különböznek 

az első négytől abban is, hogy itt a szellemi életre mért csapás nagyobb, mint a fizikai testre érkező. A 

fizikai világot érintő csapások az első négy trombitaszóra érkeznek elsősorban. 

 

 „A sáskáknak formája pedig hasonló vala a viadalhoz felkészített lovakhoz; és a fejökön mint-

egy aranyhoz hasonló koronák valának, és az orczáik olyanok valának, mint az emberek orczái. És 

olyan hajuk vala, mint az asszonyok haja; és fogaik olyanok valának, mint az oroszlánoknak. És 
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olyan mellvértjeik valának, mint a vas mellvértek; és az ő szárnyaik zúgása olyan vala, mint a via-

dalra száguldó sok lovas szekerek zúgása. És skorpiókhoz hasonló farkuk vala és fullánkjuk; és a 

farkukban vala a hatalmuk, hogy ártsanak az embereknek öt hónapig.” (9:7-10.) A sáskák feladata, 

hogy az embereket kínozzák. A szellemi értelme pedig a következő lehet: A sáskákkal leírt kép magá-

ba foglalja mindazt az erőt, hatalmat, amely az embert megszédíti, bódítja, uralkodásra kényszeríti. 

Így jelöli a ló: a harci készséget. Az arany korona: a megjutalmazott diadalt. Az emberi arc: az értel-

met. A női haj: a földi értelemben vett szépséget, bájt, csábítás eszközét. Az oroszlánfog: a tépni akaró 

vérengző indulatot. Az acél mellvért: az önigazoló makacsságot, a minden rábeszélésnek ellenálló 

konokságot, amely a hitetlenségből fakad, és ítéletet von maga után. Ez a mellvért őrzi konokul a hi-

tetlenség zavart világát. A futó harci szekerek zöreje pedig a minden mást túlharsogó és mindenkit 

letaposó, tüntető, lázongó, legázolni akaró tulajdonságot jelölik. Ezzel egy háborús lelkületet ír le. A 

tulajdonságok mögött Sátán ereje bújik meg. A sáskák pusztító, ártó hatalma, a skorpió hátulról, les-

ből támadó tulajdonsága, amelynek marása iszonyatos fájdalommal jár, de általában nem halálos. Meg 

kell még említenem, hogy a fő: idős embert jelent, vezető tisztségben, a farok pedig olyan prófétát, aki 

hamisságot szól. 

  A csapást súlyosbítja, hogy hamis próféták serege fogja ellepni a földet és elhitetni az itt maradt 

embereket. A tévutakra vezetett és a sáskák kínzásaitól szenvedő népből sokan keresik majd a halált, 

de az elmegy előlük. „Annakokáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem talál-

ják meg azt; és kívánnának meghalni, de a halál elmegy előlük.” (9:6.) Sok öngyilkossági kísérlet 

lesz, de próbálkozásaikat nem kíséri lelki erő. A Halál, vagyis Sátánnak ez a szolgáló hatalmassága, öt 

hónapig nem vihet magával életeket. Az öt hónapnak nincs allegorikus értelme és a szám szimbolikus 

jelentését sem tartom fontosnak megnevezni, mert a valóságban öt naptári hónapot jelöl a három és fél 

éves nyilvános Antikrisztusi uralkodásból. A természetben pontosan ennyi ideig tart a sáskák vonulá-

sa.  

 

 „Királyukul pedig a mélység angyala vala felettök; annak a neve zsidóul Abaddon, görögül 

pedig Apollion, azaz Vesztő a neve.” (9:11.) Vesztő, héberül: Abaddon, görögül: Apollion. A szentírás 

a mélység angyala jelzővel látja el. Ez az angyal Sátán egyik nagyhatalmú szolgája. Feladata, hogy 

tévtanításaik által, hamis próféciákkal és az okkult tudományok segítségével minél több embert elve-

szítsen, és magával rántson. A mélységből jön elő a sáskák királyaként, amikor a földre vetett csillag 

megnyitja a mélység kútját. Akik nem viselik homlokukon Isten pecsétjét, azokon kiterjesztheti ártó 

hatalmát. 

 Az antikrisztusi lelkület egyre nagyobb, és sátánizmus sohasem látott iramban terjed. Áldozatait 

a tapasztalatlan fiatalok közül szedi, akiknek „jó hecc” a sátánhit. De jajgatnak a szülők, siratják le-

züllött és egészségében is kárt vallott gyermekeiket. Jajgatnak, és eltemetik az áldozatot, amelyet a 

hitetlenség fája termett. Azonban nem jut el gyászoló tudatukig az Isten felé fordulás gondolata. 

„Ekképen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem te-

remhet jó fa rossz gyümölcsöt; romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fa, a mely nem te-

rem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik.” (Máté 7:17-19.) Az Úr Jézus előre látva jelenti ki 

ezekben az igékben azokat a válaszokat, amelyeknek a miértjei ma fogalmazódnak meg a kárt vallott 

szülőkben. De ezzel a gondolattal nincs eltemetve a siratás és siratók ügye. Mert a Jelenések 8:13. 

versben találkozunk a sirató angyallal, aki együtt jajgat az áldozatok hozzátartozóival. A 9:12. versben 

pedig azt látjuk, hogy ez még csak a kezdete minden borzalomnak, mert az Ige úgy szól, hogy:  

 

 „Az első jaj elmúlék; ímé ezután még két jaj következik.” (Jelenések 9:12.) 

 

A hatodik trombitaszó, avagy a második jaj.  

 „A hatodik angyal is trombitált, és hallék egy szózatot az arany oltárnak négy szarvától, a mely 

az Isten előtt van, Mondván a hatodik angyalnak, a kinél a trombita vala: Oldd el azt a négy an-

gyalt, a ki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesnél van megkötve.” (9:13-14.) Szózat hallatszik az arany 

oltár négy szarvától, és a hatodik angyalhoz szól. Az arany oltár egyedül Jézus Krisztus helye. Senki 

másé. Jézus az, aki az arany oltár négy szarvától szól a hatodik angyalnak, akinél a trombita van. 

 Ma már világosan látható, hogy a föld emberiségének tudása által szerkesztett médiumok (eszkö-

zök) alkalmasak arra, hogy a világvezető hatalmat egy kézbe koncentrálja. A Szovjet birodalom szét-
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hullása után az USA a világ csendőrévé vált ugyan, de nem lett világvezető hatalom. Ennek súlyos 

gazdasági okai vannak. Az Amerikai Egyesült Államok adóssága meghaladja a négyszáz milliárd dol-

lárt. Az újonnan született EU (Európai Unió) viszont igen gazdag. Látható egy új világrend kialakítá-

sa, amelynek fő célja, egy egységes világkormány létrehozása. Négy politikai, gazdasági unió törek-

szik a világvezetői pozíciót megszerezni az Izraelt körülvevő térségben. 

 

1. Az északi király: Északon az iszlám államok szövetsége. Ez Mágóg földje, amely magába foglalja 

Oroszországot, (Góg lakóhelye) Törökországot (Mések, Tubál, Tógarma, Gómer) és a volt Szovjet-

unió déli iszlám államait. Ideológiájuk azonos, és ezek hasonlóak abban is, hogy szegények. Ezeknek 

lesz vezetője Góg Rós, a Mágóg földjéről. A rós héber szó jelentése: fej, feje valaminek, magas, leg-

felső, magas hegy. (Góg a feje, vezetője a Mágóg földjén élő népeknek). Gógnak a származási helyét 

is megjelöli a Biblia, és azt mondja, hogy messze északról való. Mark Hitchcock szerint a Kaukázus 

szó a Góg és a Chasan (erőd) szavakból származik, és a jelentése: Góg erődje.
47

 Ezékiel 38:2. szerint 

Góg, Mágóg földjéről való. „A Mágógról szóló legvalószínűbb feltételezés Josephus zsidó történetíró-

tól származik: »Mágóg alapította a mágógiak népét, akit éppen ezért róla neveztek el, de a görögök 

szkítáknak hívták őket.« Ezt az értelmezést fogadták el Theodorosz és Jeromos egyházatyák is.... A 

szkíták eredeti lakóhelye Közép-Ázsiában volt, később részben a Fekete-tenger északi partvidékére 

vándoroltak. Az ókori szkíták hazájának területén ma a volt Szovjetúnió köztársaságai helyezkednek 

el: Kazahsztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán, Tadzsigisztán, és Ukrajna.”
48

  

 1Mózes 10. fejezetéből azonosíthatjuk Mágógot és társait. „Ez pedig a Noé fiainak, Sémnek, 

Khámnak és Jáfetnek nemzetsége; és fiaik születének az özönvíz után. Jáfetnek fiai: Gómer, 

Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirász. A Gómer fiai pedig: Askhenáz, Rifáth, és 

Tógármah. Jávánnak pedig fiai: Elisah, Thársis, Kitthim és Dodánim. Ezekből váltak ki a szigetla-

kó népek az ő országaikban, mindenik a maga nyelve, családja és nemzetsége szerint.” (1Mózes 

10:1-5.) Tehát Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirász Noénak voltak az unokái 

voltak. „A Fekete-tengertől keletre és nyugatra telepedtek le. Az ő lakóhelyükről beszél az Ezékiel 

38:2.”
49

 

 

2. A déli király: A déli iszlám államok szövetségének vezetője. Itt még nagyobb a szegénység, és 

ebből kifolyólag potenciálisan veszélyesek Izraelre nézve, akinek virágzó a gazdagsága. Tagjai: 

Egyiptom (Micraim), Kús (Szudán), Pút (Libia). Ezek támadják meg elsőként Izraelt és vele egy idő-

ben az északi király. Azonban összetűzés lesz közöttük, és az északi király leveri a déli királyt. (Lásd: 

Dániel 11.) 

 

3. A keleti királyok szövetsége: Ma a leghatalmasabb katonai erők közül harmadikként a Csendes-

óceáni szegély katonai államait tekinthetjük. „A hatodik angyal is kitölté az ő poharát a nagy folyó-

vízre, az Eufrátesre; és kiszárada annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készíttes-

sék.” (Jelenések 16:12.) A Biblia nem beszél a keleti királyok személyéről sem származásukról. 

 

4. A nyugati király: Az Európai Unió jövendőbeli vezetője. Ma még nincs választott vezetője az EU-

nak. A tagországokból kerülnek ki sorban a vezető politikusok. Ők az EU soros elnökei. Eljön az az 

idő, amikor a hamis próféta felmutatja azt az embert, akit demokratikusan megválasztanak, és hama-

rosan diktátora, császára lesz az Uniónak. Izrael népe Jézust nem fogadta el, pedig az Atya nevében 

jött. Megfeszítették, és gőgösen azt mondták, hogy „Az ő vére mi rajtunk és a mi magzatainkon.” 

(Máté 27:25b.) Az igazi Messiás nem kellett nekik, helyette kapnak egy hamis messiást, aki a saját 

nevében jön. Nevének számösszege 666. „Én az én Atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be 

engem; ha más jőne a maga nevében, azt befogadnátok.” (János 5:43.) Izrael addig hamis úton fog 

járni, amíg el nem ismeri, hogy az a Messiás, aki az Úr nevében jön. „Mert mondom néktek: Mostan-

tól fogva nem láttok engem mindaddig, mígnem ezt mondjátok: Áldott, a ki jő az Úrnak nevében!” 

(Máté 23:39.) Az Antikrisztus lesz az a személy, aki Izrael barátjaként, és szövetségeseként fog az 

északi és déli királyok ellen felvonulni, amikor azok Izraelt megtámadják. Mint szabadítót tisztelik 

majd a zsidók egészen addig, amíg le nem táborozik Armageddonnál. Az eseményt Ezékiel prófétálta 

meg.  
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 „38. És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! vesd tekintetedet Góg ellen, a 

Mágóg földjén, Rós, Mések és Tubál fejedelme ellen, és prófétálj felőle. És mondjad: Ezt mondja az 

Úr Isten: Ímé, én ellened megyek Góg, Rós, Mések és Tubál fejedelme. És elcsalogatlak, és horgo-

kat vetek szádba, és kivezetlek téged és egész seregedet, lovakat és lovagokat, a kik mindnyájan 

teljes fegyverzetbe öltözvék, nagy sokaságot, nagy és kis paizszsal, fegyvert viselők mindnyájan; 

Perzsák, szerecsenek, libiaiak vannak velök, mindnyájan paizszsal és sisakkal; Továbbá Gómer és 

minden serege, Tógarma háza messze északról minden seregével, sok nép van veled. Készülj hozzá 

és készítsd elő magadat te és minden sokaságod, kik te hozzád gyűltek, és légy nekik vezérök. Sok 

idő múlva kirendeltetel: esztendők végével bejösz a földre, mely a fegyvertől már megnyugodott, 

melynek lakói sok nép közül gyűjtettek egybe Izrael hegyeire, melyek szüntelen való pusztulásban 

voltak; és e nemzetség a népek közül hozatott ki, s aztán lakozék bátorságosan mindnyája; És 

feljösz, bemégy mint a szélvész, és leszel mint a felleg, hogy beborítsd a földet, te és minden sereged 

s a sok nép veled. Így szól az Úr Isten: és lészen abban az időben, hogy tanácsok támadnak szíved-

ben, és gondolsz gondolatot. És mondasz: Felmegyek a nyílt földre, jövök azokra, kik nyugalomban 

vannak s bátorságosan laknak; kik laknak mindnyájan kőfal-kerítés nélkül, sem zárjok, sem 

kapujok nincs nékik; Hogy zsákmányt vess és prédát prédálj, hogy fordítsd kezedet a már népes 

pusztaságok ellen s a nép ellen, a mely a pogányok közül gyűjtetett egybe, mely jószágot és gazdag-

ságot szerez s lakozik a földnek köldökén. Séba és Dedán és Társis kalmárai és minden fiatal orosz-

lánja ezt mondják néked: Nemde te zsákmányt vetni jöttél? Nemde prédát prédálni gyűjtötted egybe 

sokaságodat? hogy elvigy ezüstöt és aranyat, magadhoz végy jószágot s gazdagságot, hogy nagy 

zsákmányt vess. Annakokáért  prófétálj, embernek fia, és mondd ezt Gógnak: Így szól az Úr Isten: 

Avagy abban az időben, mikor az én népem, Izráel bátorságosan lakik, nem tudod-é meg? És el-

jössz helyedről, a messze északról te és sok nép veled, lovon ülők mindnyájan, nagy sokaság és ha-

talmas sereg. És feljössz az én népem, Izráel ellen, mint a felleg, hogy beborítsd a földet, az utolsó 

időkben lészen ez, és hozlak téged az én földemre, hogy a pogányok megismerjenek engem, mikor 

megszentelem magamat rajtad az ő szemök láttára, Góg! Így szól az Úr Isten: Te vagy-é hát, a kiről 

szólottam a régi napokban az én szolgáim, Izráel prófétái által, kik prófétáltak azokban a napokban 

esztendőkön át, hogy téged ő reájok hozlak? És lészen azon a napon, a mely napon Góg eljő Izráel 

földje ellen, ezt mondja az Úr Isten, felszáll haragom orromban. És féltő szerelmemben, búsulásom 

tűzében szólok: Bizony azon a napon nagy földindulás lesz Izráel földjén. És megremegnek előttem 

a tenger halai és az ég madarai és a mező vadai és a földön csúszó-mászó mindenféle állatok és 

minden ember a föld színén; és leszakadnak a hegyek, és leesnek a meredek kősziklák, és minden 

fal a földre hull. És előhívom ellene minden hegyem felől a fegyvert, ezt mondja az Úr Isten; 

egyiknek fegyvere a másik ellen lészen. És törvénykezem vele döghalállal és vérrel; és ömlő zápor-

esőt, jégeső köveit, tüzet és kénkövet, mint esőt bocsátok reá és seregére s a sok népre, a mely vele 

lesz. És nagynak s szentnek mutatom, és megjelentem magamat a pogányok sokasága előtt, hogy 

megtudják, hogy én vagyok az Úr!” (Ezékiel 38.) 

 39. „És te, embernek fia, prófétálj Góg ellen, és mondjad: Így szól az Úr Isten: Ímé, én ellened 

megyek Góg, Rós, Mések és Tubál fejedelme! És elcsalogatlak és vezetgetlek, és felhozlak messze 

északról, és beviszlek Izráel hegyeire. És kiütöm kézívedet balkezedből, és nyilaidat jobbkezedből 

kiejtem. Izráel hegyein esel el te és minden sereged és a népek, melyek veled lesznek; a ragadozó 

madaraknak, minden szárnyas állatnak és a mezei vadaknak adtalak eledelül. A mező színén esel 

el, mert én szóltam, ezt mondja az Úr Isten. És bocsátok tüzet Mágógra és azokra, a kik a szigete-

ken bátorságosan laknak, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr. És az én szent nevemet megis-

mertetem az én népem, Izráel között, s többé nem hagyom megfertéztetni szent nevemet; és megtud-

ják a pogányok, hogy én, az Úr, szent vagyok Izráelben! Ímé, eljött és meglett, ezt mondja az Úr 

Isten; ez az a nap, a melyről szólottam. És kimennek Izráel városainak lakói, és feltüzelik és felége-

tik a fegyvereket s a kis és nagy paizsokat, a kézívet és a nyilakat és a kézbeli pálczákat és dárdákat, 

és tüzelnek velök hét esztendeig. És fát nem hordanak a mezőről, sem az erdőkről nem vágnak, 

hanem a fegyverekből tüzelnek, és zsákmányt vetnek zsákmányolóikban, s prédálóikat elprédálják, 

ezt mondja az Úr Isten. És lészen azon a napon, hogy adok Gógnak helyet, hol temetője legyen Iz-

ráelben, a vándorok völgyét keletre a tengertől, ez fogja bezárni e vándor népséget; és ott temetik el 

Gógot és minden gyülevészét, és nevezik Góg gyülevésze völgyének. És eltemeti őket Izráel háza, 

hogy a földet megtisztítsa, hét álló hónapig. És temetni fog az ország egész népe, s lészen ez nékik 
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dicsőségökre a napon, melyen megdicsőítem magamat, ezt mondja az Úr Isten. És választanak em-

bereket, kik a földet szüntelen bejárják, temetgetvén ama vándor népséget, azokat, kik még a föld 

színén maradtak, hogy azt megtisztítsák. Hét hónap múlva indulnak keresni. És bejárják e járók a 

födet, és ha ki embertetemet lát, jelt állít melléje, míg a temetgetők eltemetik azt a Góg gyülevésze 

völgyében. És egy városnak is Hamóna lesz a neve, és megtisztítják a földet. És te, embernek fia, 

így szól az Isten, mondjad a madaraknak, minden szárnyas állatnak és minden mezei vadnak: 

Gyűljetek egybe és jőjjetek el, seregeljetek egybe mindenfelől az én áldozatomra, mert én nagy ál-

dozatot szerzek néktek Izráel hegyein, és egyetek húst és igyatok vért! Vitézek húsát egyétek, s a 

föld fejedelmeinek vérét igyátok, kosok, bárányok és bakok, bikák, Básánban hízottak mindnyájan; 

S egyetek kövérséget jóllakásig, és igyatok vért megrészegedésig az én áldozatomból, a melyet szer-

zek néktek; És lakjatok jól az én asztalomnál lovakból és paripákból, vitézekből és minden hadako-

zó férfiakból, ezt mondja az Úr Isten.” (Ezékiel 39:1-20.) 

 A négy lekötözött angyal feloldásakor a négy királyság által megindul egy világméretű pusztító 

háború, ahol elsősorban Isten népe (a zsidók) a célpont, de egymás ellen fordítja Isten az ő fegyverü-

ket. Mindezeken túl a világvezetői hatalom megszerzése a végső cél. A háború oka is kiderül. Góg 

zsákmányért megy el Izraelbe. Legfőbb problémája Gógnak az, hogy népe éhezik, mert dolgozni nem, 

de hadakozni nagyon szeret. Az örökös hadászati készülődés megemészti minden gazdasági javait. 

Prédát akar gyűjteni, ezüstöt, aranyat, és jószágot. Figyeljük meg Góg seregét, hogy honnan érkezik. 

„És eljössz helyedről, a messze északról te és sok nép veled, lovon ülők mindnyájan, nagy sokaság 

és hatalmas sereg. És feljössz az én népem, Izráel ellen, mint a felleg, hogy beborítsd a földet, az 

utolsó időkben lészen ez,...” (Ezékiel 38:15-16a.) Ha rátesszük újunkat a térképre és függőleges 

irányba húzzuk rajta észak felé, a legtávolabbi ország fővárosánál Moszkvánál kötünk ki. A messze 

északról sereglő nép helyzete ma egyáltalán nem mondható rózsásnak. Legfőbb problémája az éhezés. 

Izrael gazdasága azonban virágzó is, és utálják is eléggé ahhoz, hogy oka legyen Gógnak a lerohanásá-

ra. Séba, Dédán, és Társis kalmárai viszont nemtetszésüket fejezik ki és beleszólnak Góg csatájába. 

Leverik Gógot, mert Isten előhívja ellenük minden felől a fegyvert. Izrael legfőbb szabadítója a nyu-

gati király, aki jó barátnak mutatja magát, és szabadítóként viselkedik. A háború úgy fejeződik be, 

hogy Isten beleszól a küzdelembe, és elküldi Jézus Krisztust, hogy Izrael maradékát megmentse, a 

háborúnak véget vessen, a tüzet kioltsa, és a hatalmat a földön átvegye. „Mikor pedig eljő az ember-

nek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének 

királyiszékébe. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor 

elválasztja a juhokat a kecskéktől.” (Máté 25:31-32.) Dániel próféta a következőképen látta a jövő 

drámai küzdelmének végét. „Nézém, míg királyi székek tétetének, és az öreg korú leüle, ruhája hó-

fehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú; széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz; Tűzfolyam foly 

és jő vala ki az ő színe felől; ezerszer ezeren szolgálának néki, és tízezerszer tízezeren állának előtte; 

ítélők ülének le, és könyvek nyittatának meg. Nézém akkor a nagyzó beszédek hangja miatt, a me-

lyeket a szarv szóla; nézém, míg megöleték az az állat, és az ő teste elvesze, és tűzbe vetteték meg-

égetésre.” Dániel 7:9-11. Jézus Krisztus hatalom átvételéről így szól: „Látám éjszakai látásokban, és 

ímé az égnek felhőiben mint valami emberfia jőve; és méne az öreg korúhoz, és eleibe vivék őt. És 

ada néki hatalmat, dicsőséget és országot, és minden nép, nemzet és nyelv néki szolgála; az ő ha-

talma örökkévaló hatalom, a mely el nem múlik, és az ő országa meg nem rontatik.” (Dániel 7:13-

14.)  

 Ezékiel próféta Gógról szóló próféciájában mondja el a nagy világpusztító háborút a 38-39. rész-

ben. János is beszél Gógról, de különbség mutatkozik a két prófécia között. Más a két próféta által 

elmondott küzdelem befejezése. Felfedezhető azonban az, hogy Ezékiel összekapcsolja Izrael helyre-

állításával, és az Antikrisztus személyével az eseményt, valamint a küzdelem időpontját, míg János az 

1000 év eltelése utáni Góg, és Mágóg féle lázadásról beszél, amely csak Sátánnal van kapcsolatban, és 

a befejezése Isten által bocsátott tűzzel történik, ahol nincs temetgetése a halottaknak, mert a tűz meg-

emészti a lázadókat. Ezek szerint két alkalommal történik meg Góg lázadása. Először akkor, amikor 

Izrael ellen támad az Antikrisztus idejében, másodszor Jeruzsálem és a szentek ellen vezeti a lázadást 

Krisztus ezeréves uralkodása végén. 

 A 15. versből láthatjuk, hogy a négy feloldozott angyal nem jó dolgokkal árasztja el a földet, 

hanem pusztítással. A négy angyal tehát Sátán szolgálatában áll. Az Eufrátesznél lekötött négy angyal 

nem véletlenül lett oda lekötözve. Ott ment tönkre Sátán birodalma, „a nagy Babilon.” Ezt a velejéig 
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romlott birodalmat lekötve kell szemlélniük. Ez a birodalom Nabukonodozor idején élte második vi-

rágzását. A négy angyal a sötétség négy nagytekintélyű vezére, akiknek hatalmuk van az ördög seregei 

és a démonok sokasága fölött. De a négy elkészített ártó angyalnak Sátán az ura. Amikor a négy vezér 

lekötve szemléli a lerombolt birodalmat, a démoni és ördögi seregek mind ott gyülekeznek körülötte, 

és várnak a romok között a szabadításra. Romlott hely volt Babilon. A gonoszság kedvenc helye, ahol 

elszabadíthatták az emberekben az indulatokat és érzelmeket. Ma is a romlott helyet keresik ezek a 

démonok, akikben az indulatok már felgyülemlettek és csak a pusztítás pillanatára várnak, a feloldás-

ra, a láncoktól való szabadulásra. Amikor feloldják őket, mintegy istencsapásként, telve fékezhetetlen 

indulattal, haraggal, gyűlölettel, mint vadállat rontanak az emberek felé. Amerre majd elvonul az ártó 

ördögi sereg, ott megjelenik a halál borzalmas változatokban. 

 Elérkezik az emberiség egy olyan pontra, amit Jézus úgy nevez, hogy: „És akkor jő el a vég” 

(Máté 24:14.) Amire a tanítványok úgy kérdeztek rá, „és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a 

világ végének?” (Máté 24:3.) 

 

 „Eloldaték azért a négy angyal, a ki el vala készítve az órára és napra és hónapra és esztendő-

re, hogy megölje az emberek harmadrészét. És a lovas seregek száma két tízezerszer tízezer vala; 

hallottam a számukat. (15-16.) A négy angyal célja az, hogy megölje az emberek harmadrészét. A 

háborúban résztvevő lovas sereg száma kétszázmillió. A ló a hadakozás eszköze volt János apostol 

idejében, és előtte is. Ahogyan a kard szinonim (megfelelő) szava a fegyver, ugyanúgy a ló is a hada-

kozás eszközének a szinonim szava. A ló helyett a minden kornak megfelelő hadakozó eszközöket 

értem. A lovasok tehát azok a személyek, akik a lovakat (hadakozó eszközöket) irányítják a háború-

ban.  

 

 „És így látám a lovakat látásban, és a rajtuk ülőket, akiknek tűzből és jáczintból és kénkőből 

való mellvértjeik valának; és a lovak feje olyan vala, mint az oroszlánok feje; és szájukból tűz és 

füst és kénkő jő vala ki.” (9:17.) Ha fellapozunk néhány haditechnikai könyvet,
*
 vagy folyóiratot,

**
 

világossá válik, hogy miért látta János ilyennek a lovakat és a lovasokat. A harci repülő egységek 

előszeretettel alkalmaznak olyan pszichikailag megdöbbentő ábrázolásokat vadászgépeiken, amelyek 

a bibliai apokaliptikus képekben írattak meg. Ezáltal a valóságban megjelennek azok az állatképekkel 

kifestett hadi eszközök, amelyekről itt olvashatunk. Az harci vadász repülőgépeknél alkalmazzák azt a 

megoldást, hogy a gépágyú csöve, az állat szájából jön ki. A pilótasisakon általában a halálfejes ábrát 

kedvelik. 

 Az eredeti görög szövegben a mellvért, (thórakosz) páncélt is jelent. A páncél igen rugalmas és 

nagy szakítószilárdságú acélból készül, különleges edzési eljárásokkal (páncélozás). De a 9:17. vers 

lovasai nem ilyen anyagból készült mellvértet viselnek, hanem tűz, jáczint és kénkő az anyaga, ami az 

ellenük való harci modort is megváltoztatja. A fegyver, amivel pusztítanak nem más, mint a lovak 

                                                      
*  

1. Mike Spick - Tim Ripler: Korszerű harci repülőgépek (Kossuth Kiadó. 1993) 

2. Willy Peeters: Lock On N0 18. F-14 A / B Tomcat  1993 

3. Willy Peeters: Lock On N0 12. Panavia Tornado IDS 1991. 

4. Willy Peeters: Lock On N0 8. F-4 E Phantom II. 1990. 

5. Willy Peeters: Lock On N0 A -10. Thunderbolt. 1990. 

6. Willy Peeters: Lock On N0 2. F -16 Fighting Falcon. 1984. 

7. Bill Gunston: Modern Helikopterek. Phonix Könyvek (Debrecen 1993) 

8. Bill Gunston: Modern Repülőgép - Hordozók. Phonix Könyvek (Debrecen 1992) 

9. Bill Gunston: Modern Vadászrepülők. Phonix Könyvek (Debrecen 1992) 

10. Bill Gunston: Korszerű Harci Repülőgép Fegyverzete (Zrinyi kiadó 1995) 

11. Bill Gunston - Mike Spick: Modern Air Combat (Published by Crescent Books New York 1983) 

12. Aerospace Publishing Ltd: Repülőgép Enciklopédia Látvány és Technika (Aerospace Publishing Ltd 1992.) 

13. Roy Braybrook: A világ Harci Repülőgépei (Kiadja a Victoria Kft. 1992) 

14. Roy Braybrook: Fighting Falcon F -16. (Crescent Books New York 1991) 

15. Lindsay Peacock: Légi Tűzerő (Hajja & Fiai Kiadó: Debrecen 1993) 

16. Modern Fighting Aircraft A-10 (Published by Salamander Books London 1984) 

17. David Hobbs: Ürhadviselés (Kossuth Könyvkiadó 1994) 

 
** Top gun: 1991/10 51-52. old. 1993/1 és 9. száma, 1994/2 35. old, 1994/12 44. old.  
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(melyeknek feje olyan, mint az oroszlán feje) szájából kijövő tűz, füst és kén. Ahol a tűz és a kén jelen 

van, az nem lehet más, mint a lövedéktovábbító hajtóanyag, vagy kéngáz. A kéngáz olyan kínzó hatá-

sú méreg, ami biztos halált okoz, de nagy szenvedések mellett. A kén igen közismert, és alapvető ve-

gyipari elem, amiről a vegyi pusztítás is azonosítható, ill. a vegyi háború. A tűz pedig a megemésztő 

hatalmat, lángoló hitet, negatív értelemben véve nem Istenbe vetett hitet, emésztő életvágyat szemlél-

teti, vagyis a háború tüzét. Hogy miért? Mert a 9:18. vers így szól. „E háromtól öleték meg az embe-

rek harmadrésze,” 

 

 „E háromtól öleték meg az emberek harmadrésze, a tűztől és a füsttől és a kénkőtől, a mely 

azoknak szájából jő vala ki. Mert az ő hatalmuk az ő szájukban van, és az ő farkukban; mert az ő 

farkaik a kígyókhoz hasonlók, a melyeknek fejeik vannak; és azokkal ártanak.” (9:18-19.) A tudó-

sok egymástól függetlenül kiszámolták, hogy egy esetleges atom és vegyi háború mennyi áldozatot 

szedne. Az eredmény, ijesztően megegyezik a 9:18. versben megírtakkal. Az emberiség egyharmada 

pusztulna el. A megmaradó kétharmad rész pedig borzalmas körülmények között, de Isten előtt to-

vábbra is gonoszul élne. Vagyis, ha e verseket a fizikai világra értelmezzük, akkor egy atom és vegyi 

háború kirobbanása fenyegeti a földön maradt embereket. Ez egybeesik az emberiséget veszélyeztető 

klímaváltozás katasztrofális eseményével, amit a nyolcadik részben olvashatunk. 

 El lehet-e kerülni Isten ítéletét? 5Mózes 28:1-2. verse így szól: „Ha pedig szorgalmatosan hall-

gatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, a me-

lyeket én parancsolok ma néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a 

te Istened; És reád szállanak mind ez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te 

Istenednek szavára.” Az idézet további verseiben láthatjuk az áldásokat. Az 5Mózes 28:15. vers vi-

szont így: „Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartsad és teljesít-

sed minden parancsolatát és rendelését, a melyeket én parancsolok ma néked: reád jőnek mind ez 

átkok, és megteljesednek rajtad:” A további versekben leírja az átkot, ami beteljesedik. A választás 

az emberre van bízva. „Ha”. Ez a fordító pont, ezen fordul áldássá vagy átokká. Ha hallgatsz, áldott, 

ha nem hallgatsz az Úristen szavára, átkozott leszel. 

 Amikor az Eufrátesnél megkötözött négy angyal elszabadul, magával viszi az ókor világbirodal-

mából az indulatot, hogy új világbirodalmat támasszon. A négy feloldozott angyal kétszázmillió em-

berben fog olyan szándékot ébreszteni, hogy fegyvert ragadjon. Ez a hadsereg olyan nagy, hogy az 

egész világnak fegyverbe kell állni abban az időben. A felfegyverzett világ pusztító ereje tűz által lesz, 

azaz a háború tüze által, amelyben vegyi anyagok bűze is belekeveredik. Ez a sereg olyan vérengzést 

visz véghez egymás között, amelyben az emberek harmadrésze elpusztul. 

 Van-e reális esélye a ma élő embernek arra, hogy a négy lekötözött angyalt Isten elszabadítsa? Ha 

a világpolitikai eseményeket szemléljük, akkor egy politikai és gazdasági, katonai erőegyensúly felbil-

lenést láthatunk. USA egyedül tölti be a világ katonai csendőr szerepét. Ugyanakkor négy katonai 

nagyhatalom kibontakozását szemlélhetjük napjainkban Izrael körül.  

1. 1993. nov. 01. Az EU megalakult. (Nyugati királyság) 

2. Csendes óceáni szegély katonai szövetsége. (Ázsiai államok: Keleti királyság) 

3. Orosz és Észak-Arab katonai szövetség. (Góg és Mágóg: Északi királyság) 

4. Déli Arab katonai szövetség. (Egyiptomi vezetéssel: Déli királyság) 

A négy nagyhatalmi szövetség a világ vezetői hatalomért fog megküzdeni, amikor a négy angyal 

eloldatik. A csatatér Armageddon. Cél a világhatalom megszerzése, és Isten népének (Izrael) elpusztí-

tása.  

 

 „A többi emberek pedig, a kik meg nem ölettek e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csi-

nálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, és az arany és ezüst és érc és kő és fa bálványo-

kat, a melyek nem láthatnak, sem hallhatnak, sem járhatnak; És nem tértek meg az ő gyilkossága-

ikból, sem az ő ördöngösségeikből, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból.” (9:20-21.) A kije-

lentésből kiderül a szomorú végkövetkeztetés. Akik nem halnak meg a szörnyű háborúban, azok nem 

térnek meg gonosz cselekedeteiktől, és hiába ismerik fel az Isten kezét a csapásokban, bűnbánatra 

nem juthatnak. Ebben az időszakban már nem munkálkodik Isten Szelleme a földön. Nem lesz kegye-

lem, az emberek is kegyetlenek lesznek. Imádatukat azonban akkor is kifejezik bálványaik felé.  
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 10. „1. És láték egy másik, erős angyalt az égből leszállani, a ki felhőbe vala öltözve; és a fején szivárvány vala, 

és az orczája olyan vala, mint a nap, és a lábai mint a tűzoszlopok; 

2. És a kezében egy nyitott könyvecske vala; és tevé a jobb lábát a tengerre, a bal lábát pedig a földre;  

3. És kiálta nagy szóval, mint mikor az oroszlán ordít; és mikor kiálta, megszólaltatá a hét mennydörgés az ő szavát. 

4. És mikor a hét mennydörgés megszólaltatta az ő szavát, le akarám írni; és az égből szózatot hallék, a mely ezt mondá 

nékem: Pecsételd be, a miket a hét mennydörgés szóla, és azokat meg ne írd. 

5. És az angyal, a kit láték állani a tengeren és a földön, felemelé kezét az égre, 

6. És megesküvék arra, a ki örökkön örökké él, a ki teremtette az eget és a benne valókat, és a földet és a benne valókat, és a 

tengert és a benne valókat, hogy idő többé nem lészen: 

7. Hanem a hetedik angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek titka, a mint 

megmondotta az ő szolgáinak a prófétáknak.  

8. És a szózat, a melyet hallottam az égből, ismét szóla nékem, és monda: Menj el és vedd el azt a nyitott könyvecskét, mely a 

tengeren és a földön álló angyal kezében van. 

9. Elmenék azért az angyalhoz, mondván néki: Add nékem a könyvecskét. És monda nékem: Vedd el és edd meg; és megkese-

ríti a te gyomrodat, de a te szádban édes lesz, mint a méz. 

10. Elvevém azért a könyvecskét az angyal kezéből, és megevém azt; és az én számban olyan édes vala mint a méz; és mikor 

megettem azt, megkeseredék az én gyomrom. 

11. És monda nékem: Ismét prófétálnod kell néked sok népek és nemzetek, és nyelvek és királyok felől.” 

 

 

 

Az idő eltörlése 
 

 „És láték egy másik, erős angyalt az égből leszállani, a ki felhőbe vala öltözve; és a fején szi-

várvány vala, és az orczája olyan vala, mint a nap, és a lábai mint a tűzoszlopok;” (10:1.) Itt térjünk 

vissza gondolatban a 8. rész 5. vershez, amikor az angyalpap elvégzi a szertartást, és leveti a tömjéne-

zőt az oltárról vett tűzzel együtt a földre. Ezt három égi jelenség kíséri, mennydörgés, szózat és vil-

lámlás formájában. Jánosnak ekkor jelenik meg a felhőbe öltözött angyal, és ezt így halljuk tőle. „És 

láték egy másik, erős angyalt az égből leszállani, aki felhőbe vala öltözve;” (10:1a.) 

 Felhőbe öltözött erős angyal száll le az égből. Az arca ragyog, mint a nap. A lábai tűzoszlopok. 

Felhőbe van burkolózva dicsősége jeléül, és fején szivárvány tündöklik, ami a földi ember számára a 

kegyelem jele, amely először Noénak jelentett pecsétet az Istennel kötött szövetsége jeléül. Dániel 

esetében találkozhatunk hasonló jelenéssel (10:5-6.), és Jánosnál is ez az angyal jelenik meg. Jézus 

Krisztus.  
 

 „És a kezében egy nyitott könyvecske vala; és tevé a jobb lábát a tengerre, a bal lábát pedig a 

földre;” (10:2.) Az 5. rész első versében még hét pecséttel le volt zárva a könyv (biblion). A hatodik 

résztől kezdve folyamatosan feltépi Jézus a pecséteket. Ebben a fejezetben már nyitott könyvecske 

(biblaridion) van a kezében. Vagyis a próféciának abban az időszakaszában nyilvánvalóvá válnak 

Istennek titkai.  

 Ahol Ő dicsőségében megjelenik és ellenállást talál, ott kő kövön nem marad. Jobb lábát a ten-

gerre teszi, vagyis a népek tömegén rajta tartja tűzoszlop lábait, amely az emésztő ítéletet fogja jelen-

teni azoknak, akik nem törődnek kegyelmének jelével, amely a fejét beragyogja. Az, hogy rajta áll, azt 

jelenti, hogy hatalmat gyakorol felette. Bal lábával a szárazföldön áll. A szárazföld szilárd bázis. A 

papi hatalom jelképe. Jogszabályokkal és rendeletekkel irányított politikai és papi hatalom, amely 

szüntelenül ki akar térni a tűzoszlop lábak elől. E szilárd bázis abban az időben már nem veszi jó né-

ven, hogy fölötte ott áll az Uraknak Ura és Királyok Királya, aki mint az oroszlán mennydörög, ami-

kor megszólal e békésnek tűnő jelenésben.  

 

 „És kiálta nagy szóval, mint mikor az oroszlán ordít; és mikor kiálta, megszólaltatá a hét 

mennydörgés az ő szavát.” (10:3.) Ha Júda oroszlánja a hangját hallatja, minden teremtményben 

megdermed a vér, és a bátorság kérdésessé válik. Kiáltására válaszként a hét mennydörgés szólal meg. 

A különös és félelmetes párbeszédet János le akarta írni, de egy szózat megtiltja azt neki.  
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 „És mikor a hét mennydörgés megszólaltatta az ő szavát, le akarám írni; és az égből szózatot 

hallék, a mely ezt mondá nékem: Pecsételd be, amiket a hét mennydörgés szóla, és azokat meg ne 

írd.” (10:4.) Dániel prófétával történik hasonló eset, amikor az utolsó antikrisztusi személyről kap 

látomást. Gábriel angyal érteti meg Dániellel a látomást és közli vele, hogy „...te azonban pecsételd 

be a látomást, mert sok napra való.” (Dániel 8:26.) A megírás nem volt megtiltva Dánielnek. Megír-

hatta, de az értelmét nem kutathatta. „Te pedig, Dániel, zárd be e beszédeket, és pecsételd be a köny-

vet a végső időig: tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás.” (Dániel 12:4.) A végső időket 

határozta meg Isten az írások értelmének kutatására és azok feltárására. Ezekre maga Isten ad ma en-

gedélyt pontosan azzal, hogy a Jelenések könyvén keresztül megindítja a lepecsételt írások pecsétjei-

nek feltépését, Apokalpiszisát, vagyis Ő, Jézus Krisztus tárja fel azokat számunkra. Ezért van nyitott 

könyvecske a kezében. Jézus tépte fel a pecséteket róla.  

 

 „És az angyal, a kit láték állani a tengeren és a földön, felemelé kezét az égre, És megesküvék 

arra, a ki örökkön örökké él, a ki teremtette az eget és a benne valókat, és a földet és a benne való-

kat, és a tengert és a benne valókat, hogy idő többé nem lészen: Hanem a hetedik angyal szavának 

napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek titka, a mint megmondotta az ő 

szolgáinak a prófétáknak.” (10:5-7.) Ekkor az angyal fölemeli kezét az égre, és megesküszik a Te-

remtőre, hogy idő többé nem lesz. Isten ura, és teremtője az időnek. Ő korokon, és korszakokon ural-

kodik. Nem az idő eltörléséről van szó, hanem arról, hogy nem lesz idő. De mire nem lesz? Ekkor már 

elvétetik a kegyelem és a csapások eseményei testileg és lelkileg is igen megterhelik az embereket. 

Nem marad ideje még a gondolkodásra sem. Inkább hagyatkoznak mások vezetésére. Az egyik leg-

főbb vezér azonban nem más, mint aki a Bárányhoz hasonlóan szól, vagyis a hamis próféta. Az embe-

rek nem akarnak önállóan dönteni. Döntsön helyettük más. Ez is egyfajta döntés. Csupán a felelőssé-

get nem érzik, átruházzák másra. Az érte jövő csapásokat azonban igen. A csapások rendkívül sok 

áldozatot szednek és megsebesítik az embereket. Mindez nagyon leköti az emberek energiáját és ide-

jét. Nem marad idő azon gondolkodni, hogy mi volna a helyes cselekedet. Isten elveszi tőlük az időt. 

Nem lesz kegyelmi idő. Ekkor már csak az Isten mellett elpecsételteknek lehet reménye. Ők is egyet 

tehetnek. Megőrzik tisztaságukat, vigyáznak ruhájuk fehérségére. 

 ...idő többé nem lészen... Az idő megfoghatatlan dolog. Legalább három iránya van, de mi ebből 

csak a jövő felé vezető pszichológiai irányát
50

 érzékeljül, amelynek a múlt felé mutató irányát csak 

átgondolni, vagy értékelni vagyunk képesek.
*
 Úgy is lehetne mondani, hogy az idő nem más, mint 

lehetőség. Amíg van időnk, addig van lehetőségünk. De mire? Az élet élvezeteinek halmozására, ha-

rácsolásra, uralkodásra, vagy Isten felé fordulásra, megtérésre? Igen ám, de az időben mikor? Most! 

Lehetne rávágni, de mi az a most? Hát a jelen. A jelen viszont folyton tovafut, ugyanis a jelen az a 

múlt és a jövő találkozásánál egy hártyavékony pillanat, amely azonnal el is múlik, mégis mindig tart, 

mert a jövő felé megyünk, és így egyre több a múltunk. Az életet csak így élhetjük a negyedik (idő) 

dimenzióban. Vagyis előre haladva csak élni lehet az életet. Megérteni nem. Elménk viszont csak a 

megélt életet képes kiértékelni, a jövőt nem. A jövőt hit által fogadjuk el Istentől, a múltat pedig az 

Istentől nyert bölcsesség által értékeljük ki, és megtérünk abból, ami negatív volt. Vagy mégsem? 

Matematikailag kifejezni az időt úgy lehet, hogy a múlt negatív számok halmaza a jövő pedig pozitív. 

A kettő találkozásánál van a jelen. Vagyis a nullánál. A pozitív számokból levő jövőnk egyre fogy, a 

negatív számokból levő múltunk egyre gyarapszik, a jelenünk pedig a kettő találkozásánál folyamato-

san halad előre. Úgy érzékeljük ezt a folyamatot, hogy élünk, de mégsem mondhatjuk biztosan, hogy a 

következő órában is élni fogunk. Tudjuk azonban, hogy az elmúlt órában éltünk, és azt már ki is érté-

kelhetjük. Így az életet előrefelé lehet élni, megérteni azonban: csak visszafelé. A múlt az a volt, én 

mégis azt mondom, hogy vagyok. Aki ezt el tudja mondani, az az örökkévalóságról beszél az Istennel 

együtt, mert az Isten jelentette ki önmagáról, hogy: „VAGYOK AKI VAGYOK”. (2Mózes 3:14.) A 

VAGYOK nem más, mint az örök jelen, a múlt és a jövő nélkül. De ez már a végtelenség fogalma, 

amelynek értése nem adatott meg a halandó ember számára. A fontos továbbra is az idő, amelyről 

                                                      
*
 Stephen W. Hawking az időnek három irányáról ír.  

1. A termodinamikai irány, amelyben az entrópia növekszik.  

2. A pszichológiai irány, amelyben a múltra és nem a jövőre emékezünk.  

3. A kozmológiai irány, amely arra felé mutat, amerre a világegyetem tágul.  
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megesküdött az angyal, hogy többé nem lesz. Két dolgot értettem meg ebből az angyali szózatból. Az 

egyik az, hogy az Apokalipszis itt elérkezik arra a pontra, amikor az emberek kegyetlensége és istente-

lensége miatt az időt elveszi Isten. Vagyis a lehetőséget elveszi ez által, és attól a pillanattól kezdve 

elhatároztatott a pusztulás, nincs kegyelem, nincs több gondolkodás a múlt irányába, az élet értékelé-

sére. Az isteni KEGY megvonatik a földről, és támad helyén KEGY-etlenség. Az emberek is kegyet-

lenek lesznek egymáshoz és az Isten is ítéli az embereket. Egyet azonban ne felejtsünk el. Ez prófécia, 

vagyis a JÖVŐ ígérete. Mi viszont MOST élünk, és még van IDŐnk az Isten felé fordulásra. AKKOR 

azonban már nem lesz, mert a MOST utoléri az Antikrisztus IDEJÉT és a KEGYETLENSÉG rögtön 

JELEN lesz. A másik dolog, amit megértettem az angyali szózatból, az, hogy Isten olyan Úr az IDŐ 

fölött, mint az ember a teleírt papírlap fölött, amelyen ott a tartalom, de ha akarja, összegyűrheti, fel-

tekercselheti, elégetheti. Többé nem lesz, de volt. Az emberektől Isten elveszi az IDŐT, vagyis a LE-

HETŐSÉGET. Eltörölhet mindent, ami ROSSZ volt az IDŐBEN, és megtarthat mindenkit, aki az Ő 

dicsőségére élt. 

 A szózat kifejezés nemcsak a királyok rendeleteit jelöli, hanem az égiek kijelentését is a földi 

ember felé. Magasztos kijelentés, amit többé vissza nem vonnak, mert Isten nem a visszavonások Iste-

ne. Az üdvtörténelemben több alkalommal hangzik szózat az emberek felé, pl. Jézus bemerítésekor is. 

 Az idő eltörlésének lényege, hogy a nagy nyomorúság napjai megrövidüljenek. Jézus kijelentése 

szerint: „És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de 

a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.” (Máté 24:22) 

 

 „És a szózat, a melyet hallottam az égből, ismét szóla nékem, és monda: Menj el és vedd el azt 

a nyitott könyvecskét, mely a tengeren és a földön álló angyal kezében van. Elmenék azért az an-

gyalhoz, mondván néki: Add nékem a könyvecskét. És monda nékem: Vedd el és edd meg; és meg-

keseríti a te gyomrodat, de a te szádban édes lesz, mint a méz.” (10:8-9.) János felszólítást kap, hogy 

vegye el a könyvet Jézus kezéből, és egye meg. A lényege az, hogy aki hirdeti Isten igéjét, annak nem 

elég felületesen magához venni. Felelősséggel meg is kell élni annak tartalmát, ami viszont látszatra 

egy keserű életformát hoz az ember életébe, távol minden földi örömöktől, csillogástól. De ha a meg-

élt igét hirdetik, úgy édes lesz az a hitélet, mint a méz. Ez az üzenet zárja a jelenést is.  

 

 „Elvevém azért a könyvecskét az angyal kezéből, és megevém azt; és az én számban olyan édes 

vala mint a méz; és mikor megettem azt, megkeseredék az én gyomrom. És monda nékem: Ismét 

prófétálnod kell néked sok népek és nemzetek, és nyelvek és királyok felől.” (10:10-11.) „Ismét pró-

fétálnod kell néked”. Izraelnek szól ez az üzenet. A végidők prófétái ismét közülük kerülnek ki. Izrael 

megtér abban az iszonyatos időben és bizonyságtevő néppé válik. Vállalva azt a kihívást, amit az a 

kétszázmilliós sereg fog tenni, amelyről már előzőleg írtam. 

 

 

 

 

 

 11. „És adának nékem vesszőhöz hasonló nádszálat, és angyal áll vala mellém és monda: Kelj fel, és mérd meg 

az Isten templomát és az oltárt, és azokat, a kik abban imádkoznak.  

2. De a tornáczot, a mely a templomon kívül van, kihagyd, és azt meg ne mérd; mert a pogányoknak adatott, és a szent vá-

rost tapodják negyvenkét hónapig. 

3. És adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy prófétáljanak, gyászruhákba öltözve, ezer kétszáz hatvan napig. 

4. Ezek az a két olajfa, és a két gyertyatartó, a melyek a földnek Istene előtt állanak. 

5. És ha valaki akar nékik ártani, tűz származik az ő szájokból, a mely megöli az ő ellenségeiket; és ha valaki akar nékik 

ártani, úgy kell annak megöletni. 

6. Ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget, hogy az ő prófétálásuknak idejében eső ne legyen; és hatalmuk van a 

vizeken, hogy azokat vérré változtassák, és megverjék a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják.  

7. És mikor elvégezik az ő bizonyságtételöket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenök, és legyőzi őket, és megöli 

őket.  

8. És az ő holttesteik feküsznek ama nagy városnak utczáin, a mely lélek szerint Sodomának és Égyiptomnak hivatik, a hol a 

mi Urunk is megfeszíttetett.  
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9. És a népek és ágazatok, és nyelvek és nemzetek közül valók látják azoknak holttestét három és fél nap, és azoknak holttest-

ét nem engedik sírba tenni.  

10. És a földnek lakosai örülnek és örvendeznek rajtok, és ajándékokat küldenek egymásnak; mivelhogy e két próféta gyötör-

te a földnek lakosait. 

11. De három és fél nap múlva életnek lelke adaték Istentől ő beléjük, és lábaikra állának; és nagy félelem esék azokra, a kik 

őket nézik vala.  

12. És hallának nagy szózatot az égből, a mely ezt mondja vala nékik: Jőjjetek fel ide. És felmenének az égbe felhőben; és 

láták őket az ő ellenségeik. 

13. És lőn abban az órában nagy földindulás, és a városnak tizedrésze elesék; és megöleték a földinulásban hétezer ember 

neve; és a többiek megrémülének, és a menny Istenének adának dicsőséget. 

14. A második jaj elmúlt; ímé a harmadik jaj hamar eljő.  

15. A hetedik angyal is trombitála, és nagy szózatok lőnek a mennyben, a melyek ezt mondják vala: E világnak országai a mi 

Urunkéi és az Ő Krisztusáéi lettek, a ki örökkön örökké uralkodik. 

16. És a huszonnégy Vén, a ki az Isten előtt ül az ő királyiszékeiben, esék az ő orczájára és imádá az Istent, 

17. Ezt mondván: Hálát adunk néked Uram, mindenható Isten, a ki vagy és a ki valál és a ki eljövendő vagy; mert a te nagy 

hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdetted. 

18. És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a te 

szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és a kik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak; és elpusztítsd azokat, a kik 

a földet pusztítják.  

19. És megnyilatkozék az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában; és lőnek 

villámlások és szózatok és mennydörgések, és földindulás és nagy jégeső.” 

 

A harmadik templom 
 

 „És adának nékem vesszőhöz hasonló nádszálat, és angyal áll vala mellém és monda: Kelj fel, 

és mérd meg az Isten templomát és az oltárt, és azokat, a kik abban imádkoznak. De a tornáczot, a 

mely a templomon kívül van, kihagyd, és azt meg ne mérd; mert a pogányoknak adatott, és a szent 

várost tapodják negyvenkét hónapig.” (11:1-2.) Az előző fejezet folytatódik ezekben az igékben, és a 

látomás ugyanaz. Angyal áll János mellé. Nincs névelő az angyal szó előtt, így nem állítható, hogy 

ugyanaz az angyal, aki felhőbe volt öltözve, ha a harmadik versből ez nem derülne ki, amikor „hű 

tanúbizonyságom”-nak nevezi a két prófétát. Ők Jézus mártírjai lesznek. Biztatja, hogy keljen fel, azaz 

menjen oda, ahol látomásban a templomot látja és mérje meg. 

 A történelmi tény, hogy Vespasianus császár fiának, Titus Cézárnak serege Kr.u. 70-ben a Heró-

des templomot földig rombolta. Márpedig János a látomásában határozott felszólítást kap, hogy mérje 

meg a templomot. Mivel a látomás az antikrisztusi uralkodásban játszódik, ezért a próféciát úgy kell 

elfogadnunk, hogy a jeruzsálemi templom fel fog épülni. Azt is olvashatjuk, hogy negyvenkét hónapig 

tapodják annak tornácát a pogányok. Ez pontosan három és fél naptári évnek felel meg. Mivel ez pon-

tosan megegyezik az Antikrisztus nyilvános uralkodásának idejével a hívők elragadtatása után, ezért 

arra kell következtetni a próféciából, hogy a jeruzsálemi templom már felépül, mire a fenevad nyilvá-

nosan hatalomra jut. 

 A jeruzsálemi templom felépítésének elvileg nincs semmiféle akadálya, mert Izrael „akarja” épí-

teni. A tervet is megtalálták az ásatások folyamán és az anyagi fedezet is megvan. Gyakorlatilag azon-

ban ez nem lesz egyszerű, mert a templom-sziklán, ahol a Salamon templom, majd később a Heródes-

templom állt, most a mohamedánok két szent ereklyéje, az Al-Aksza és az Omar mecset (sziklame-

cset) foglal helyet. A hagyomány szerint ugyanis itt szállt fel a mennybe az ő prófétájuk, Mohamed. A 

két templomot éppen ezért úgy vigyázza a mohamedán világ, mint a szemük fényét. Aki ehhez hozzá 

mer nyúlni, halál fia. János próféciájában ez a két mecset nem okoz semmilyen problémát. 

 Zakariás prófétától azt olvassuk, hogy a „Csemete” építi meg az Úrnak templomát. Jézusról szól 

a prófécia, és a 6:15. versből megértjük, hogy ez hogyan lehetséges. Valószínű, hogy Isten gyermekei 

mindenben segíteni fogják Izraelt templomépítési szándékában. Mi a templomépítésből ma a valóság? 

Nahmin Raba a zsidó templom építésével foglalkozó szervezet tagja szerint a templom működtetésé-

hez (28 000 papra van szükség) minden pap Izraelben van és a templomi szolgálatokat tanulják. Va-

lamennyi papi öltözet, és minden papi felszerelés elkészült, raktározva készen vár. Minderről „Kész a 

felépítésre” c. videofilm tanúskodik. A Talmud szerint (zsidó szent irat, nem része a Bibliának) az a 

Messiás megjelenésének a jele, hogy Jeruzsálemben egy tízhúrú hárfa megjelenik. Nemrégen történt 

eseményről számolt be magyarországi látogatása során Jimmy Young Izraelben élő amerikai újságíró, 

a jeruzsálemi gyülekezet vezetője. Elmondta, hogy Mika Rábáni gitárkészítő egy tízhúrú hárfát készí-
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tett felesége számára. Amikor ezt felfedezték a templom építésének koordinálói, azt vették észre, hogy 

a hárfa pontosan olyan, amely Megiddóban a barlang falfestményén látható, és megfelel a feltételek-

nek. Ha eljön a kedvező alkalom, a templom felépítése olyan rendkívül gyorsan fog haladni, hogy az 

elragadtatás előtt megtörténik az ünnepélyes felavatás, és a mindennapi áldozást megkezdik. Az első 

két versben megfigyelhető az angyalnak a felszólítása János felé, hogy a templomot, az oltárt és azo-

kat, akik abban imádkoznak, mérje meg. Építészeti felmérésről van szó. Olyan épület megméréséről, 

amely létezik. Azt megértjük és elfogadjuk, hogy Izrael a templomépítési szándékát előbb-utóbb tet-

tekben fogja kifejezni. Akadályozni fogja őt azonban a már előbb is említett két iszlám mecset. Ha 

viszont az angyali intést figyelembe vesszük, amely a 2. versben van megírva, akkor már könnyebb a 

helyzet. „De a tornáczot, a mely a templomon kívül van, kihagyd, és azt meg ne mérd; mert a pogá-

nyoknak adatott, és a szent várost tapodják negyvenkét hónapig.” (Jelenések 11:2.) Az angyali üze-

net fel is hívja erre a figyelmet, hogy azt nem kell megmérni, mert a pogányoknak adatott. A problé-

mát elsősorban nem is ez okozza, hanem az, hogy az ortodox zsidók nem olvassák az Újszövetséget, 

nem tudnak semmit erről a próféciáról, és főleg az angyali üzenetről, felhívásról.  

 Vannak, akik azt az elvet vallják, hogy a sziklamecsetet el kell távolítani a templomhegyről, mert 

a zsidó templomnak útjában van, mivel a Szentek Szentjének alapja a sziklamecsetben található. 

Vagyis, az ortodox zsidókat zavarja a két iszlám mecset, és nagyon sok politikai feszültséget szül Iz-

rael és a 300 milliós arab világ között. Ami viszont mégis reményt keltő ebben a kérdésben, az az, 

hogy a templom építését elsősorban a „Templomdomb hívei” szorgalmazzák és koordinálják. Ők vi-

szont keresztyén zsidók és igen alaposan ismerik az Ó és Újszövetség próféciáit. Megmozdulásuk 

rendkívül irritálja a mohamedánokat. 1990. október 8-án, amikor megjelentek a Templomhegyen, az 

arabok tüntetésbe kezdtek és köveket dobáltak a Siratófal előtt álló zsidókra. Perceken belül 20 000 

zsidó fejére záporoztak a kövek, mivel éppen sátoros ünnep volt, amikor is több ezer zarándok látogat-

ta meg a Siratófalat. Az ott jelenlevő rendőrökre is rátámadtak, akik tüzet nyitottak az arab tüntetőkre. 

Az eredmény 21 halott, 200 sebesült.  

 Mások szerint nem kell eltávolítani az iszlám mecseteket, mert a zsidótemplom alapjai ezeken 

kívül esnek, és csupán a pitvar területe esne egybe az iszlám mecsetek által elfoglalt területekkel. Az 

angyal szerint ez nem okozhat gondot, mert 42 hónapig a pogányok fogják taposni a pitvart. „De a 

tornáczot, a mely a templomon kívül van, kihagyd, és azt meg ne mérd; mert a pogányoknak ada-

tott, és a szent várost tapodják negyvenkét hónapig.” (Jelenések 11:2.) 

 A történelmi eseményből világosan láthatjuk, hogy a templom építése nem közönséges esemény 

lesz. Ez a templom ugyanis az egy, igaz Istent, és annak választott népét hirdetné minden egyes darab-

jával. A világ azonban sem Istenről, sem népéről nem akar hallani. Főleg az arabok nem. Mégis azt 

kell mondani, hogy Isten igéje valósággá válik. Eljön az az idő, amikor a templom építésére minden 

lehetőség adott lesz politikailag is. Szerződéskötések és új szövetségesek biztosítják majd, hogy a 

zsidók felépíthessék templomukat, de csak a templomot. A tornácot (pitvar) nem építhetik meg. A 

tornác miatt ugyanis el kellene takarítani a mecsetek közül valamelyiket. Amikor az arabok és a zsidó 

állam aláírja a szerződést, igen gyors ütemben felépül a templom, és megkezdődik a mindennapos 

áldozás. Ebben az időben már működni fog a törvényszegés titkos bűne. Azt jelenti ez a Íge, hogy a 

hetvenedik hét megkezdődik és már az Antikrisztus uralkodik, de még a titkos szervezet leplezi az ő 

személyét. A hamis prófétával szövetkezve, hirtelen beszüntetik a mindennapi áldozatot, és az Anti-

krisztus szobrát állítják fel a templomban. 

 

 „És adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy prófétáljanak, gyászruhákba öltözve, ezer két-

száz hatvan napig. Ezek az a két olajfa, és a két gyertyatartó, a melyek a földnek Istene előtt 

állanak. És ha valaki akar nékik ártani, tűz származik az ő szájokból, a mely megöli az ő ellensége-

iket; és ha valaki akar nékik ártani, úgy kell annak megöletni.” (11:3-5.) A három és fél éves anti-

krisztusi uralkodás kezdetén jelenik meg a két tanúbizonyság. Azt állítja az angyal, hogy ezek az ő 

tanúbizonyságai. Az angyal minden kétséget kizáróan Jézus Krisztus, akit felhőbe öltözve láttunk az 

előző fejezetben. A két tanúbizonyság prófétaként fog működni. Tevékenységük rendkívül kiemelke-

dő és eltérő lesz a kor prófétáihoz képest. Gyászruhákban hirdetik az igazságot és az Úr haragjának és 

bosszúállásának napját. A gyászruha nem elegáns fekete öltönyt és nyakkendőt jelentett az ókori Izra-

elben, hanem zsákruhát, és a gyászoló hamut szórt a fejére. 
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 A 11:4. versből megtudhatjuk, hogy az Úr prófétái az „a két olajfa, és a két gyertyatartó, ame-

lyek a földnek Istene előtt állanak.” Zakariás próféta azt mondja róluk 4:14.-ben: „Ezek ketten az 

olajjal felkentek.” János elmondja a két prófétáról, hogy hatalmuk lesz arra, hogy az eget bezárják, 

hogy tűz származzon a szájukból, hogy a vizeket vérré változtassák. 1Királyok 18. részből és 

2Királyok első részből ismerjük Illés prófétát. Kérésére több alkalommal is tűz szállt le az égből. 

„Akkor alászálla az Úr tüze.” (1Királyok 18:38.) És megemésztette az áldozatot, vagy a király köve-

teit. Illés nem halt meg, hanem elragadta az Úr tüzes szekerén, és azóta az Úrnál van. Még egy ember-

ről tudósít a Szentírás, aki nem halt meg: „És mivel Énókh Istennel járt vala; eltűnék, mert Isten 

magához vevé.” (1Mózes 5:24.) Keresztelő Jánosban Illés lelke volt. Istennek minden lehetséges. 

Ugyanakkor azt olvassuk a Zsidók 9:27-ben, hogy: „És miképen elvégezett dolog, hogy az emberek 

egyszer meghaljanak, azután az ítélet:” A következő versben azt olvassuk, hogy Krisztusnak is meg 

kellett áldoztatni. Miért lenne Illés és Énokh kivétel? Miért vitte őket mégis magához élve az Úr? 

Azért, hogy e két prófétát a végnek napjaira fenntartsa?  

 

 „Ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget, hogy az ő prófétálásuknak idejében eső 

ne legyen; és hatalmuk van a vizeken, hogy azokat vérré változtassák, és megverjék a földet akármi 

csapással, valamennyiszer akarják.”(11:6.) A két próféta 1260 napig fog prófétálni. Az pontosan 

három és fél év. Az egyik csapás, amellyel sújtani fogják a földet, az ég bezárása lesz. Nem lesz eső 

prófétálásaik ideje alatt. A meglévő vizeket vérré változtatják. Illés prófétálására bezáratott az ég. 

„Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű; és imádsággal kéré, hogy ne legyen eső, és nem volt 

eső a földön három esztendeig és hat hónapig:” (Jakab 5:17.) Valamint 1Királyok 17:1. Nem kétsé-

ges, hogy ez a prófécia megismétlődik az Apokalipszis idején, amelynek második (nyilvános) szaka-

sza pontosan ennyi ideig tart.  

 

 „És mikor elvégezik az ő bizonyságtételöket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenök, 

és legyőzi őket, és megöli őket.” (11:7.) Minden időben hatalmas problémája volt a keresztyén embe-

reknek, hogy Isten oltalma nem terjed ki a gonoszság elleni védelem minden fázisára. Miért nem lép 

közbe Isten, és miért nem védelmezi meg a szenteket, miért engedi, hogy győzedelmeskedjék a go-

nosz? Nézzünk csak fel a Golgotára! Isten közbelépett, hogy Jézust keresztre ne feszítsék? A római 

birodalom mártírjai idején közbelépett, hogy a vérengzéseket megállítsa? Vagy a keresztes hadjárat, 

vagy az inkvizíció idején miért látjuk úgy, hogy a fenevadak győzedelmeskedhettek és Isten hallga-

tott? A választ esetlenül talán úgy lehetne megfogalmazni, hogy Isten mindig is küzdelmet akart látni 

az ember és Sátán között. Ebben a küzdelemben az ősevangélium szerint leírt Ige a célra mutató. „És 

ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az 

neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.” (1Mózes 3:15.) A kígyó marása halálos, de 

előbb az ember annak fejére tapos és taposása közben marja meg sarkát a kígyó. Ez a közdelem közöt-

tük. Ahol nincs küzdelem az ember és a gonosz között, ott kapituláció van. Vagyis az ember megadta 

magát a gonosznak. A végidők két prófétája bizonyságtételével a fenevad fejét tapossa, de az végül 

legyőzi Isten embereit. A múlt és jövő mártírjainak példája, a mi bátorságunk megalapozója lehet. A 

prófécia ugyanis így folytatódik a következő Igeversben: 

 

 „És az ő holttesteik feküsznek ama nagy városnak utczáin, a mely lélek szerint Sodomának és 

Égyiptomnak hivatik, a hol a mi Urunk is megfeszíttetett. És a népek és ágazatok, és nyelvek és 

nemzetek közül valók látják azoknak holttestét három és fél nap, és azoknak holttestét nem engedik 

sírba tenni. És a földnek lakosai örülnek és örvendeznek rajtok, és ajándékokat küldenek egymás-

nak; mivelhogy e két próféta gyötörte a földnek lakosait.” (11:8-10.) A két próféta kivégzése egy 

azonosított városban történik. A város szellem szerint Sodomának és Egyiptomnak hívattatik. A várost 

tehát szellemi értelemben kell a másik kettőhöz hasonlítani. Sodoma valóban királyváros volt de más 

városok is tartoztak még hozzá. A sodomia nevezetű fajtalankodás (homoszexualitás) innen ered. A 

városállamot Isten tűz által pusztította el, mivelhogy törvénnyé tették a bűnt. Egyiptom pedig egy 

ország neve, amely a történelem folyamán szinte mindig harcolt Izrael ellen. Ez a két Istenellenes 

tulajdonságot hordozó ország név azonosíttatik Jeruzsálemmel, mert ott feszítették meg Isten Fiát, a 

mi Urunkat. Ott ölik meg a két prófétát is. 
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 A holttesteket nem engedi eltemetni a fenevad, hogy példát szolgáltasson és elrettentse vele az 

Isten népét. A népek és nemzetek pedig örülnek, mert a két próféta igen nagyon meggyötri a föld la-

kosait, és a pusztulásuk feletti örömükben ajándékokkal kedveskednek egymásnak. Örömük csak há-

rom és fél napig tart. 

 

 „De három és fél nap múlva életnek lelke adaték Istentől ő beléjük, és lábaikra állának; és 

nagy félelem esék azokra, a kik őket nézik vala. És hallának nagy szózatot az égből, a mely ezt 

mondja vala nékik: Jőjjetek fel ide. És felmenének az égbe felhőben; és láták őket az ő ellenségeik. 

És lőn abban az órában nagy földindulás, és a városnak tizedrésze elesék; és megöleték a 

földinulásban hétezer ember neve; és a többiek megrémülének, és a menny Istenének adának di-

csőséget. A második jaj elmúlt; ímé a harmadik jaj hamar eljő.” (11:11-14.) A két feltámasztott 

próféta arcukra fagyasztja a mosolyt. Küldetésüket viszont befejezték, és az Úr hangja szózatként 

mondja nékik: „Jőjjetek fel ide.” Ellenségeik szeme láttára emelkednek fel és távolodnak el a földről. 

Amikor az Úr leszól a két prófétának, a föld megremeg, és úgy, ahogy olvassuk, igen sokan meghal-

nak a földrengés miatt. „A második jaj elmúlt: ímé a harmadik jaj hamar eljő.” 

 

A hetedik trombitaszó, avagy a harmadik jaj. 

 „A hetedik angyal is trombitála, és nagy szózatok lőnek a mennyben, a melyek ezt mondják 

vala: E világnak országai a mi Urunkéi és az Ő Krisztusáéi lettek, a ki örökkön örökké uralkodik. 

És a huszonnégy Vén, a ki az Isten előtt ül az ő királyiszékeiben, esék az ő orczájára és imádá az 

Istent,” (11:15-16.) A legmozgalmasabb és legeseménydúsabb szakaszhoz értünk az apokalipszisben. 

Kétség nélkül eddig is sok-sok jelenségről olvashattunk, de az igazi nagy jelenség ezek után fog kez-

dődni. A hetedik trombitaszó elhangzásakor szózatok hangzanak el, amelyek ezt mondják: „...E vi-

lágnak országai a mi Urunkéi és az ő Krisztusáéi lettek, a ki örökkön örökké uralkodik.” Krisztusé 

lett a világ az országaival együtt. A kereszthalál óta Ő a jogos tulajdonos. Vérével lefizette már akkor 

a váltságot, a tekercset átvette az Atya kezéből, de az idő majd a hetedik trombitaszó idején telik le. A 

pecsétek föltépése folyamatosan halad, és elérkezik az idő a hetedik pecsét feltépéséhez, amikor hét 

trombitáló angyal megbízatást kap a trombiták megszólaltatásához. „Hanem a hetedik angyal szavá-

nak napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek titka, amint megmondotta az 

ő szolgáinak a prófétáknak.” (Jelenések 10:7.) A felhőbe öltözött angyal szózata valósággá válik, és 

a hetedik trombitaszó idején „elvégeztetik az Istennek titka.” Mi ez a titok? Isten nem akarja eltitkol-

ni az övéi elől tetteit. Szolgáinak minden időben kijelentette magát, akaratát, törvényeit, rendeleteit. 

Semmit sem fog az Úr cselekedni anélkül, hogy az ő szolgáival ne tudatná, de a hitetlenkedő világ 

számára titok az élet és annak jelenségei. Sodoma pusztulása előtt így szólt az Úr Ábrahámhoz: „És 

monda az Úr: Eltitkoljam-é én Ábrahámtól, a mit tenni akarok? Holott Ábrahám nagy és hatalmas 

néppé lesz; és benne megáldatnak a földnek minden nemzetségei. Mert tudom róla, hogy megpa-

rancsolja az ő fiainak és az ő házanépének ő utánna, hogy megőrizzék az Úrnak útát, igazságot és 

törvényt tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, a mit szólott felőle.” (1Mózes 18:17-19.) A hit-

ből valók Ábrahám leszármazottai, és Isten ma is megjelenti, amit cselekedni akar. „Mert semmit sem 

cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak.” (Ámós 

3:7.) Isten titkának lényege a Jelenések 11:17 versben olvasható. Ez, Jézus Krisztusnak a földi hata-

lom átvételével kapcsolatos. Azzal, hogy a négy nagyhatalom küzdelmét hogyan fejezi be Jézus, aki-

vel egyik hatalom sem számol, de ötödikként a menyből érkezve lecsap Izrael pusztítóira. (Lásd: 

Nyolcadik jelenés.) A mennyei jelenet azzal folytatódik, hogy a szózat elhangzása után a huszonnégy 

Vén az ő orcájára esik és imádják az Istent.  

 

 „Ezt mondván: Hálát adunk néked Uram, mindenható Isten, a ki vagy és a ki valál, és a ki 

eljövendő vagy; mert a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdetted. És 

megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és 

jutalmat adj a te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és a kik a te nevedet félik, kicsinyek-

nek és nagyoknak; és elpusztítsd azokat, a kik a földet pusztítják.” (11:17-18.) A kijelentések azt 

hangsúlyozzák, hogy a hetedik trombitaszó idején Jézus átveszi a hatalmat a földön. A csapás soroza-

tok által elpusztíttatik minden gonosz ember, a tűzözön által fertőtlenítődik a föld, és megszűnik a 

gonoszság létjogosultsága. Nem lesz emberi szív, aki jogot és helyet adhatna nekik a földön tartózko-
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dásra. Az ördögi seregek letakaríttatnak a földről, Sátán megkötöztetik, és a mélységbe vettetik. A 

harag napja ezzel véget ér, valamint a három és fél éves nagy nyomorúság ideje is. A kegyelmi kor-

szakot lezáró ítélet, nagy nyomorúságban és tűzözönben érvényesül. Ezt követi az ezeréves 

békeország, amelynek a végén újból elszabadíttatik Sátán, hogy Góg és Mágóg személyén keresztül 

újból elhitesse az elszaporodott emberiséget. A két igevers teljesen érthető szavakkal mondja el azt, 

amit a huszonnégy király imádatában fejez ki Istennek.  

 A föld tönkretevése már régen elkezdődött. Világméretű szennyezése azonban a XX. században 

teljesedik ki. Ma már olyan sok szennyezőanyag kerül a földbe, hogy annak leírása több kötetet tenne 

ki. Isten nem azért teremtette a földet, hogy tönkretegye az ember, hanem azért, hogy művelje azt. 

Isten munkájának lerontóira, a válasz csapásokban fog érkezni, és az ő haragjának poharát a földre 

borítja. A 18. vers kimondja, hogy az Isten elpusztítja azokat, akik a földet pusztítják. A 19. versben 

ez a pusztítás el is végződik végérvényesen és visszavonhatatlanul.  

 

 „És megnyilatkozék az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének ládája 

az ő templomában; és lőnek villámlások és szózatok és mennydörgések, és földindulás és nagy jég-

eső” (11:19.) Az általánossá váló földrengés által elpusztul minden istentelen és földet pusztító em-

ber. Ha valaki mégis túlélné, akkor azt a rettenetes jégeső veri agyon. Ki menekül meg? Isten különös 

módon gondoskodik arról, hogy egy maradék, egy kis embercsoport életben maradjon, és az Életet 

átmenekítsék az Apokalipszisen. Hogyan fog ez megtörténni? A 12. résztől kezdve ezt is elmondja 

Isten Ígéje. Isten ígéretet tett arra, hogy az emberiséget bevezeti Jézus Krisztus által az 1000 éves 

békeországba. Ezek után a csapássorozatok után vajon még marad ember a földön? Kétség nélkül 

hiszem, hogy igen. Mégpedig az a száznegyvennégyezer zsidó, akik elpecsételtettek. Ha visszaemlé-

kezünk, azt olvashattuk a pecsétek csapásaiban, hogy az emberiség negyedrésze elpusztul. Ami marad, 

az a háborúk és katasztrófák által fog erősen megfogyatkozni. A trombiták csapásainál is folyamatos 

pusztulás olvasható, majd a hatodiknál újból egy számérték olvasható a 9. rész 18. versben, „E há-

romtól öleték meg az emberek harmadrésze...” Vagyis a maradék emberek harmadrésze. Miközben a 

csapások által pusztul az istentelen nép, az Antikrisztus pusztítja azokat, akik hitre jutottak, és nem 

hajlandók őt imádni. Akik mégis életben maradnak, azokról azt olvashatjuk, hogy a két próféta csapá-

saitól pusztulnak el először sokan, de miután a két próféta megöletik, és feltámadva a mennybe ragad-

tatik, azután az Isten fejezi be a föld pusztítóinak megölését villámlás, mennydörgés, földrengés és 

mintegy utolsó szőnyegbombázás, vagyis a tálentum nagyságú jégeső által. (1 tálentum egyenlő 43,65 

kg. V.ö. Jelenések 16:21.) 

 Az Úr válasza a földet pusztító ember felé villámlás, szózat, mennydörgés, földindulás és nagy 

jégeső formájában érkezik. A templom megnyilatkozásakor láthatóvá lesz az Isten és az ember szövet-

ségekor készült láda, a frigyláda. Ez ma is nagyon izgatja a hitetlen világot. Mindig is kutatta és el 

akarta azt tulajdonítani. Az istenhitet elvetette, de a szövetség ládáját kereste. Az újkorban nem is 

annyira a láda természete miatt akarták megszerezni, hanem az arany miatt. Az ókorban a filiszteusok 

még tisztelték a benne rejlő erőt, bár ők sem tudták, hogy Izrael Istene kíséri a frigyládát. Inkább má-

gikus tiszteletet éreztek iránta. Most a 19. versből megtudhatjuk, hogy a láda eredetije ott van az Isten 

templomában. A ládából mindig kettő volt. Az egyik az eredeti, a másik a másolat. Az eredeti volt 

Istennél és arról kellett mintázni Mózesnek a másolatot. „Vigyázz, hogy arra a formára csináld, a 

mely a hegyen mutattatott néked.” (2Mózes 25:40.) Rendkívül nagy pontosságot követelt az Úr Mó-

zestől a láda elkészítésében. Hajszálpontos méretet adott róla és a kérubokról, amelyek a láda tetején 

helyezkedtek el. Tekintetüket a láda felé fordítva és szárnyaikkal befedezték azt. A láda anyaga fa és 

arany volt. A sittim fát kívül-belül arannyal kellett bevonni. A láda tetején lévő kérubok közül szólt 

Isten Izrael népéhez a főpapon keresztül. Jézus Krisztus kiábrázolója volt az emberek között ez a láda. 

Az anyaga is jól mutat személyére. A fa, amelyen kimondta, hogy „elvégeztetett” és az arany, ami a 

mennyei természetét mutatja. A sokak által kutatott láda eredetije láthatóvá válik Isten gyermekeinek 

számára a mennyek országában. 

 Mindaz, amit eddig csapásként tanulmányoztunk, azt János a mennyből letekintve láthatta. Két 

irányból jövő csapás lesz akkor a föld emberiségén. Az egyik az Antikrisztustól jövő pusztulás. Ő fog 

megöletni minden embert, aki szétszórva él a pogányok között, és az Eklézsia elragadtatása után hitre 

jut. Csupán a 144 000 elpecsételt zsidó férfira (és nőre) nem teheti a kezét. Őket ugyanis Isten elrejti 

az üldözések elől. A 12. részben erről még lesz szó. Megharagítja azonban az Antikrisztust a bizony-
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ságtevő nép, és fegyverrel támad ellene, a világ katonai hatalmát egyesítve. A zsidó-keresztyének 

üldözését és megölését nevezi a Biblia, aratásnak. Az aratáskor Isten az érett termést az ő csűrébe 

(mennyországba) takarítja, ahol az aratók az angyalok. Vagyis az Antikrisztus által öletnek meg, de a 

lelkeket az angyalok szállítják Isten országába. A másik pusztítási irány Istentől jön, és ez természeti 

katasztrófákban (földrengések, villám, mennydörgés, jégeső, tűzzel kevert jégeső) fog megnyilvánul-

ni, valamint háborúk és háborúk tüze által. Később olvashatjuk majd, hogy ez a szürettel azonosítható, 

ahol egyedül Jézus tapossa Isten haragjának borsajtóját.  

 A földet beborító hullák eltakarítására Isten egy különös tervet dolgozott ki. Erről a 19. részben 

fogunk bővebben olvasni. Miután a hullák eltakaríttatnak, Jézus kivezeti az elrejtett 144 000 zsidó 

fiatalt, és megkezdődik az 1000 éves békeország a földön. Az Apokalipszis végére csak egy kevés 

ember marad meg. A 144 000 zsidó fiatal, és a tűzbiztos helyekre menekült pogányok közül is egy 

kevés.  

 „Ímé az Úr megüresíti a földet és elpusztítja azt, és elfordítja színét és elszéleszti lakóit! S 

olyan lesz a nép, mint a pap; a szolga, mint az ő ura; a szolgáló, mint asszonya; a vevő, mint az 

eladó; a kölcsönadó, mint a kölcsönkérő; a hitelező, mint az, a kinek hitelez; Megüresíttetvén meg-

üresíttetik a föld, és elpusztíttatván elpusztíttatik; mert az Úr szólá e beszédet. Gyászol és megromol 

a föld, elhervad és megromol a földnek kereksége, elhervadnak a föld népének nagyjai. A föld meg-

fertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök 

szövetséget. Ezért átok emészti meg a földet, és lakolnak a rajta lakók; ezért megégnek a 

földnek lakói, és kevés ember marad meg.” (Ézsaiás 24:1-6.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

Egyház történelem: A kegyelem korszaka 

 

         

         
  efézusi szmirnai pergamumi thiatirai szárdiszi filadelfiai laodiceai 

  96 313 545 1517 1984-91 ? ?? 

 

 

                                                        

                                                      

         

              1.        2.       3.       4.       5.       6.       7. pecsét             
    

 

 

A hetedik pecsét a tűzözön elindítása. 

A hét trombitaszó:                            1. jaj,      2. jaj,     3. jaj.     

      1.          2.          3.           4.           5.           6.           7. 

 

 
 

1/3-ad 

föld 

1/3-ad 

tenger 

1/3-ad 

folyóvíz 

1/3-ad 

nap, 

hold 

okkul-

tizmus 

Arma-

geddon 

hatalom 

átvétel 

 

 

 

 
                                          elragadtatás                                   Jézus 2. visszajövetele 

          1     2    3    4      5       6                              7 

                                                                      

                                                                                                                

                                                                                                                 

 
               Filadelfia                   Laodíczea 

         az Eklézsia utolsó ideje     a népek ítélete 

 

         nyomorúság: 3,5 év        nagy  nyomorúság: 3,5 év                                      

                           Az Antikrisztus ideje = 7 év 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laodíczea,  

a megítélt nép. 



122 

 

 

 

 

 

 

 

Második látomás 

csoport 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jel az égben 
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Ötödik jelenés 
 

 

 

 

 12. „És láttaték nagy jel az égben: egy asszony a ki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az ő 

fejében tizenkét csillagból korona;  

2. A ki terhes vala, és akarván szűlni, kiált vala, és kínlódik vala a szülésben. 

3. Láttaték más jel is az égben, és ímé vala egy nagy veres sárkány, a kinek hét feje vala és tíz szarva, és az ő fejeiben hét 

korona; 

4. És a farka utána vonszá az ég csillagainak harmadrészét, és a földre veté azokat; és álla az a sárkány a szűlő asszony elé, 

hogy mikor szűl, annak fiát megegye.  

5. És szűle fiú-magzatot, a ki vasvesszővel legeltet minden nemzetet; és ragadtaték annak fia Istenhez és az ő királyiszékéhez. 

6. Az asszony pedig elfuta a pusztába, hol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt ezer kétszáz hatvan napig. 

7. És lőn az égben viaskodás: Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala a sárkánynyal; és a sárkány is viaskodik vala és az ő 

angyalai;  

8. De nem vehetének diadalmat, és az ő helyök sem találtaték többé a mennyben. 

9. És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, a ki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhi-

teti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ő vele levettetének. 

10. És hallék nagy szózatot az égben, a mely ezt mondja vala: Most lett meg az idvesség és az erő, és a mi Istenünknek or-

szága, és az ő Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi 

Istenünk előtt. 

11. És ők legyőzték azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételöknek beszédéért; és az ő életöket nem kímélték mindhalálig. 

12. Annakokáért örűljetek egek és a kik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög tihozzá-

tok, nagy haraggal teljes, úgymint a ki tudja, hogy kevés ideje van. 

13. Mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdé az asszonyt, a ki a fiút szűlte. 

14. De adaték az asszonynak két nagy sasszárny, hogy a kígyó elől elrepűljön a pusztába az ő helyére, hogy tápláltassék ott 

ideig, időkig, és az időnek feléig. 

15. És bocsáta a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mintegy folyó vizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa.  

16. De segítségűl lőn a föld az asszonynak, és megnyitá a föld az ő száját, és elnyelé a folyóvizet, a melyet a sárkány az ő 

szájából bocsátott. 

17. Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten 

parancsolatainak megőrzőivel, és a kiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele; 

18. És álla a tengernek fövenyére.”  

 

 

 

Jel az égben 
 

 A tizenkettedik fejezettel egy újabb látomássorozat kezdődik. Ilyenkor nincs látomás elválasztó 

kifejezés. Most nem olvashatjuk azt, hogy: ezután, vagy ezek után láttam. Ez a látomássorozat úgy 

mutatja be az Apokalipszist, hogy mindent a földről szemléltet. A látomás kozmikus jelenettel kezdő-

dik. A földről tekintve, az égben történő dolgokat láttatja Jánossal Jézus. 

 Az inkvizíció halomra ölte azokat a keresztyéneket, akik a Biblia tanait hirdették. Amerika felfe-

dezése után, a középkori keresztyén-üldözésekre az volt sok életben maradott protestáns válasza, hogy 

kivándoroltak az új hazába. A reformáció fokozta a pápa haragját.
51

 A keresztyén kivándorlások tö-

megessé váltak Észak-Amerikába. Ott találtak otthont a véres kezű pápák elől. Észak-Amerika protes-

táns állammá vált. Marx, Engels, és Lenin eszméi nem vettek erőt rajta, de szabad utat adtak a vallási 

és lelkiismereti gyakorlatnak. Európa a pápai elnyomás alatt nyögött, a Fehér Oroszország pedig úgy 

döntött, hogy ideológiát vált, és Lenin tanításait követi. A két világháború után Európában is teret 

nyert az ateizmus, egészen az Atlanti-óceánig. Végül a két birodalom közötti határt Németországban 

húzták meg. Amerika kitartott a Biblia mellett. Következett a második világháború utáni hidegháborús 

versengés korszaka. Vagyis, a kommunista és a keresztyén birodalom ideológiai, technikai, technoló-

giai, és pszichológiai háborúja, illetve a versengésének időszaka. Szovjetunió világuralomra tört, 

Amerika pedig védekezett és tervezett. A küzdelmet ezer tényező befolyásolta, de azok közül a döntő 
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az volt, hogy melyik fél bírja Isten áldását. Globálisan vizsgálva a két hatalom küzdelmét, kimondha-

tó, hogy az Asszony (Eklézsia) képviselője Amerika, illetve a Biblia tanításait követő világ volt.  

 

Az egyház dicsősége, és küzdelme 

 „És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, a ki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a 

hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona;” (12:1.) Amikor Jánosnak elkezdődik a látomása, 

fölnéz az égre és egy asszonyt lát, aki a napba van felöltözve. Lábaival a holdon áll és fején tizenkét 

csillagból álló korona. Ennek az igeversnek három klasszikus magyarázata terjedt el. Továbbá szüle-

tett egy negyedik is, amelyre az első három után térek ki. 

 

1. Mária az asszony, aki a Fiút szülte. Jézusnak a tizenkét tanítványa a tizenkét csillag.  

2. A másik magyarázat szerint az igaz Izraelről van szó, aki a végidőkben helyreállíttatik, és a tizen-

két törzs a tizenkét csillag. Isten feleségének nevezte Izraelt az ószövetségben. Erre utal az Ézsaiás 

26:17 is. 

3. Az egyház az asszony, a szellemi Izrael, aki vajúdva szült, de vajúdik most is. Az egyház szimbó-

luma az asszony. A tizenkét csillag, az egyház első apostolait jelölik elsősorban. Az egyház dicsős-

ségét, a napba öltözöttségével, és a hold lábai alá helyezésével fejezte ki a látomást adó Jézus 

Krisztus.  

4. A csillagképekben, csillagokban elhelyezett jelekről van szó, amelyről már a teremtés könyvében 

is olvashatunk, valamint amire a farizeusok kérdeztek rá Jézustól, hogy mutasson nekik mennyei 

jelet. Lásd Mt. 16:1. Jézus azonban annak a nemzedéknek, ill. nemzetségnek csak a Jónás próféta 

jelét adta. Adott azonban mennyei jelet a végidők egyházának (Eklézsiának), amint azt a Lk. 

21:25-26-ban is olvashatjuk.    

 

 Ugyanaz a közös az első három változatban. Egyik sem az égben történik, és nem az égben látha-

tó jel. Márpedig az Igében arról, van szó, hogy: ...láttaték nagy jel az égben. Erre az Igére az említett 

három magyarázatot nem alkalmazhatjuk, de mint önálló megállapítások, helytállóak.  

 A megoldást az asszony fején levő ékesség adja. A sztephanosz. Jelentése: koszorú, győzelmi 

koszorú, dísz, ékesség, jutalom. Az asszony fején lévő koszorú (sztephanosz) az embereknek a földön 

megvívott küzdelmeikért járó ékessége. Mivel a végidőkről szól a kijelentés, ezért nem a tizenkét 

apostolról van itt szó, hanem az egyházkorszak végidejében színre lépő tizenkét személyről, akik va-

lóságosan, a földön vívták meg az égben jelként feltűnő küzdelmeiket. Miről van tehát szó? 

 Bibliai megengedő próféciával találkozunk ebben a versben. A látomást adó kijelenti, hogy: „és 

lábai alatt vala a hold” vagyis az Ige hírül adja, hogy az asszony lábbal taposhatja a holdat. Tehát 

hatalmába kerítheti. Ha a történelmi tényeket megnézzük, akkor megállapíthatjuk, hogy valóságosan a 

holdra tette lábát az ember. (Neil Armstrong és Edwin Aldrin páros elsőként.)
52

 1969. július 20-án 

este az amerikai holdexpedíció első leszálló egysége sikeresen talajt ért a holdon. A két űrhajós más-

nap, július 21-én lépett ki a leszállóegységből a Hold felszínére.
53

 Figyelemre méltó, hogy az amerikai 

és szovjet holdverseny feszített tempóban fej-fej mellett haladt. Ez az ateista világ, és a deista (Istent 

elismerő) világ küzdelme volt a dicsőségért, amelyet a földön vívtak meg, de csak egyik érhetett célba, 

illetve a holdra. A bibliai prófécia mintegy 1900 évvel előre közli a győztest. Az Istenfélő világ képvi-

selői a győztesek. A hat sikeres holdraszállás alkalmával 12 űrhajós szállt le a holdra. 1969. július 21-

én a szovjet űrhajó (Luna 15) is a holdra akart szállni (ember nélkül), de a felszínbe csapódva fölrob-

bant.
54

 Ezen kívül minden emberes holdprogramja kudarcot vallott. Mintha valakik vigyázták volna a 

holdat annak érdekében, hogy „akárki” ne léphessen rá. (Ezzel kapcsolatban számtalan újságcikk és 

könyv jelent meg, amelyeket komolytalannak nyilvánított a szocialista ideológia.) Akik emlékeznek a 

holdra induló amerikai űrhajósok indulás előtti ceremóniájára, azok bizonyára azt sem felejtették el, 

hogy annak istentisztelet és imádkozás volt a lényege. A szovjet űrhajósok indulás előtti ceremóniájá-

nak lényege pedig az volt, hogy az ember nagyságát dicsőítse, és Isten létezésének az ellenkezőjét 

bizonyítsa. Ennek az ideológiai küzdelemnek a vége 1984-91, amikor Gorbacsov közreműködésével 

összeomlott a Szovjetunió.  

 Ezzel nem ért véget a holdmisszió, mert mindkét fél újabb expedíciókkal próbálkozott, de minden 

esetben kudarcot vallottak olyan mértékben, hogy végül mindkét fél kénytelen volt belátni: nemcsak 
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nem léphetnek többé a holdra emberek, de még csak meg sem közelíthetik, embert szállító űrhajóval. 

„Valakik” ezt ugyanis minden esetben megakadályozzák. A prófécia beteljesedett, tizenkét asztronau-

ta fémjelzi (ékesíti) az Istenfélő világot azon a koronán, amelyért a földön küzdött, de az égben látta-

tott meg. 

 Ennek a próféciának a lényege nem az, hogy holdra szállt az ember, hanem az, hogy Isten a di-

csőségét nem adja másnak. Dicsőségéből részesíteni viszont csak azt az ideológiát fogja, amelynek 

szimbóluma az asszony. Az pedig természetes, hogy Isten előre látja az emberiség történelmét, de 

próféciaként csak azt közöl az emberrel, amit Ő jónak lát ahhoz, hogy akik komolyan veszik a Biblia 

üzeneteit, felkészülhessenek.  

 Az Apokaliptika a keresztyén korszak végéről beszél. Annak a programját írja le, hogy a jövőben 

hogyan fognak történni az események. Az égben látható jelként feltűnő 12 csillagot nem kereshetjük a 

múltban. Ehhez hasonló jel soha nem volt látható az égen, és soha többé nem is lesz. Erre figyelmezte-

tő próféciát olvashatunk. „Ha oly magasra szállnál is, mint a sas, és ha a csillagok közé raknád is 

fészkedet: onnan is levonnálak, ezt mondja az Úr.” (Abdiás 1:4) Ez azt jelenti az égbe szálló ember 

számára, hogy onnan is, de más helyről is levonlak ha fészket raksz. Ezt igazolja az a tény, hogy a 

holdra tervezett űrállomás építése teljesen meghiúsult. Még elkezdési fázisba sem jutottak. Pedig na-

gyon szerették volna megvalósítani. 

  

 „A ki terhes vala, és akarván szűlni, kiált vala, és kínlódik vala a szülésben.” (12:2.) A Károli 

fordítás szerint az asszony terhes. A teher nemkívánatos dolog a mai fogalmaink szerint. Itt azonban 

arról van szó, hogy az asszony újszülöttet akar a világra hozni, amely újszülött áldás a világ számára. 

Az asszony tehát áldott állapotban van, de a szülése kínok között történik. Az előző vers az egyház 

végidőkben levő dicsőségét mutatta be, ez pedig a kínlódását, szenvedését. Az egyház születése rend-

kívül nagy kínok között történt az őskeresztyének idején is. A Golgotán kezdődött a kín, és a 

kín(lódás) folytatódott a véreskezű császárok, pápák, inkvizítorok, királyok, hadvezérek miatt. A szülő 

asszony kiáltása Istenhez történt, és történik a korszak végén is, amely kiáltásra Isten nem úgy lépett 

közbe, hogy a kínzókat elpusztította volna, hanem a szenvedőnek adott erőt a szenvedéshez.
55

 Úgy, 

ahogy a Golgotán történt. A jelenések könyve a jelen és a jövő újszülötteit készíti fel, arra, hogy a 

Krisztusi út, nem garantáltan kínok nélküli, de áldásos. Az apokalipszis idején annyiban változik Isten 

válasza az ősidőkhöz képest, hogy kozmikus erejű választ ad az egyház támadójának. Erről volt szó a 

8. és 9. részben. 

 

 „Láttaték más jel is az égben, és ímé vala egy nagy veres sárkány, a kinek hét feje vala és tíz 

szarva, és az ő fejeiben hét korona” (12:3.) Az előbbivel egy időben egy másik jelt is látott János. Az 

áldott állapotban levő asszonyt (egyházat) vajúdása közben egy hétfejű, tízszarvú sárkány támadja 

meg. A sárkány az ég csillagainak harmadrészét magával vonszolja, és a földre veti. A hétfejű sárkány 

azonosításán nem kell gondolkodnunk, mert a Biblia elvégzi.  A 9. versben megmagyarázza, hogy 

Sátánról van szó. „És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, a ki neveztetik ördögnek és a Sátán-

nak,” (12:9a) A további azonosításokat is megtaláljuk a 17. részben. A hét fej, azt a hét hegyet jelenti, 

amelyen a nagy parázna ül. A tíz szarv pedig a tíz királyság. (Vö. 17. rész.)  

 

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

sárkány a szűlő asszony elé, hogy mikor szűl, annak fiát megegye.” (12:4.) Ebben a versben a láza-

dás szereplőivel jelenik meg a nagy veres sárkány. Az ég csillagai az angyalokat jelölik. A hatodik 

pecsét magyarázatánál már említettem, hogy ezen a helyen megszemélyesített asztérokról van szó. 

Lázadáskor Sátán az angyali világ egyharmad részét magával rántotta a lázadásba. Ma ezeket ördö-

göknek és démonoknak nevezzük. A csillagok földre vetése után a sárkány a szülő asszony elé állt, 

hogy annak fiát megegye. Jézus születésekor Nagy Heródes volt az a személy, aki gyermekeket gyil-

koltatott le Betlehemben és környékén. Sátán Heródes személyében öltött testet. Heródest használta 

fel tervének végrehajtásához. Heródes volt az a gonosz személy, aki hajlott a sátáni gyilkos inspiráció-

ra. Minden korban úgy volt, hogy megtalálta a megfelelő személyt, akiket pusztításra használhatott, 

egészen napjainkig. Tömeggyilkosok és népirtók adták oda magukat a hétfejű sárkánynak és hajtották 

végre a gonosz szellemi sugallatokat. A mögöttünk lévő történelemben így jöttek létre cézárok, csá-
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szárok, királyok és barbár fejedelmek, középkori pápák, Hitler, Sztálin, stb. akik sok keresztyént ke-

gyetlen körülmények között elpusztítottak. Az egyház azonban nem gyermekeket szül, hanem döntésre 

érett felnőtt embereket, aki az egyház gyermekei nevet viselik.  

 Ezt a jelet az egyház dicsőségével együtt, de másik jelként látta János. Az egyház egy újabb meg-

próbáltatásáról beszél a prófécia. Vagyis a hétfejű sárkány üldözni fogja az örökéletre érett keresztyé-

neket az egyházkorszak végén is. Ez nem túlságosan biztató jövőkép a döntés előtt álló emberek szá-

mára, de Jézus semmit sem titkolt el ezekből, amikor a nagy apokaliptikus beszédét elmondta. Íme, 

egy részlet belőle. „Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlölete-

sek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egy-

mást, és gyűlölik egymást. És sok hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek. És mivelhogy a 

gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De a ki mindvégig állhatatos marad, az 

idvezül.” (Máté 24:9-13) 

 

Az első négy vers értelmezésének negyedik változata. 

 A három klasszikus magyarázat után had térjek ki a negyedik, de egészen új magyarázatra. Ez a 

magyarázat, az első négy versnek olyan értelmezést ad, amely szerint szó szerint a csillagokban, és a 

csillagokkal történik. Nézzük ismét a négy verset.  

 „És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, aki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a 

hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona; Aki terhes vala, és akarván szülni, kiált vala, és 

kínlódik vala a szülésben.  Láttaték más jel is az égben, és íme [vala] egy nagy veres sárkány, aki-

nek hét feje vala és tíz szarva, és az ő fejeiben hét korona;  És a farka utána vonszá az ég csillagai-

nak harmadrészét, és a földre veté azokat; és álla az a sárkány a szülő asszony elé, hogy mikor szül, 

annak fiát megegye.” Jel. 12:1-4. 

 Ebben a négy Ige versben egy csillagképről olvashatunk, mégpedig a szűz csillagképről. Ebben a 

csillagképben (egészen pontosan mellette) minden évben egyszer áthald a napunk a bolygóival együtt. 

Minden évben egyszer a lemenő nap olyan megvilágításba helyezi a szűz csillagképet, hogy az a le-

menő nap fényébe úgy öltözik, mint egy nő a ruhájába. Ez azonban nem a földről látható, hanem egy 

modern csillagászati távcsővel, vagy programmal. Ezért a „láttaték” kifejezés, (műveltető ige) az első 

versben teljesen helytálló, mert csak azok láthatják, akiknek ezt megmutatják. Vagyis nem láthatod, 

ha nem mutatják meg. Ma azonban ez a jelenség a csillagászati szimulátoros programokkal megláttat-

ható. Azért napba öltözött asszony a szűz csillagkép neve, mert minden évben egyszer napban öltözik. 

Mi az, amit látni lehet? 

 2017. szeptember 23.-án a naplemente idején, a nap pontosan a szűz vállánál fog állni a nyugati 

égbolton. Bár ez minden évben megismétlődik, de a hold nincs mindig a lába alatt. A hold csak 19 

évente egyszer jelenik meg a csillagkép lába alatt, amikor az napba öltözik. Azonban az asszony 

ilyenkor nem terhes. A szűz csillagkép terhességét az okozza, hogy a Jupiter (királybolygó) 11,8 éven-

te egyszer áthalad a szűz méhén keresztül, de csak minden 83 évben egyszer mutat a királybolygó 

olyan retrográd mozgást, mint gyermek az anyaméhben. Vagyis 83 évente a Jupiter egy oda-vissza 

mozgást végez úgy, hogy pontosan a méhen belüli forgása 9 hónap és 3 hétig tart. Ez túl van a 9 hóna-

pos terhességen, tehát túlhordásos a születendő Király, és az asszonyról ezért mondja a második vers-

ben, hogy: „…és kínlódik vala a szülésben”. Ilyenkor azonban nincs ott a hold az asszony lába alatt. 

De nem csak ez a feltétel nem teljesül. A 12 csillagból való korona sincs a helyén. Feje fölött az 

oroszlán csillagkép kilenc csillaga állandóan jelen van, mint az asszony koronája. További bolygó 

elhelyezkedésekre van szükség, hogy a 12 csillagból lévő korona is pont akkor legyen az asszony feje 

fölött, amikor a nap beragyogja az asszonyt, a hold a lába alatt, és a királybolygó is (Jupiter) az asz-

szony méhében retrográd mozgást végez. Ez a ritka csillagegyüttállás az emberiség történelmében 

csak egyszer 5932 évvel ezelőtt, (ie. 3914-ben) volt látható. Akkor, amikor a Biblia Ádám és Éva ide-

jét az Édenből való kiűzetésre teszi. Ekkor kapta Éva a szülésre vonatkozó igéket. „És ellenségeske-

dést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre 

tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselős-

séged fájdalmait, fájdalommal szülsz magzatokat;” 1Móz 3:15-16a. 

 2017. szeptember 23.-án a naplemente idején, a nap pontosan a szűz vállánál fog állni a nyugati 

égbolton. A hold pontosan a lába alatt lesz, az asszony feje fölött az oroszlán csillagkép kiegészül 

három fényes naprendszeri bolygóval, a Mars, Merkur, és Vénusz bolygóval. Így ezen a napon a nap-
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ba öltözött asszony feje fölött 12 csillagból lesz a korona. A szülés megtörténik, s a Jupiter bolygó 

ekkor már az asszony ölében látható. Az asszony méhéből való kilépés 2017. szeptember 10-én lesz.  

 

 A másik jel: „Láttaték más jel is az égben, és íme [vala] egy nagy veres sárkány, akinek hét 

feje vala és tíz szarva, és az ő fejeiben hét korona; És a farka utána vonszá az ég csillagainak har-

madrészét, és a földre veté azokat; és álla az a sárkány a szülő asszony elé, hogy mikor szül, annak 

fiát megegye.” Jel. 12:3-4. Az asszony szülése idején, vagyis attól a pillanattól kezdve, hogy a szűz 

csillagképben megjelenik a Jupiter, a 67P/Csurjumov–Geraszimenko üstökös, az ESA Rosetta űr-

szondájának célégitestje megérkezik a szűz csillagkép lába elé. Ez a hétfejű sárkányhoz hasonló és 

vörös színű üstökös 2016. novembertől egészen 2017. októberig lesz ott az égen, ahol a Szűz csillag-

kép "lába" van. Vagyis a teljes terhesség ideje alatt ott áll. Így 2017. szeptemberében is azon a kör-

nyéken lesz. Mindez 50 évvel Jeruzsálem visszafoglalása után a Jubilleumi évben. Az üstökös kerin-

gési ideje 6,5 év. Ezzel a gyakorisággal látható a csillagkép környékén. 

 Tekintettel arra, hogy a Jupiter gravitációs tömegénél fogva naprendszerünk azon - földet védő - 

bolygója, amely összegyűjti a naprendszerbe érkező nagyobb tömegű aszteroidokat, üstökösöket, ezért 

nem elképzelhetetlen, hogy hasonló esemény történik, mint amikor 1994-ben a Shoemaker-Levy üstö-

kös kilenc darabra szakadva a Jupiterbe zuhant.  

 A nyolcadik, és kilencedik fejezetben már olvashattunk is a folyókba és tengerbe zuhanó égi jö-

vevényekről. Ebben a versben felismerhető a Jupiterbe való becsapódási szándék is. Azért mondom, 

hogy szándék, mert az ötödik versben azt olvashatjuk, hogy sikertelen az a szándék, hogy kárt tegyen 

a naprendszer király bolygójában. „És szüle fiú-magzatot, aki vasvesszővel legeltet minden nemze-

tet; és ragadtaték annak fia Istenhez és az ő királyi székéhez.” Jel. 12:5. Ez a vers azonban az a 

pont, ahol be is fejezhető a negyedik teológiai tétel, mert ismét az Izraelre vonatkozó teológiai állás-

pontok lesznek az uralkodóak.    

 

 „És szűle fiú-magzatot, a ki vasvesszővel legeltet minden nemzetet; és ragadtaték annak fia 

Istenhez és az ő királyiszékéhez.” (12:5) Itt úgy mutatja be a megszületett Fiút, hogy vasvesszővel 

legeltet minden nemzetet. A vers első fele Jézusról beszél. Nem így ismertük meg őt az evangéliu-

mokból. Egykor, mint Bárány jött közénk, hogy Isten országát alázattal bemutassa, és a váltságdíjat 

lefizesse. „Utált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegségek ismerője!” (Ézsaiás 

53:3.) Betegeket gyógyított, halottakat támasztott, éhezőket megelégített. Szelíd és alázatos volt. Itt 

azt olvashatjuk, hogy: „vasvesszővel legeltet”. A vas, ítéletet, kemény ítéletet szimbolizál. A legeltet 

kifejezés, egyértelmű felvigyázást jelent. A kemény ítéletben benne van a jogosság és az igazság. 

„Uralma növekedésének nem lesz vége és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága 

felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké.” (Ézsaiás 

9:7a.)  

 A 12. rész ötödik vers úgy folytatódik, hogy: „és ragadtatik annak fia Istenhez és az ő királyi-

székéhez”. Értelmezhetnénk Jézus mennybemenetelére is ezt a mondatrészt, de akkor elveszítenénk 

azt az információt, amit a korszakvég egyházának (asszonyának) üzen a látomást adó. Ez a korszak 

végén élő üldözött egyház Fiakról beszél, akik Jézushoz hasonlóan Isten királyiszékéhez ragadtatnak.  

 Az asszony csak a kegyelmi korszakban szimbolizálja az egyházat. Előtte Izrael volt az, aki a 

fiakat szülte. Ő volt az asszony, fején tizenkét csillaggal. A tizenkét csillag Izrael tizenkét törzsét jel-

képezi. Amikor azonban a napba öltözött asszony a keresztyénséget szimbolizálja, ott a tizenkét csil-

lag Jézus Krisztus tizenkét tanítványát, az apostolokat jelképezi. Krisztus mennybemenetele után a 

keresztyének foglalják el az asszony helyét. Az Eklézsia veszi át azt a szerepet a világban, amit Izrael-

ben Mária töltött be. Nem vallás, nem egyházak, hanem az egyházakban lévő olyan jámbor emberek 

közössége, akik nem a bálványok, és a világ elvárásainak, hanem egyedül Istennek akarnak tetszeni. 

(Ef. 6:6; Zsid 11:6.) Ezért nem az egyház, egyházak az Isten népe, hanem az Eklézsia (gyülekezet). Az 

egyház szimbolikus értelme: asszony. Az Eklézsia szimbolikus értelme viszont: a szűz, aki Krisztus 

menyasszonya. Az Eklézsia (gyülekezet) szüli az Isten fiait, akik Jézus Krisztus útját végigjárták, már-

tírok, bizonyságtevők, ugyanakkor királyi papság, szent nép. Úgy is távoznak el a világból, mint Jé-

zus. Az Eklézsia elragadása után az asszony szerepét újból Izrael népe veszi majd át. Kozmikus dicső-

séget azonban csak a korszakvég egyházának ad Isten, aki lábait a Holdra tehette.  
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 „Az asszony pedig elfuta a pusztába, hol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt ezer 

kétszáz hatvan napig.” (12:6.) Itt úgy látjuk az asszonyt, - Izraelt - mint amikor az Eklézsia már eltá-

vozott és Izrael megtér Istenéhez, felismerve Jézusban a Messiást. Az asszony - Izrael - üldözése az 

Apokalipszis idején sem fog szünetelni. Az ősellenség addig háborgatja Isten népét, amíg el nem 

pusztítja Isten a háborgatót. Az asszonyról Isten személyesen gondoskodik. Helyet készít neki a pusz-

tában, ahol ezerkétszázhatvan napig (3,5 év-ig) rejtekhelye lesz. 

 

 „És lőn az égben viaskodás: Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala a sárkánynyal; és a sár-

kány is viaskodik vala és az ő angyalai; De nem vehetének diadalmat, és az ő helyök sem találtaték 

többé a mennyben. És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, a ki neveztetik ördögnek és a Sá-

tánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ő vele 

levettetének.” (12:7-9.) Mihály arkangyal az ő seregével az égben, Sátán ellen viaskodik és a sárkányt 

(Sátánt) a földre veti. Ez ugyanaz a kozmikus magasság, mint amelyben a napba öltözött asszonyt látta 

János. A sárkány, az a Sátán. Sátánnak LUX FERRO volt a neve a teremtése után. Neve is a hatalmára 

és személyére utalt. LUX FERRO, azaz fényhordozó. A világosság angyala volt. Lakóhelye volt a 

mennyben, ahonnan levettetett. Hatalmassági szinten a kérubok rendjébe tartozott. Minden angyali 

teremtménynek fejedelmeként a hatalmassági piramis csúcsán állt. „Valál felkent oltalmazó Kérub; 

és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál, tüzes kövek közt jártál. Feddhetetlen valál 

útaidban attól a naptól fogva, melyen teremtetél, míg gonoszság nem találtaték benned. Kereskedé-

sed bősége miatt belsőd erőszakossággal telt meg és vétkezél; azért levetélek téged az Isten hegyéről, 

és elvesztélek, te oltalmazó Kérub, a tüzes kövek közül.” (Ezékiel 28:14-16) A Bibliából úgy olvas-

hatjuk, hogy Isten teremtette Őt is, ahogyan mindent az egész létezőket. „Minden ő általa lett és nála 

nélkül semmi sem lett, a mi lett.” (János 1:3.) Ez az Ige kizárja, hogy Sátán egy ellenisten, vagy má-

sik isten lehetne. Teremtmény, akit ismer a Teremtője. Így értjük meg Ézsaiás 45:7. versét. „Ki a vilá-

gosságot alkotom és a sötétséget teremtem, ki békességet szerzek és gonoszt teremtek; én vagyok az 

Úr, a ki mindezt cselekszem!” 

 A viaskodás a szellemvilág két pólusa között megy végbe. „Mihály és az ő angyalai viaskodnak 

vala a sárkánynyal; és a sárkány is viaskodik vala és az ő angyalai;” A viaskodás Sátán vereségével 

ér véget, és úgy olvashatjuk, hogy a földre vetik az ő angyalaival együtt. „Miként estél alá az égről 

fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, a ki népeken tapostál!” (Ézsaiás 14:12)  

 Az emberiség történetében ez lesz az az idő amikor elérkezik a klasszikus értelemben ismert 

Apokalipszis, vagyis a korszak vége. Apokaliptikáról akkor beszélhetünk, amikor az emberiség és a 

kozmosz történetének horizontján haladunk. A prófétaság viszont a néptörténetek horizontján vonul 

végig. Más népekről csak úgy beszél a prófécia, hogy azt Izraelhez vonatkoztatja.
56

 A szellemvilág 

viaskodásának következménye az, hogy a kozmosz lényei azonos dimenzióba kerülnek, az emberiség-

gel. Ettől a ponttól kezdve együtt íródik a két teremtmény története (itt próféciája), vagyis az emberi-

ség és a levetett szellemvilág története. Azonos a történeti horizont. Két civilizáció találkozása az 

Apokaliptika lényege. A szellemi és a földi civilizációé. Itt azonban nem szabad azt gondolnunk, hogy 

a másik civilizáció az csak a sötétség lakója lehet. Akkor is Apolaliptikáról van szó, ha a teremtéstör-

ténetről beszélünk, és akkor is amikor az özönvíz történetről. Ott is megjelentek a kozmosz lakói, és 

kapcsolatba léptek az emberi civilizációval. Az édenben Isten és az ember találkozása is megtörtént, 

valamint Sátánnal is azonos történeti horizontba került. Az volt a kezdet Apokalipszise. Amiről most 

olvasunk, az pedig a kegyelmi korszakvég Apokalipszise. A „világirodalom” is Apokaliptikáról be-

szél, amikor nulladik és sokadik típusú találkozást emleget. Csak nem tudja nevén nevezni a Biblia 

nélkül, vagy szándékosan ferdíti a szellemvilág lakóinak szándékát, és azt mondja, hogy: UFO. Vagy 

nem tudja azonosítani, vagy szándékosan hazudik. A Biblia viszont azonosítja, és azt mondja, hogy: 

„És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, a ki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az 

egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ő vele levettetének.” (12:9.)  

 Két évvel a második világháború után még elevenen élt mindkét nagyhatalomban az a tudat, hogy 

a másik megtámadhatja. Ez arra kényszerítette a szovjet és amerikai katonai vezetést, hogy a lokáto-

rokkal szünet nélkül az eget kémleljék. 1947. július 4-én este Roswellben elszabadult a pokol. A ra-

darvillanások megsokasodtak, közben a vihar is tombolt és villámok csapkodtak. Philip J. Corso ezre-

des a következőkről tudósít ötven év eltelte után az eseményről: „Miközben a mennydörgés és a vil-
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lámok tombolása az égen szinte bibliai méreteket öltött, a fénypont a radar képernyő bal sarkába 

ereszkedett, majd egy pillanatra úgy látszott, hogy eltűnik Arnold őrnagy szemei elől. A jel azonban 

ismét felbukkant, és egy ragyogó fehér villanás kíséretében felrobbant, hogy aztán végleg nyoma vesz-

szen.  

 A képernyő üres maradt. A villogó jelek eltűntek. Ahogy a radarirányítók és a szobában tartóz-

kodó elhárító tisztek összenéztek, ugyanaz a gondolat villant fel valamennyiünkben: egy repülő - vagy 

bármi is volt az - lezuhant.”
57

 A roswelli esemény után a technikai fejlődés elképzelhetetlen léptékűvé 

vált. A könyv írója elismeri, hogy ma az égből hullott technika másolása és alkalmazása történik. 

Mindez úgy néz ki, mintha az emberiség javát szolgálná, de a valóság az egészen más. Az égből hul-

lott technikát a hadászatban alkalmazzák elsőként. Ami 1947-ben Új-Mexikóban a roswelli bázis fö-

lött történt, nem egyedi eset volt. Nem jelenti azonban azt, hogy a sátáni seregek mind levettettek 

volna. Az igazi nagy égiháború még várat magára. Ez a dátum azonban arra figyelmeztet, hogy elkez-

dődött valami, ami egy nemzedéken belül befejeződik. Ezt támogatja az is, hogy szintén 1947-ben 

találták meg a Qumráni tekercseket, és 1948-ban Izrael helyreállították. 

 

 „És hallék nagy szózatot az égben, a mely ezt mondja vala: Most lett meg az idvesség és az erő, 

és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója le-

vettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. És ők legyőzték azt a Bárány véré-

ért, és az ő bizonyságtételöknek beszédéért; és az ő életöket nem kímélték mindhalálig. 

Annakokáért örűljetek egek és a kik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert le-

szállott az ördög tihozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint a ki tudja, hogy kevés ideje van. (12:10-

12.) A szózatba elhangzik a levettetésnek az oka. Isten fiainak vádolása ok a mennyből való levettetés-

re. A mennyet nem szennyezi tovább, ezért öröm az egekben, de jaj a föld és a tenger lakosainak, mert 

nagy haraggal érkezik az ördög. Aki tudja, hogy vesztes, és kevés ideje van, annak semmi sem drága. 

Az mindent feléget és lerombol maga körül. Hitler is azt tette, amikor már visszavonulásba kezdett. A 

vesztesnek semmi sem drága. Sátán tudja, hogy vesztes. Ezt mutatja az a jelenet is, hogy akarata elle-

nére levettetik (levettetett) a földre. Mint vesztes fél szörnyű pusztítást fog végezni a földön. Mindent 

föléget maga körül. 

 

 „Mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdé az asszonyt, a ki a fiút 

szűlte. De adaték az asszonynak két nagy sasszárny, hogy a kígyó elől elrepűljön a pusztába az ő 

helyére, hogy tápláltassék ott ideig, időkig, és az időnek feléig.” (12:13-14.) Sátán életében ezek az 

utolsó idők: „úgymint a ki tudja, hogy kevés ideje van.” (12:12b.) Kergetni kezdi az asszonyt. Az 

antikrisztusi idők napba öltözött asszonya nem más, mint a zsidók bizonyságtevő népe, mert az elra-

gadtatás után a kegyelem visszatér hozzájuk. A rendkívül nagy, ördögi üldözések között menekülési 

lehetőség nyílik a zsidó nép számára. A 14. versben olvashatjuk, hogy sas szárnyakon menekülnek el a 

pusztába. Oda, ahol az ő helye van, ott élik le azt a maradék időt, ami a Krisztus második visszajöve-

teléig hátra van. Az időről így szól: „ideig, időkig, és az időnek feléig.” Dániel könyvében találko-

zunk ezzel az időmeghatározással. Dániel próféta pontosan erről az eseményről ír. Az Antikrisztus 

fellépéséről, amelynek ideje így van meghatározva. „És sokat szól a Felséges ellen és a magasságos 

egek szenteit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt; és az ő kezébe adatnak 

ideig, időkig és fél időig.” (Dániel 7:25.) Az idő kifejezést az év megjelölésére is használták. Az idő-

intervallum a következő. Ideig = év (egyes szám). Időkig = két év (duális) fél időig = fél év. Vagyis: 

Évig + két évig + fél évig = 3,5 év. Ez 1260 nappal, vagy 42 hónappal egyenlő.  

 

 „És bocsáta a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mintegy folyó vizet, hogy azt a folyóvíz-

zel elragadtassa. De segítségűl lőn a föld az asszonynak, és megnyitá a föld az ő száját, és elnyelé a 

folyóvizet, a melyet a sárkány az ő szájából bocsátott.” (12:15-16.) A kígyó, vizet bocsát az ő szájá-

ból az asszony után, hogy a folyóvíz által elragadja. A folyóvíz, emberek által alkotott és jól szerve-

zett, korlátok között mozgó szervezetet szimbolizál. Ez a szervezet alkalmasnak látszik arra, hogy a 

Napba öltözött asszony után kutasson, és azt megölje, ha megtalálja. Szervezett, hajtóvadászat-szerű 

üldözésről olvashatunk a 15. versben. Azok az emberek, akik bátran hirdetik Isten igazságát, és bi-

zonyságot tesznek Jézus nevéről, rendkívül nagy megpróbáltatásokon mennek majd keresztül. Mégis, 

nagy lehetőséget nyit az Úr számukra, mert a föld megnyitja száját és elnyeli a folyóvizet. Azonban 
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lesz más segítség is azoknak, akik a napba öltözött asszonyt alkotják. Az ötödik trombitaszó csapása 

sújtani fog minden embert. A napba öltözött asszony fiainak homlokán ott lesz az Isten pecsétje, őket 

a sáskák elkerülik. Ez a csapás öt hónapig fog tartani, de a három és fél éves időből ez is jelentős rész. 

A trombitálások alatt jövő egyéb csapások olyan zavarokat okoznak a mindennapos életben, hogy még 

a legjobban szervezett alakulatoknak is kudarcot fog jelenteni az üldözés. A Makkabeus háborúban 

lehet felfedezni hasonló vonásokat. A Makkabeusok lázadásakor a pusztába és hegyek barlangjaiba 

kellett menekülniük az antikrisztusok elől. Josephus Flavius a Zsidók háborúja c. művében írja le a 

nagy üldözéseket s azok túlélését. A föld szervezett és törvények által megerősített, politikai és papi 

hatalmat jelent. Nem ez a legszilárdabb bázis. Hanem a Kőszikla. Az, hogy megnyitja száját, azt jelen-

ti, hogy felszólal (látszat felszólalás) az üldözések ellen. Az üldözést ezek szerint nemcsak a törvény 

gyakorlói által kezdeményezik, hanem a sátáni inspiráció alatt lévő, minden szervezet által is.  

 Az a nagyméretű üldözés, amit ebben a fejezetben olvasunk, rögtön az Eklézsia elragadása után 

robban ki. Gyors döntések születnek, hogy aki a megtéréssel foglalkozik, azt ki kell irtani. Ezek elle-

nére mégis lesznek olyanok, akik felismerik tévedésüket, és a zsidókhoz csatlakoznak. 

(Prozelitizmus). Azért a zsidókhoz, mert visszatér hozzájuk a kegyelem. Ahogyan most is lehet egy 

zsidó keresztyén, úgy abban az időben is lehetséges lesz a zsidókhoz való csatlakozás. Erre a zsidók 

mindig készek voltak, és akkor is készek lesznek. A zsidóvá létel a prozelitizmus lényege. Ezzel 

együtt a zsidógyűlöletet is fel kell vállalni. Valószínűleg lesznek, akik vállalják az üldözéseket is, mert 

ráébrednek arra, hogy Jézus ma is élő Krisztus. Amikor látja majd Sátán, hogy hiába minden erőlkö-

dés, mert az asszony védett helyre menekült, akkor haragjában elmegy, hogy az asszony magvából 

való egyebek ellen hadakozzon. Itt a többi megtért zsidó népet szemlélteti a kép. Az asszony ellen 

való hadakozás alatt azt értem, hogy az elpecsételt 144 000 ellen harcol Sátán. A 144 000, Jézus 

Krisztusról beszél az egész világnak, és Sátán jelenlétét leleplezi. Ebben az időben egyet jelent a 144 

000 az asszonnyal.  

 

 Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő mag-

vából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és a kiknél vala a Jézus Krisztus bizonyság-

tétele” (12:17.) Az asszony magvából való egyebek, viszont a teljes zsidó népet ábrázolja azokkal 

együtt, akik bizonyságtételre merik nyitni szájukat Jézus Krisztus mellett, és nem veszik fel az Anti-

krisztus bélyegét. A bizonyságtétel ereje olyan nagyhatású lesz az emberekre nézve, mint amilyen 

nagy volt Jézus munkája a földön 2000 évvel ezelőtt. Egészen bizonyos, hogy a két próféta közül Illés 

lesz az, aki a 144 000 élén csodatetteket cselekszik, és ahogy olvashatjuk, csapásokkal fogja sújtani a 

földet. A hitetlen világ eliszonyodik a bizonyságtevőktől, és Sátán sugallatára elhatározzák a kipusztí-

tásukat. Ekkor egyébként az egész zsidó nép megtér Istenéhez, és felingerli az Antikrisztus birodalmát 

az ellene való háborúra úgy, ahogy az a Dániel 11:21 verstől meg van írva. Izrael területe az északi, és 

déli király hadszínterévé válik. A háborúba Izrael belekeveredik, és szörnyű pusztítás veszi kezdetét.

  

 A pusztítás kezdetén Izrael a háborús menekítési terv szerint, biztonságos helyre menekíti először 

a gyermekeket. Ez a menekítési terv valósítja meg az apokaliptikus próféciát, amely úgy szól: „De 

adaték az asszonynak két nagy sasszárny, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy 

tápláltassék ott ideig, időkig, és az időnek feléig.” (Jelenések 12:14.) Az elpecsételt 144 000 fiatal 

férfit (és leányt) igen gyorsan elszállítják (elrepítik) a harc színhelyéről egy igen biztonságos helyre, 

amelyet a ma élő keresztyén közösség készít elő. A prófécia szerint ideig, azaz egy évig, időkig, azaz 

két évig, és az időnek feléig, vagyis fél évig ott táplálják őket. Ez pontosan 3 és fél év, ami megegye-

zik az Antikrisztus nyilvános idejével. Ez a hely, Petra. „A Rózsapiros város” nevet viseli, amely a 

hegy kőszikláiba van bevájva a Nabateusok földjén. Amikor Sátán felfedezi a 144 000 eltűnését, ha-

ragját az asszony magvából valók ellen, azaz Izrael teljes népe ellen fordítja. Ekkor kezdődik meg 

Izrael teljes kiirtása, amely a két próféta jelenléte miatt nem fog gyorsan haladni, de a három és fél év 

végére csak egy maroknyi (maradék) marad életben közülük. Úgy hiszem, hogy a 144 000 elpecsételt 

zsidó férfihez legalább ennyi lány tartozik. Részben tőlük fog az Apokalipszis után benépesülni a föld, 

az 1000 év alatt. 

 A három és fél éves antikrisztusi időszakot a Biblia többféleképpen fogalmazza meg. Mind a 

három Dániel könyvében található. Vajon miért használ háromféle megfogalmazást? Vegyük sorra 

őket: 



131 

 

1. „És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak...” 

(Dániel 9:27.) Itt a hetvenedik hétről beszél az írás, illetve annak feléről. A hatodik részben, a 6. 

pecsét magyarázatánál erről már volt szó. Dániel könyve hét időben, azaz hét évben mutatja be a 

teljes Apokalipszist. A hét felén, vagyis három és fél év eltelte után, az Antikrisztus nyíltan és erő-

szakosan fellép a zsidók ellen. Ettől a pillanattól kezdődik a maradék három és fél év, amely időn 

át már nem a háttérből irányítja a világpolitikát, hanem nyíltan színre lép. Itt még nagyon tömören 

fogalmazza meg az Antikrisztus idejét a Szentírás. 

2. A következő időmeghatározás szintén Dániel könyvében található, a 12. rész 7. versben. „... ideig, 

időkig és fél időig...”. Ez ugyanazt jelenti. Az idő egy éves időszakot jelöl, amelyet duális számban 

használva két évet jelent. Az ókorban még használták a duális számot. A fél időig fél évet jelöl 

meg. A Jelenések könyve 12. rész 14. versben használja ezt a kifejezést. Nem véletlenül. Ezzel arra 

kényszerít bennünket, hogy lapozzunk vissza a Dániel könyve 12. részhez, és adjuk meg a magya-

rázatot azon keresztül. Dániel könyve héber nyelven íródott és a héber nyelvtan az idő kifejezés 

alatt olyan idő intervallumot ért, amely 1 évig tart. Ennek a kifejezésnek a kettes (duális) számát 

használták a két év megjelölésére is. Ez a megfogalmazás már egyértelműbbé teszi a HÉT és a 

HÉT FELÉN meghatározásokat. Isten Igéje arról akar bennünket biztosítani ezzel a többféle idő-

szak-meghatározással, hogy az igazi jelentést ne takarják el a feledés, és nyelvújítások fátylával 

évszázadok és ezredek. 

3. A harmadik bizonyságot a három és fél évről szintén Dániel 12. részben mondja ki az Úr. „És az 

időtől fogva, hogy elvétetik a mindennapi áldozat, és feltétetik a pusztító Útálatosság, EZER-

KÉTSZÁZ ÉS KILENCZVEN nap lesz. ” (Dániel 12:11.) Ez harminc nappal több, mint amit a Je-

lenések 12:6. versében olvashatunk. Az 1260 nap csak az asszonyra vonatkozik az apokalipszisben. 

Ennyi ideig tápláltatik ő a pusztában. Az asszony azonban nem meneküléssel kezdi az elhivatását, 

hanem szüléssel és bizonyságtétellel. Ez azt jelenti, hogy eltelik egy időszak, amíg felbőszül ellene 

Sátán és rájön, hogy az asszony fiát képtelen megenni. Ez a Dániel könyvében olvasható Ige azon-

ban elmond egy időszakot 1290 napban megjelölve úgy, hogy megmondja, mikor kezdődik el a na-

pok számlálása. Akkor, amikor „... elvétetik a mindennapi áldozat...”, és amikor letelik az 1290 

nap „... feltétetik a pusztító útálatosság...”, vagyis az Antikrisztus beül a templomba Istenként mu-

togatni magát. Ekkor jelenik meg Jézus is a templomban és megemészti azt feltűnésével és szájá-

nak leheletével. 

4. Akik odalapoztak Dániel 12. részhez és elolvasták a 11. verset, azoknak bizonyára feltűnt, hogy 

ezután a 12. versben 1335 nap is szerepel. Erről még lesz szó a 19. részben. Előzetesen annyit 

megemlítek, hogy amikor Jézus elpusztítja az Antikrisztust, utána az antikrisztusi világot is leszü-

reteli. Ekkor már csak istentelen emberek élnek a földön és a 144 000 menekült, akik a szüret ide-

jén még rejtve lesznek. Akik Izrael (legkisebb) ellen és mellette felvonultak hadakozni, azokat el-

választja Jézus egymástól, miként a pásztor elválasztja a kecskéket a bárányoktól. (Máté 25:31-46. 

alapján.) Megtörténik a népek ítélete a Jósafát völgyében. Minden gonosz (kecskék) ember életét 

kioltja, és a csataterekre rendeli a dögevő madarakat. A hullák eltakarítása madarak által folyama-

tosan tart. Miután a csatatérről a madarak eltakarították a hullákat, Isten sajátságos módon, tűz ál-

tal fertőtleníti bolygónkat. A steril földön 45 nap alatt megindul az új élet sarjadása, és a fölszállt 

vizek megemésztik a föld körül gomolygó koromréteget. Ennyi ugyanis a különbség az 1290 és az 

1335 nap között. Azután Jézus kiszabadítja a 144 000 bizonyságtevőt. Tehát: „Boldog, a ki várja 

és megéri az ezerháromszáz és harminczöt napot.” (Dániel 12.12.)  

5. Még egy apokaliptikus időmegjelöléssel találkozunk a Jelenések könyvében, itt azonban kétszer is 

(és sehol máshol). A 42 hónappal. Ez pontosan három és fél évet tesz ki. De amikor ezt használja, 

akkor egy érdekes eseménnyel kapcsolatban teszi. Először a 11. részben olvashattuk, hogy a temp-

lom tornácát 42 hónapig a pogányok fogják taposni, mert Isten azoknak adta. Másodszor a 13. 

részben lesz szó róla, amikor a fenevad cselekvő idejéről szól az írás. A két esemény szorosan kap-

csolódik egymáshoz. Vagyis, a fenevad hadi tevékenysége a Szentföldön fog megtörténni. Hadai 

nem törődnek a szent nép atyáinak Istenével, és ott tapossák a tornácot, ahol az iszlám objektumok 

állnak, mivel az, pontosan a tornác területét foglalja el.  
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 „És álla a tenger fövenyére.” (12:18.) A zsidókhoz írott újszövetségi levélből olvashatjuk (Zsi-

dók 11:12.), hogy a tenger fövenye Ábrahám leszármazottait jelöli. Sátánt úgy látjuk ebben a versben, 

hogy Izraelben van, és a zsidó népre teszi lábát. Lábbal taposni valamit, vagy valakit azt jelenti, hogy 

hatalma van azon, akit tapos. Ez az Ige és a 13. rész ugyanazt a képet szemlélteti. A sötétség elhatal-

masodik, és uralni fogja a világot. (Vö. 9. rész.) Akkor, a sötétségben Izrael fog világítani bizonysága-

ival, mert úgy olvassuk a 17. versben, hogy Isten törvényeit őrzik, és náluk lesz a Jézus Krisztus bi-

zonyságtétele. Sátán rajtuk áll ugyan, de Izraelt ez már nem fogja érdekelni. Olyan erővel és hata-

lommal tesznek bizonyságot Jézusról, hogy az egész világnak felforr a vére és összerezzennek Izrael 

hangjától. E nagy bizonyságtétel elfojtására kerekedik fel abban az időben az egész világ, és megin-

dulnak a népek a világ minden tájáról, hogy hadakozzanak Isten népével. „Kelj fel, világosodjál, mert 

eljött világosságod és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjsza-

ka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik.” (Ézsaiás 60:1-2.) „Ésaiás 

pedig ezt kiáltja Izráel felől: Ha Izráel fiainak száma annyi volna is, mint a tenger fövenye, a ma-

radék tartatik meg.” (Róma 9:27.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13. „És láték egy fenevadat feljőni a tengerből, a melynek hét feje és tíz szarva vala, és az ő szarvain tíz korona, 

és az ő fejein a káromlásnak neve. 

2. És e fenevad, a melyet láték, hasonló vala a párduczhoz, és az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán 

szája; és a sárkány adá az ő erejét annak, és az ő királyiszékét, és nagy hatalmat.  

3. És látám, hogy egy az ő fejei közzül mintegy halálos sebbel megsebesíttetett; de az ő halálos sebe meggyógyíttaték; és 

csodálván, az egész föld követé a fenevadat.  

4. És imádák a sárkányt, a ki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádák a fenevadat, ezt mondván: Kicsoda hasonló e fene-

vadhoz? Kicsoda viaskodhatik ő vele?  

5. És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét hóna-

pig. 

6. Megnyitá azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat a kik a 

mennyben laknak.  

7. Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze; és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven 

és népen. 

8. Annakokáért imádják őt a földnek minden lakosai, a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, a mely a Bárányé, a ki 

megöletett, e világ alapítása óta. 

9. Ha van füle valakinek, hallja! 

10. Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy; ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Itt van a 

szentek békességes tűrése és hite. 

11. Azután láték más fenevadat feljőni a földből a kinek két szarva vala, a Bárányéhoz hasonló, de úgy szól vala, mint a 

sárkány;  

12. És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte; és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imád-

ják az első fenevadat, a melynek halálos sebe meggyógyult vala;  

13. És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára. 

14. És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, a melyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt; azt mondván a föld 

lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, a ki fegyverrel megsebesíttetett vala, de megelevenedett. 

15. És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mívelje, hogy mindazok, a kik 

nem imádják a fenevad képét, megölessenek,  

16. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő 

jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek; 

17. És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének 

száma. 

18. Itt van a bölcseség. A kinek értelme van, számlája meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhat-

vanhat.” 
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Az Antikrisztus  
 

 „És láték egy fenevadat feljőni a tengerből, a melynek hét feje és tíz szarva vala, és az ő szarva-

in tíz korona, és az ő fejein a káromlásnak neve.” (13:1.) Azzal fejeződött be a 12. fejezet, hogy a 

földre vetett Sátán, nagy haraggal áll meg a tenger fövenyén, hogy hadakozzon az asszony magvából 

valókkal. (Egyebekkel.) Miközben Sátán a tenger fövenyére áll, feljön a tengerből egy iszonyatos 

kinézetű fenevad. Dániel próféta könyvében jelenik meg először ez az állat. „Ezek után látám éjsza-

kai látásokban, és ímé, negyedik állat, rettenetes és iszonyú és rendkívül erős; nagy vas fogai 

valának, falt és zúzott és a maradékot lábaival összetaposta, és ez különbözék mindazoktól az álla-

toktól, a melyek előtte valának, és tíz szarva vala néki.” (Dániel 7:7.)  

 A nemzetségi táblázat az Újszövetség szerint állítódik fel a végidőben. Ezt olvashatjuk a 7. rész-

ben. A tizenkét törzsből Dán, az ötödik nem kap részt. „Dán kígyó lesz az úton, szarvaskígyó az ös-

vényen, mely a ló körmébe harap, hogy lovagja hanyatt esik.” (1Mózes 49:17.) Dán törzsének kima-

radása jó alkalom lesz Sátánnak arra, hogy egy tagját fellázítsa Isten népe, vagyis saját testvérei ellen. 

Elképzelhető, hogy Dán törzséből származik az Antikrisztus. Dán ellen szól az is, hogy a Jákób áldása 

mellett ők hagyták el elsőnek Istent és fordultak a bálványok felé. Dán törzstábláján a mérleg volt a 

jelvény. A mérleg az ítélet szimbóluma. 

 János látomásában látja a fenevadat feljönni a tengerből. Hét feje és tíz szarva van, és a szarvain 

tíz korona. A leírásból látszik, hogy megtalálta Sátán azt, akit keresett. A tulajdonságai máris ponto-

san olyanok, amilyen a tizenkettedik rész harmadik versben maga Sátán. Ő a Sátán megszemélyesítő-

je. Az Antikrisztus kiemelkedik a népek forradalmi tömegéből, a tengerből. Mivel Dán törzse nem kap 

helyet Izraelben, ezért valószínű, hogy kint maradnak továbbra is a világban, ugyanúgy szétszóródva, 

ahogy ma is. Ugyanis azt olvassuk, hogy Jákób áldása szerint: „Dán ítéli az ő népét, mint Izráel 

akármelyik nemzetsége.” (1Mózes 49:16.) Dán magyarul „bírót” jelent, vagy az „ítélet végrehajtó-

ját”. Vagyis: Isten Dán törzsén keresztül ítéli meg az emberiséget, de elsősorban az ő népét, a zsidó-

kat. Azt lehet sejteni ez alatt, hogy a Dán törzséből sarjadó Antikrisztus lesz az Isten csapása a zsidók-

ra elsősorban, de azonkívül minden földön élő emberre. Ne felejtsük el azt sem, hogy ez a laodiceai 

korszak ideje, ahol a laodiceai gyülekezet tagjaihoz hasonló emberek élnek. Egyébként Laodicea szó-

összetételének (Laosz dikaiosz) jelentése: A megítélt nép. Így lesz jelen egy időben az ítélet végrehaj-

tója és a megítélt nép. Valószínű az is, hogy Dán törzse területi követelésekkel lép fel Izraelben, és 

éppen ez okozza a forradalmi jelenetet. Mivel Dán törzse mégis kinn marad Izraelből, ítéli ugyan né-

pét, de továbbra is a más földjén, más nemzetiség alatt.  

 Ruth könyve alapján is az bizonyosodik meg bennem, hogy az Antikrisztus csak zsidó származá-

sú lehet, aki megváltónak tünteti fel magát, de nem képes áldozatot hozni a megváltandóért. Figyeljük 

meg Ruth könyvén keresztül, hogyan történik a Megváltó és az álmegváltó között az adásvétel, a föl-

dért. Az is nagyon fontos, hogy a Megváltót a föld azért érdekli, mert azzal együtt a jövendőbeli fele-

ségét is megválthatja. „Boáz pedig felment a kapuba, és ott leült. És ímé arra ment az a legközelebbi 

rokon, a kiről Boáz beszélt vala, és monda neki: Jer csak, ülj ide atyafi. És az odament és leüle. 

Ekkor ő maga mellé vett tíz férfiút a város vénei közül és monda: Üljetek ide! És azok leülének. És 

ő monda a legközelebbi rokonnak: Azt a darab szántóföldet, a mely a mi atyánkfiáé, Eliméleké volt, 

eladja Naómi, a ki hazajött a Moáb mezejéről. Én pedig gondoltam, hogy füledbe juttatom, mond-

ván: Vedd meg az itt ülők előtt és az én népemnek vénei előtt. Ha megváltod: váltsd meg; és ha nem 

váltod meg: jelentsd ki előttem, hogy tudjam; mert rajtad kivül nincs, a ki megváltaná, és én vagyok 

utánad. És az monda: Én megváltom. - Egészen eddig még semmiféle áldozatról nem volt közöttük 

szó, és az álmegváltó hajlandó a megváltásra. - És monda Boáz: A mely napon megveszed a szántó-

földet Naómi kezéből, akkor a Moábita Ruthtól, a megholtnak feleségétől veszed meg, hogy nevet 

támaszsz a megholtnak az ő örökségében. - Ez volna az áldozat, amit a megváltónak hozni kell. Fi-

gyeljük meg a rokon reakcióját. - A legközelebbi rokon pedig monda: Nem válthatom meg magam-

nak, hogy el ne veszessem a magam örökségét; váltsd meg te magadnak az én rokoni részemet, 

mert én nem válthatom meg... És monda Boáz a véneknek és az egész népnek: Ti vagytok tanui ma, 

hogy megvettem mindent, a mi Eliméleké volt, és mindent, a mi Kiljoné és Mahloné volt, Naómi 

kezéből; Sőt a Moábita Ruthot is, Mahlonnak feleségét feleségül vettem, hogy nevet támasszak a 

megholtnak az ő örökségében, és ki ne vesszen a megholtnak neve az ő atyjafiai közül és az ő hely-
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ségének kapujából. Tanúk vagytok ma.” (Ruth 4:1-10.) Nem kétséges előttem, hogy a zsidó nép nem 

ül le rokoni vitába bocsátkozni a végidőkben sem, és ma sem, idegen nemzetiségekkel azon, hogy kié 

legyen Izrael területe. Akivel viszont a területi vitákat lefolytatja, az nem más, mint a saját népe közül 

való hamis messiás, akinek semmi sem drága Izrael területeit illetően, az a hamis megváltó. Még ak-

kor is, ha az éppen egy fontos beosztású politikai vezető, aki mindenről képes lemondani a látszatbé-

két illetően, holott meg van írva, hogy nem lesz békesség. „És hazugsággal gyógyítgatják az én né-

pem leányának romlását, modván: Békesség, békesség, és nincs békesség!” (Jeremiás 6:14.) 

  

A fenevad 

 Az a személy, akiben Sátán megszemélyesíti önmagát. Antikrisztus a neve. Sátán mindenben 

Istent akarja utánozni. Ahogy Isten az ő Fiában, Jézus Krisztusban közénk jött, úgy fog Sátán is egy 

emberben testet ölteni, és imádatra szert tenni. Isten Fia, Mária szeplőtelen fogantatásán keresztül, 

Istentől született. Sátán ezt akarja utánozni, de természetéből adódóan nem tudja szeplőtelenül, ezért 

erőszakos módon szexuális keveredéssel, úgy ahogy az özönvíz előtt már megtörtént, amikor Sátán 

királysága az emberek leányaival szexuálisan keveredett. „És láták az Istennek fiai az emberek leá-

nyait, hogy szépek azok, és vevének magoknak feleségeket mind azok közűl, kiket megkedvelnek 

vala.” (1Mózes 6:2.) Ahogy a Krisztus jelentése: felkent, úgy az Antikrisztus jelentése: ellenfelkent. 

Krisztus ellen törekvést, hadakozást jelent. Krisztus ellen való kihívást értünk alatta. Azt, hogy a bé-

két, amelyet Krisztus az övéin keresztül kétezer év alatt nem tudott megvalósítani, azt ő majd megva-

lósítja kemény kézzel. Ahogy Krisztus példát mutatott a szeretetről, alázatról, úgy fog a fenevad pél-

dát mutatni a gyűlöletről és felfuvalkodott gőgről. Tulajdonságai miatt kapja bibliai nevét is: fenevad. 

A vérengző állatok tulajdonságai találhatók meg benne. A hét fej, azt a hét hegyet szimbolizálja, ame-

lyen a babiloni nagy parázna ül. Babilon világbirodalmat jelent, ahol a hatalom egy kézben van, a 

kultúra magas fokú, és az erkölcstelenség vele arányos. Parázna hatalmat jelent, testi és szellemi érte-

lemben is. A szellemi paráznaság okkult tevékenység, Sátánimádat. Vö. 5. trombitaszó. A szarv a 

hatalom jelképe. A szarvakon levő koronák királyi hatalomat szimbolizálnak. Az Ige szerint tíz király-

ság tartozik a fenevad hatalmához. A fején levő káromlások az elhivatottságáról tanúskodnak. Arról, 

hogy ő az: „A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre 

méltónak mondatik” (2Thessalonika 2:4.) 

 A fenevadról kialakult az a nézet is, hogy az inkább egy intézmény, vagy fogalom. Mivel ez 

döntö módon befolyásolja az apokaliptika jelentőségét, nézzük meg, mit mond a keresztyén irodalom 

a személyről:  

 

A „személy” fogalmának meghatározása 

 A mai köznapi szóhasználatban a személy az jelenti, hogy: „egy egyedi emberi lény”.
58

 A sze-

mély szó a latin personának felel meg. Jelentése: álarc. 

   „A persona jelentésének fejlődése önmagában véve is izgalmas téma. Feltehetően etimológiai kap-

csolat van a latin szó és Persephoné istennő etruszk neve között. (Az ókori Itáliában Róma környéké-

nek nyelve az etruszk.) Az istennő ünnepein - melyek a beszámolók szerint orgiákba torkollottak - a 

résztvevők álarcot hordtak. Ciceró idejére a szó számos egyéb jelentést is magára vett. Bár még az 

álarc-jelentés volt a meghatározó, fontos jelentésváltozatai alakultak ki. Az álarcot leginkább a római 

színházban használták, ahol a színészek ezzel jelezték azt a szerepet, amit a darabban alakítottak. A 

persona így a »színházi maszkot«, és a »színházi karaktert« vagy az adott »szerepet« is jelenthette. A 

fogalom korai teológiai alkalmazása Tertullianus nevéhez fűződik.”
59

  

Tertullianus szerint: „személy az, aki beszél és cselekszik.” (színházi eredetű gyökér.)  

„A meghatározás végső kialakulása Boethiusnak köszönhető. A VI. század elején alkotó író a követ-

kező meghatározást adja: persona est naturae rationabilis individua substantia - a személy a racio-

nális természet egyedi szubsztanciája.”
60

 

A „személy” szó az ember egyediségét fejezi ki, amint az szavaiban és cselekedeteiben meg is látszik. 

A fő hangsúly a társadalmi kapcsolatokra esik. A személy mindig az adott társadalmi drámában 

játszik szerepet, mivelhogy kapcsolatban áll másokkal. A személynek szerepe van, amit a társadalmi 

kapcsolatok bonyolult hálózatában kell eljátszania. „Az egyéniség (individuum) fogalma nem feltéte-
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lezi a társadalmi kapcsolatokat, míg a személyiség az egyénnek a kapcsolatok szövevényében elját-

szott szerepéhez kapcsolódik, ez különbözteti meg a személyt a többiektől.”
61

  

 

A fenti meghatározás alapján a végső idők fenevadja létező személy lesz. 

 Beszél „Jelenések 13:5. És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája;... 6. 

Megnyitá azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sáto-

rát, és azokat a kik a mennyben laknak.” 

 Cselekedetei lesznek. „...és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig. 7. Az is 

adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze; és adaték néki hatalom minden 

nemzetségen, nyelven és népen” 

 Társadalmi kapcsolatokban szerepet játszik, imádatot, hódolatot követel. „8. Annakokáért 

imádják őt a földnek minden lakosai, a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, a mely a Bá-

rányé, a ki megöletett, e világ alapítása óta.” 

 

 A 13:2 versben János leírja, hogy milyennek látta a fenevadat látomásában. A kép, amely elénk 

tárul, rendkívül félelmetes. Az állatok tulajdonságokat jelentenek, a következőképpen:  

 

Első vadállat: „És e fenevad, a melyet láték, hasonló vala a párduczhoz” (13:2a) A János előtt meg-

jelenő fenevad négy állat képét ölti magára, és a négy állat tulajdonsága együtt van meg benne. Dániel 

szintén látta a négy fenevadat, de nem egy személyben, hanem külön-külön jelentek meg egymás után. 

Minden fenevad, amelyet Dániel látott, egy-egy világbirodalmat jelképez, és annak vérengző alakjait. 

Dániel és János látomásában teljes az összhang, és a két látomás úgy egészíti ki egymást, hogy Dániel 

látomása önmagában érthető és János látomását is érthetővé teszi. (A két próféta között 600 év időkü-

lönbség van.) „Ez után látám, és ímé, egy másik, olyan mint a párducz és négy madárszárnya vala a 

hátán; és négy feje vala az állatnak, és hatalom adaték néki.” (Dániel 7:6.) Dánielnek párducként 

jelenik meg egy látomásában a fenevad. A négyfejű párduc, Nagy Sándor Macedón királyra utal, aki-

nek birodalmát négy hadvezére örökölte. Nagy Sándor Egyiptom meghódításától kezdve Istennek 

kijáró hódolatot követelt. A hammóni jós (Ámon papja Egyiptomban) Isten fiának nevezte, amit Nagy 

Sándor el is hitt magáról. Mint ellenfelkent, az antikrisztusi előkép jelent meg benne, akinek felkínálta 

Sátán a világot és el is fogadta azt. Jézusnak is felkínálta cserébe az imádatért, de Jézus elküldte Sá-

tánt. Nagy Sándor életében a fenevad ismertetőjegyei találhatók meg. Indulatai állatiassá váltak, és 

barátai sem érezhették mellette biztonságban magukat, miután barátját Kleitoszt, saját kezével ölte 

meg. A magány és örökös gyanakvás a tobzódással keveredett benne. Mivel Istennek tartotta magát, a 

felhalmozódott bűne olyan feszültséget hozott létre lelkében, amely állatiassá és vérengzővé tette. 

Bormérgezésben halt meg, miután leigázta az ókori világot. A Szentírás szerint ez volt a harmadik 

világbirodalom. 

 

Második vadállat: „... és az ő lábai, mint a medvéé...” (13:2b.) János és Dániel látomásában tökéle-

tes az összhang, de a sorrend nem azonos. „És ímé más állat, a második, hasonló a medvéhez, és 

kele egyik oldalára, és három oldalborda vala szájában fogai között, és így szólának néki: Kelj fel 

és egyél sok húst!” (Dániel 7:5.) Dánielnek a 7. részben leírt látomásában a második fenevad a medve 

volt. A Méd-Perzsa birodalmat szemlélteti a medve, amely egyik oldaláról a másikra fordul. A Méd 

uralkodók kezéből a Perzsa uralkodók kezébe kerül a hatalom Dárius és Cirus személyében. 

 A Méd birodalmi uralkodók, mint antikrisztusi előképek vannak megjelölve a medve vérengző 

természetével. Cirus Méd király azonban biztosította a zsidók szabadulását Babilonból. A fogságban 

élő zsidók a Messiást látták benne, amit 150 évvel előre megprófétált Ézsaiás (45. rész 1 versben). Ez 

volt a második világbirodalom, amelyben Cirus pozitív vezéregyéniség, de már az utána következő 

Méd uralkodókra jellemző a birodalom lezüllesztése és vérengzésre való hajlama. 

 

Harmadik vadállat: „... és az ő szája, mint az oroszlán szája...” (13:2c.) A tengerből feljövő fenevad 

száját olyannak látja János, mint az oroszlán szája. Dániel az első helyen említi meg a négy, tengerből 

feljövő fenevad közül az oroszlánt. „És négy nagy állat jöve fel a tengerből, egyik különböző a má-

siktól. Az első olyan, mint az oroszlán, és sas szárnyai valának. Nézém, míg szárnyai kitépettek, és 
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felemelteték a földről, és mint valami ember, lábra állíttaték és emberi szív adaték néki.” (Dániel 

7:3-4.) Ez az első állat, amelyet Dániel látomásában látott, de János a harmadikként említi. Ez a babi-

loni birodalmat szemlélteti Nabukodonozor uralkodása alatt. Nabukodonozor az első ember, aki az 

ókori világot képes volt leigázni. A leigázás csak a jelentős hadviselő népekre vonatkozott. A nomád 

törzsekre messze északon nem, mert kultúrájuk sem volt jelentős és haderejük sem. Ez az uralkodó 

felismerte az egy élő Istent, és Dániel próféta személyében imádta. Imádata nem talált célt és nem 

értette meg, hogy nem azt kell imádni, aki Isten szavait tolmácsolja. Az oroszlán sas szárnyai jelképe-

zik, hogy Isten az üzenetei által a királyt jobb belátásra akarta téríteni. A király látomást kapott és 

Dániel megértette vele. (Dániel 2. rész.) Isten gondoskodásai, mint sas szárnyak voltak a királyon, de 

a király az Isten helyett Dánielt imádta, mert Dánielt látta, a benne élő Istent nem. Ezen kívül öndicső-

ítésbe kezdett, megfeledkezve az Isten intéséről. (Dániel 4:24-27.) Az oroszlán sas szárnyai hamar 

kitépettek. Vagyis hatalmától megfosztották. Az oka ismert. Dániel próféta leírja a király álmát, amint 

egy rettenetes állóképet lát. Dániel megfejti az álmot, de a király nem okul belőle, mert a 3. fejezetben 

azt olvashatjuk, hogy egy arany állóképet készítetett, és a szobrot bálványként felállíttatta. A biroda-

lom népeit bálványimádatra kényszeríttette, és az ellenállást halállal büntette. „felemelteték a földről” 

- azt jelképezi, hogy királyságából kiemelték és állatias módon kellett élnie. „Lábra állítaték, és em-

beri szív adaték néki.” Azt jelenti, hogy visszakapta emberi értelmét és királyságát. Nabukodonozor 

felmagasztalta magát és saját erejének tulajdonította birodalma virágzását. „Nem ez-é ama nagy Ba-

bilon, a melyet én építettem királyság házának, az én hatalmasságom ereje által és dicsőségem tisz-

tességére?” (Dániel 4:27b.) Ez a kijelentés rányomta a bélyeget életére. Nabukodonozor hét évre 

kénytelen volt elhagyni királyságát, mert megzavarodott. Úgy élt, mint az állat, és a mezőn kereste 

élelmét. Ott döbbent rá, hogy miből vette ki őt Isten. Hét év után újból visszakapta értelmét, királysá-

gát és így nyilatkozott. „Most azért én, Nabukodonozor, dicsérem magasztalom és dicsőítem a 

mennyei királyt: mert minden cselekedete igazság, és az ő utai ítélet, és azokat, a kik kevélységben 

járnak, megalázhatja.” (Dániel 4:34.) Ez volt az első világbirodalom. 

 

Negyedik vadállat: „... és a sárkány adá az ő erejét, annak, ...” (13:2d.) Most is fedik egymást a 

látomások János és Dániel esetében. Nagyon fontos megjegyezni, hogy János csupán egyetlen feneva-

dat látott feljönni a tengerből, négy különböző vadállat tulajdonságait ötvözve, Dániel viszont egyen-

ként látta őket a tengerből kiemelkedni. Ez azt jelenti, hogy Dániel által látott fenevadak időben elkü-

lönülnek egymástól. Jánosnál viszont nem. Nála a négy világbirodalom fenevadja egy állatként jelenik 

meg, a korszak végén. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy János rögtön a kegyelmi korszak elején 

megkapta a látomást az egész korszakra nézve. Az általa látott vadállat, a korszak végén megjelenő 

Antikrisztus, aki egy személyben hordozza a történelem fenevadjainak minden gonoszságát. Benne 

koncentrálja a sárkány az erejét azért, hogy a szenteken erőt vegyen, megtapossa a szent népet, s ez 

által eltörölje Isten országát. „Ezek után látám éjszakai látásokban, és ímé, negyedik állat, rettenetes 

és iszonyú és rendkívül erős; nagy vas fogai valának, falt és zúzott és a maradékot lábaival összeta-

posta, és ez különbözék mindazoktól az állatoktól, a melyek előtte valának, és tíz szarva vala néki. 

Mialatt a szarvakat szemlélém, ímé, másik kicsiny szarv növekedék ki azok között, és három az 

elébbi szarvak közül kiszakasztaték ő előtte, és ímé, emberszemekhez hasonló szemek valának eb-

ben a szarvban és nagyokat szóló száj.” (Dániel 7:7-8.) A negyedik világbirodalom uralkodóját Dáni-

el a látomásában egy szörnyű sárkány képében látja. A Jelenések 13. rész 2. verse szerint a négy anti-

krisztusi előkép minden ereje, ravaszsága, vérengzőssége és gyorsasága egy személyben fog egyesül-

ni. „És láték egy fenevadat feljőni a tengerből, a melynek hét feje és tíz szarva vala, és az ő szarvain 

tíz korona, és az ő fejein a káromlásnak neve. És e fenevad, a melyet láték, hasonló vala a 

párduczhoz, és az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán szája; és a sárkány adá az 

ő erejét annak, és az ő királyiszékét, és nagy hatalmat. ” (Jelenések 13:1-2.) János látomásában az 

Antikrisztus a sárkányhoz hasonlít, de látja benne a párduc ragadozó kedvét, természetét, a medve 

erejét, az oroszlán vérfagyasztó üvöltését, és a sárkány személyiségét, vagyis a római birodalom foly-

tatását. Ez pontosan megegyezik Dániel 9:26-27-ben leírt próféciával. Amelyben az utolsó „hét” felén 

véget vet a véres és ételáldozatnak, és utálatosságok szárnyán pusztít. 

 A „következő fejedelem”, akinek a hadserege a szenthelyet elpusztította, Titus római cézár volt. 

A római császárok nagy igát raktak a zsidó nép nyakába, és rendkívül nagy vérengzéseket vittek vég-
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be. Istenként imádtatták magukat, és szobruk előtt évente egyszer, minden embernek áldozatot kellett 

bemutatni. Aki ezt elmulasztotta, azt nyilvánosan kivégezték. Ismeretes Caligula, Néró és Domitianus 

vérengző természete. (Caligula még a lovát is megetette a frigyládából és disznót áldozott az oltáron a 

zsidó templomban.) Néró, miután Rómát felgyújtotta, tettét a keresztyénekre fogta, és rengeteg Krisz-

tuskövetőt tépetett szét oroszlánokkal az arénában vagy feszíttetett keresztre. A hagyomány szerint 

Péter apostolt fordított felállítású keresztre feszíttette föl, és ettől a tettétől kezdve az Antikrisztus 

szimbólumává vált a fordított kereszt is. Néró nevéből olvasható ki a 666 is. A negyedik fenevad sze-

mélye sok rejtélyt és titkot hord magában. Ma emberi ésszel szinte elképzelhetetlen, hogy a római 

birodalom feltámadjon, és császári uralkodót produkáljon. A Bibliából mégis azt olvashatjuk, hogy 

királyok fölött uralkodik és hatalma lesz tíz király fölött. Úgy imádják majd, mint régen a császárokat 

imádták. János látomásában ezek szerint a római birodalom feltámad és az Antikrisztus, mint utolsó 

világbirodalmi uralkodó, „császár”-i méltóságban fog pusztítani, egy személyben az előtte hatalmon 

lévő világbirodalmi uralkodók minden erejével. Azt is jelenti, hogy a feléledő római birodalom az 

előző birodalmakat mind egyesíteni fogja, vagyis az egész föld egyszemélyes uralkodója, diktátora 

lesz. Első hallásra nevetségesnek tűnik az a megállapítás, hogy a római birodalom feltámad. A prófé-

ciáknak mégis az a legnagyobb ereje, hogy ami az emberek előtt lehetetlennek tűnik, Isten előtt termé-

szetes. Dániel próféta szerint a negyedik birodalom Róma. Világbirodalmi uralkodását csak részben 

töltötte be. Az első és a második szakasz között - időben - nagy szünet van, amely már évszázadok óta 

tart. Máshol is találkozhatunk ehhez hasonló időmegszakítással a Bibliában. Jézus, amikor felolvasta a 

Názáreti zsinagógában Ézsaiás próféta 61:1-2. versét, a második verset csak addig olvasta: „Hogy 

hirdessem az Úr jókedvének esztendejét,...” (Lukács 4:19.) Ez a szakasz, Ézsaiás 61:2. versének csak 

a fele. A többit nem olvasta fel Jézus, mert még nem teljesedett be. Illetve még nem jött el a beteljese-

désének ideje. A bosszúállásról szóló prófécia évszázadokon át, (2000 éve) várat magára. Egy ehhez 

hasonló, vagy lehet, hogy pontosan ennek a próféciának beteljesedését látjuk az EU (Európai Unió) 

létrejöttében, amely már most nagyobb, mint az USA, úgy területileg, mint gazdaságilag. Az is nagyon 

fontos tényező, hogy az EU-t Róma hívta életre. Még pontosabban a Vatikán. A római világbirodalom 

feltámadása, és az Úr bosszúállásának napja között, sok összefüggés van. Arról, hogy milyen közeg-

ből támad fel a római birodalom, legtöbbet Pál apostol ír. „Működik ugyan már a törvényszegés tit-

kos bűne:...” (2Thessalonika 2:7a.) Az antikrisztusi vonal életben tartása titkos szervezetben működik 

napjainkban is. A világuralomra való törekvést a bűnnel együtt oltotta be Sátán az emberbe. Létezik 

egy egész világot átfogó titkos szervezet, amelybe a föld nagyjai léphetnek be. Politikusok, művészek, 

írók, költők, papi hatalmasságok, és nagy tőkével rendelkező művelt emberek. Ez a szervezet, a világ-

uralom egy kézben tartására törekszik, és célja rendkívül humánus. Világbéke, egyszemélyes világbi-

rodalmi uralkodó választása és az emberek anyagi jólétének biztosítása. Ilyen szervezet egy van a 

földön. A Szabadkőművesek titkos gyülekezete. A 2Thessalonika 2:7. így folytatódik: „...Csakhogy 

annak, a ki azt még most visszatartaja, félre kell az útból tolatnia.” Ma még a bűn terjedését és a 

titkos szervezet felszínre törését a Szent Szellem tartja vissza az Eklézsián keresztül. 

 

 „És látám, hogy egy az ő fejei közzül mintegy halálos sebbel megsebesíttetett; de az ő halálos 

sebe meggyógyíttaték; és csodálván, az egész föld követé a fenevadat. És imádák a sárkányt, a ki a 

hatalmat adta a fenevadnak; és imádák a fenevadat, ezt mondván: Kicsoda hasonló e fenevadhoz? 

Kicsoda viaskodhatik ő vele?” (13:3-4.) Azt olvashatjuk, hogy a fenevad egyik feje halálos sebet kap, 

de meggyógyítják, és nagy csodálattal követi minden nép a fenevadat. Olyan nagy lesz a tekintélye, 

hogy ettől kezdve az egész világ követi őt. Megvetéssel beszél arról az Istenről és istenhitről, akit az 

Eklézsia imádott, és elhitetik az egész föld lakóival, hogy az Eklézsia elragadtatása nem Istentől van, 

hanem egy másik, ellenséges szándékú civilizáció rabolta el őket. Valami olyan hazugságot fognak az 

embereknek feltálalni, amelynek ábécéjét most tanítják a SCI-FI (science fiction) irodalmon keresztül. 

(Tudományos-fantasztikus irodalom) Vagyis azt, hogy civilizációk, és csillagok háborúja folyik a 

kozmoszban, akik a földet akarják birodalmuk alá hajtani, maguknak pedig életteret nyerni. Így tör-

ténhet meg az, hogy az egyik civilizáció lényei elrabolják a buzgó keresztyéneket. Ennek az egész 

fantasztikus irodalmi törekvésnek és hazugságnak azonban a Szentírás egy leleplező próféciával megy 

elébe, és a Jelenések könyvén keresztül elmondja, hogy az a bizonyos civilizáció és csillagok háborúja 
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nem más, mint az Isten és Sátán harca az emberekben, az égen és a földön. Ez a harc emberekért és a 

földért folyik. Az Apokalipszis idejében ez már földközelivé válik, nagyon feltüzesedik.  

 

 „És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; és adaték néki hatalom, hogy 

cselekedjék negyvenkét hónapig. Megnyitá azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szi-

dalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat a kik a mennyben laknak. Az is adaték néki, hogy a 

szentek ellen hadakozzék és őket legyőzze; és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és 

népen.” (13:5-7.) A szentek Izraelt jelentik ebben a fejezetben, mert az elragadtatás után visszatér a 

kegyelem hozzájuk, és Izrael megtér abban az időben. De azt a két tanúbizonyságot is jelentik, akik 

negyvenkét hónapon keresztül prófétálnak Izraelben. Az Antikrisztus, mint világbirodalmi vezető, 

hadat indít Izrael népe ellen és legyőzi őket. (Lásd! 16. rész.) Nagy tekintélyével az egész földet uralja 

majd, és mint a császárok, imádatot követel. Vérengző természetével minden ellenvetést elnyom és 

megöli azokat, akik nem járnak a kedvében.  

 

 „Annakokáért imádják őt a földnek minden lakosai, a kiknek neve nincs beírva az életnek 

könyvébe, a mely a Bárányé, a ki megöletett, e világ alapítása óta.” (13:8.) A diktátort félelemmel 

fogja imádni az a nép, amely az élő Istent elvetette. Akik az istenimádatot egykor nevetségesnek tar-

tották, azok egy fenevad természetű embert fognak rettegve imádni és azt, aki a hatalmat adta neki, 

Sátánt. Sátán a háttérbe húzódva, a fenevadon keresztül követeli meg az imádatot. Felfuvalkodása így 

a tetőpontra hág, és mindent megtesz, ami istenkáromlásnak számít. Még azt is, hogy Istennek mon-

datja magát. A fenevadat pedig fiaként, mint szabadítót tünteti fel és ülteti be Isten templomába. 

 Egy igazán szemléletes példát láthatunk Dániel könyvében arról, hogy mit jelent a fenevad imá-

datának megtagadása. Dániel három társának története így olvasható: „Szóla Nabukodonozor, és 

monda nekik: Sidrák, Misák és Abednégó! Szántszándékból nem tisztelitek-e az én istenemet és 

nem imádjátok-e az arany [álló]képet, amelyet felállíttattam? Ha tehát készek vagytok: mihelyt 

halljátok a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek 

szavát, leboruljatok és imádjátok az [álló]képet, amelyet én csináltattam. De ha nem imádjátok, 

tüstént bevettettek az égő, tüzes kemencébe; és kicsoda az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én 

kezeimből?  Felelének Sidrák, Misák és Abednégó, és mondának a királynak: Oh Nabukodonozor! 

Nem szükség erre felelnünk neked.  Íme, a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadí-

tani az égő, tüzes kemencéből, és a te kezedből is, oh király, kiszabadít minket. De ha nem [tenné 

is], legyen tudtodra, oh király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az arany [álló]képet, 

amelyet felállíttatál, nem imádjuk. Akkor Nabukodonozor eltelék haraggal, és az ő orcájának színe 

elváltozék Sidrák, Misák és Abednégó ellen; [azért] szóla, és meghagyá, hogy fűtsék be a kemencét 

hétszerte inkább, mint szokták vala befűteni. És meghagyá a legerősebb férfiaknak az ő seregében, 

hogy kötözzék meg Sidrákot, Misákot és Abednégót, [és] vessék őket az égő, tüzes kemencébe.” Dán 

3:14-20. A tanulságos történet azzal fejeződött be, hogy Isten megoltalmazta azokat, akik az Ő nevét 

félve tisztelték. De számolniuk kellett azzal is, hogy ha nem szabadítja ki Istenük őket, akkor mi a 

folytatás, merthogy benn égnek a kemencében. A három férfi úgy döntött, hogy akkor sem imádnak 

más istent az általuk megismert Izrael Istenén kívül.  

 

 „Ha van füle valakinek, hallja!” (13:9.) Magyarázatot lásd a hét levél végén! 

 

 „Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy; ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell 

annak megöletni. Itt van a szentek békességes tűrése és hite.”(13:10.) A tizedik vers arról tesz bi-

zonyságot, hogy mi lesz a fenevad sorsa. Mivel fogságba visz embereket, ő is fogságba fog kerülni. 

Mivel embereket öl, fegyver által ő is elpusztíttatik, és úgy kerül a tűznek tavába, mint valami fogdá-

ba, ahová bevetik örökre. A halálának oka az lesz, hogy Jézus Krisztus megjelenik a földön, és szájá-

nak leheletével megöli a fenevadat. Ahogy a nap feltűnése a horizonton megöli a sötétséget, úgy pusz-

tul el Jézus Krisztus megjelenésekor a fenevad, aki a sötétség fejedelmével, és annak erejével együtt 

összeomlik Krisztus dicsősége előtt. Pál apostol ír erről a jelenetről a Thesszalonikabeli gyülekezet 

számára. Levelében leírja, hogy mikor fogja majd elkezdeni uralkodását a fenevad. Mint törvénytapo-

só jelenik meg az Eklézsia elragadása után. Idézem a levél idevonatkozó tartalmát: „Működik ugyan 

már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, a ki azt most még visszatartja, félre kell az útból 
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tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével 

és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével; A kinek eljövetele Sátán ereje által van, a ha-

zugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, És a gonoszságnak minden csalárdságával 

azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő 

idevességökre. És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak; 

Hogy kárhoztattassanak mindazok, a kik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igaz-

ságtalanságban.” (2Thessalonika 2:7-12.) 

 

 

 

A Hamis próféta 
 

 „Azután láték más fenevadat feljőni a földből, a kinek két szarva vala, a Bárányéhoz hasonló, 

de úgy szól vala, mint a sárkány; (13:11.) Az Antikrisztusról szóló látomása után, János látja megje-

lenni a hamis prófétát is. Szintén fenevadnak nevezi, de az eljövetelét nem a népek forradalmi tömege 

szolgáltatja, hanem a föld. A föld szilárd bázist jelent. Jogszabályokkal és törvényekkel behatárolt 

morális világ. Ez a politikai és papi hatalmasságokat jelenti. Mivel a prófétákat az egyház szüli, így a 

hamis próféta a papi fejedelemségek vezéregyénisége lesz, de olyan papi fejedelem, aki a politikába is 

beleavatkozik. 

 Az Eklézsia elragadása után a gyülekezetek laza papjai éppúgy itt maradnak, mint a langyos gyü-

lekezeti tagok. A földön maradt vallásos népet a földön maradt vallásos papok fogják továbbra is irá-

nyítani. Azt a papi réteget, aki a zsákmány miatt tölti be hivatását, nem a krisztusi lelkület vezeti, azok 

az elragadásban sem vesznek részt. Tanításaik ma sem felelnek meg a Bibliai elveknek és akkor sem 

fognak többet tenni, mert céljaik elferdítik gondolataikat az igazságról. Ezékiel könyvében az Úr sze-

mükre veti, hogy: „A tejet megettétek, és a gyapjúval ruházkodtatok, a hízottat megöltétek; a nyájat 

nem legeltettétek. A gyöngéket nem erősítettétek, és a beteget nem gyógyítottátok, s a megtöröttet 

nem kötözgettétek, s az elűzöttet vissza nem hoztátok és az elveszettet meg nem kerestétek, hanem 

keményen és kegyetlenül uralkodtatok rajtok. Szétszóródtak hát pásztor nélkül, és lőnek mindenféle 

mezei vadak eledelévé, és szétszóródtak.” (Ezékiel 34:3b-5.) Az Ótestamentumban sok hamis próféta 

jelleme és személye vált ismertté. Érdekből és a dicsőség learatása céljából, a népnek mindig szebb 

jövőt, békét, és boldog életet prófétáltak. A királyoknak kedvében jártak és úgy hazudtak, hogy abból 

zsákmányuk legyen. Prófétálásaik sohasem teljesedtek be, és a zsidó népet mindig tévútra vezették. A 

hamis próféták serege nemcsak az Ószövetségből ismert, hanem az újszövetségi próféciák szerint az 

utolsó idők egyik jele, a hamis próféták elszaporodása lesz. Máté evangéliumának 24. részben Jézus 

az antikrisztusi időről beszél a tanítványoknak, amikor azt mondja: „És sok hamis próféta támad, a 

kik sokakat elhitetnek.” (Máté 24:11.) Pál így folytatja. „De mindazok is, a kik kegyesen akarnak 

élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. A gonosz emberek pedig és az ámítók nevekednek a rosz-

szaságban, eltévelyítvén és eltévelyedvén.” (2Timótheus 3:12-13.) A sok hamis próféta élén ott fog 

állni a földből feljövő második fenevad, mint legtekintélyesebb papi „tisztesség” az Apokalipszis ha-

mis prófétája. A hamis prófétákban sátáni lelkület uralkodik, és az antikrisztusi idő hamis prófétája 

szintén a fenevad jelzőt viseli. Azt olvassuk róla, hogy két szarva van. A Bárányéhoz hasonló, és úgy 

szól, mint a sárkány. A szarv jelentése: hatalom. Azt értjük alatta, hogy viselője a hatalom birtokosa a 

papi világban, és a politikai életben is. A leghatalmasabb papi tisztséget jelenti. A Bárányéhoz hason-

lóak szavai, de szavai hazugok lesznek. A Sárkány, azaz Sátán a „hazugságnak atyja”. A hamis próféta 

pedig azt fogja szólni, amit Sátán akar. 

 Ahogy Évát és Ádámot megcsalta az Édenben, és ahogy az uralkodóknak odahazudta a világot, 

úgy fog hazudni szemrebbenés nélkül a hamis próféta is. Hazugságai azt a célt szolgálják, hogy min-

den ember az Antikrisztus imádatára térjen át, mert ő az igazi megváltó. Ezt könnyen el is éri, mert 

hiányos az emberek igeismerete, és nem tudják leleplezni a hazugságokat. „Elvész az én népem, mi-

velhogy tudomány nélkül való”. (Hóseás  4:6a.) 

 

 „És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte; és azt is cselekszi, hogy a 

föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, a melynek halálos sebe meggyógyult vala;” 
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(13:12.) A hamis próféta szerepe az lesz, hogy az emberek térdeit meghajtsa az Antikrisztus előtt, aki 

halálos sebesülést kap. Gyógyulása együttérzést és csodálatot vált ki a manipulált emberekből és az 

anyagi jólét biztosítása miatt imádni fogják. A fekete lovas jelenléte miatt, a gazdasági válság végig 

erősödő tendenciát mutat, és rendkívül nagy éhség fog uralkodni a földön. Ezt a válságot az Antikrisz-

tus zseniálisan megoldja, mert olyan gazdasági elosztást vezet be, amely szerint, akik őt imádják, azok 

részesülnek a megtermelt javakban. Az adásvétel lehetőségét annak biztosítja csak, akik az általa 

meghatározott elvek szerint viselkednek, és az ő jelét fel tudják mutatni az azonosító terminálokon. 

 

 „És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára. 

(13:13.) A hatalma olyan nagy lesz, hogy tüzet hoz le az égből. Ma már nem elképzelhetetlen ez sem. 

A föld körül keringő szatellitek olyan optikai berendezésekkel vannak ellátva, amelyek segítségével 

egy autó rendszámát azonosítani lehet. Szakemberek közreműködésével a lézerfényt tükrök közbeikta-

tásával az égből a föld bármely pontjára tükrözni lehet. Így az, mint tűz érkezhet a földre. A hamis 

próféta, csalás által fog tüzet hozni az égből, azt állítván, hogy az úgy történt, mint Illés prófétánál a 

Kármel hegyén. Ehhez ma minden technikai feltétel adott. Ezáltal elhiteti a föld minden lakosával, 

hogy az Antikrisztus az igazi Messiás, és őt kell imádni. A Kármel hegyén Illés jelenléte miatt vallott 

kudarcot a 850 hamis próféta, mert Illésben Isten ereje volt jelen. Az Apokalipszis ideje alatt a hamis 

próféta nyugodtan teheti csalás által csodáit, mert a szenteket (zsidókat) legyőzi az Antikrisztus, és 

nem lesz jelen az elragadtatás után Isten Szelleme, hogy a csalást leleplezze, megakadályozza. 

 

 „És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, a melyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad 

előtt; azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, a ki fegyverrel meg-

sebesíttetett vala, de megelevenedett És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a 

fenevad képe szóljon is, és azt mívelje, hogy mindazok, a kik nem imádják a fenevad képét, 

megölessenek,” (13:14-15.) Az Antikrisztus képét minden jelentős helyen felállítják, és azon keresz-

tül szól a néphez. Ma már adottak a feltételek, hogy akár computer által vezérelt virtuális képen, ké-

peken és hologramokon keresztül szólalhasson meg. Ahogyan az ókorban történt, úgy kell majd a 

fenevad képe előtt az imádatot kifejezni, és az áldozást elvégezni. A szmirnabeli gyülekezetről való 

leírásban láthattunk rá példát. Ne felejtsük el, hogy a diktaturában, egy diktátor, mindig imádatot vár 

alattvalóitól.  

 

 „Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadok-

kal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek;” (13:16.) Megbé-

lyegzi az embereket jobb kezükön, vagy homlokukon. A bélyegzést adásvétellel hozza összefüggésbe, 

illetve a vásárlással, eladással. A bélyeg számérték-szerű és a 18. vers azt is elárulja, hogy 666. Szel-

lemi rabszolgaságot ábrázol ez a három szám. Sátán most is azt a hatalmat adja a szolgái kezébe, amit 

az Édenben adott az első emberpárnak. A tudás fájának utolsó méregcseppjei akkor járják át majd az 

emberiség testét, amikor a világot behálózzák a számítógép-technikával. Létezik ugyanis egy olyan 

elmélet, amely szerint, ha minden embert számítógépes nyilvántartásba vesznek, akkor nem szükséges 

a pénz további forgalmazása, mert a fizetést és a vásárlások összegét is a kódszám őrzi. Ez már nyuga-

ton működik ugyan, de az egész világon akkor fog működni, amikor az Antikrisztus uralkodik. A szá-

mítógépes rendszerbe természetesen azok tudnak belépni, akik azonosító számmal, kódszámmal ren-

delkeznek. Ezek a kódszámok ma még mágneskártyákon, vagy infrakártyákon vannak, de a kézre teto-

válás mágneses folyadékkal, vagy egy mikrocsip bőr alá helyezésének alkalmazásával ma már nem 

lehetetlen. A kézfejbe injekciózott mikrocsip által bárki beléphet a számítógépes hálózatba, és adhat-

vehet pénz nélkül. A munkahelyeken csak az állhat munkába, akit megbélyegeznek. Üzletekben és 

orvosi rendelőkben, közlekedési eszközökön akkor vehet részt, ha van fedezet a számláján. Ennek a 

rendszernek működése már ismeretes. 

 

 „És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege 

van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcseség. A kinek értelme van, számlája meg a fe-

nevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat.” (13:17-18.) Számlálgatás 

jellemzi majd az antikrisztusi korszakot. Mindenről kimutatást készítenek. Adatgyűjtésekkel, számon-

tartásokkal, népszámlálásokkal és ellenőrző kódolásokkal zaklatják az emberek nyugalmát. Ezzel is 
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kimutatva az istenellenességet. Az Antikrisztus nevére jellemző kódszám felvétele alapján tesz majd 

eleget ennek a behódolt világ. Isten Igéje szerint a fenevad imádói veszik fel kezükre, vagy homlokuk-

ra ezt a jegyet. Aki viszont nem veszi fel istenfélelme miatt, az nem adhat el és nem vásárolhat meg 

alapvető élelmiszereket sem. „Hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének 

száma.” (13:17b.) Így a három és fél éves időszak alatt, nagy nyomorúságon kell keresztülmenni 

azoknak, akik mégis Isten mellett döntenek. A nagy nyomorúság azokat érinti, akik megtérnek az elra-

gadtatás után, és a fenevad jelét nem veszik fel, sem számát, sem nevének betűit. Az imádóik azonban 

jól élnek majd, mert a gazdasági válságot leküzdő fenevad biztosítani fogja számukra a bőséges élel-

miszerellátást, ruházatot, háztartási és ipari energiát. Az életszínvonalat magasan az átlagos fölött 

tudja tartani imádói számára. A megtért embereknek azonban örökös menekülés, bujkálás közben kell 

mindennapi élelmüket beszerezni. Sérüléseiket, betegségeiket egyszerű módon orvosolják, kötözgetik, 

míg el nem érkezik az „aratás ideje.” (Vö. 14. rész.) Ez az időszak egy új inkvizíció ideje lesz. 

 

A fenevad bélyege 

 A neve írott betűkkel, vagy a nevének száma, amely 666-ot eredményez és a fordított kereszt. A 

négy antikrisztusi előkép közül a római birodalom egyik legszégyenletesebb uralkodójának Néró csá-

szárnak a nevéből ered a 666. A héberek Néró nevéből a 666-ot olvassák ma is. A héber mássalhang-

zók ugyanis számokat is jelentenek. Magánhangzók pedig nincsenek a héber írásban. Az „o” és „u”, a 

„v” betűvel azonosak és mássalhangzónak számítanak. Néró császár nevét Néron-Készárnak ejtjük, és 

így írják: נרון כסר (Nron Kszr.) 

Néró halála után írta meg János apostol a Jelenések könyvét, tudatában azzal a sok borzalommal, amit 

Nérónak „köszönhetett” az őskeresztyénség. 

 Még egy fontos észrevételt kell tenni a megbélyegzéssel kapcsolatban. Azt, hogy a kultúra és a 

tudomány egy világbirodalomban mindig rányomta bélyegét a leigázott népre. A macedón birodalom 

esetében ez abban nyilvánult meg, hogy a hellenizálódás szinte kötelező volt a kereskedni szándékozó 

népek számára, és a görög nyelv ismerete nélkül nem sokra mentek az emberek. A római birodalom-

ban a latin nyelv ismerete volt az elvárás. A legtovább uralta ez a nyelv a világot. Ma az amerikai 

világbirodalom a jellemző, és az angol nyelv ismerete válik szükségessé. Ott halmozódik fel a tudo-

mány, és ott diadalmaskodik a technika is. Az Antikrisztus, és a hamis próféta személyét is abból az 

irányból kell figyelni, vizsgálni, követni. A huszadik század végére elérkezett az emberiség a tudo-

mánynak arra a csúcsára, amelyről a Jelenések könyve 13. részben megírtak, maradék nélkül betölthe-

tő. A computer olyan eszközzé vált az ember kezében, amelynek segítségével a földön élő emberiséget 

rabláncra lehet fűzni. Egy központból irányítva és ellenőrizve a világot, az Antikrisztus bárkit megfi-

gyelhet, szemmel tarthat. A műholdakon elhelyezett kamerák, fényképezőgépek tökéletes felvételeket 

készítenek és továbbítják az adatokat a központba. Ma Magyarországon még elég távol vagyunk a 

nyugaton már alkalmazott módszerektől, de ne felejtsük el, hogy egy ország gazdasági válság állapo-

tából való kilábalása ma már csak a nyugaton alkalmazott technikai eszközök behozatalával lehetsé-

ges. Ha pedig alkalmazni kezdjük a nyugati technikát, akkor az ellenőrzési rendszerbe is bekerülünk. 

Személyünkről már olyan adatmennyiséget begyűjtöttek és még fognak begyűjteni az évek folyamán, 

hogy azt a számítógépbe betáplálva, percre pontosan fognak tudni rólunk mindent. Minden hivatalban 

adatgyűjtés folyik, és ez irányítottan, szervezetten kerül tovább a személyi adattároló rendszerbe. Akik 

ismerik a számítógép hálózatot, és tudják, hogy az ország másik végéről bárkiről, bármit megtudha-

tunk a megfelelő KULCS ismeretében, azok átlátják már most is ennek a veszélyét. 

 Ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy a computer lesz a fenevad, hanem azt, hogy a fenevad kezé-

ben levő legfőbb médiumra a 666 a jellemző. A számítógépen keresztül az emberek az egész világon 

egy nyelvet fognak beszélni. Ez a nyelv az angol, amelynek ismerete szükséges ahhoz, hogy a számí-

tógépes hálózaton, modemek segítségével az egész világot össze lehessen fogni, egy központra kap-

csolni. Ezáltal mindenki dolgozhat egy közös világcél érdekében, és építhetik a huszadik század Bá-

bel-ját, amelynek fő célja az lesz, hogy bebizonyítsa, az ember isten, vagy, hogy nem lakik az egekben 

senki sem, akit az emberen kívül istennek lehetne nevezni. Így kapcsolódik össze Bábel és az Anti-

krisztus világa, ahol az egy nyelv, és az egy akarat miatt, mindent megvalósíthatnának. „És monda az 

Úr: Ímé e nép egy, s az egésznek egy a nyelve, és munkájának ez a kezdete; és bizony semmi sem 

gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, a mit elgondolnak magukban.” (1Mózes 11:6.) Céljaik 
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elérése előtt azonban újból beleszól Isten az emberi törekvés lázas tevékenységébe és így szól: „Ha 

oly magasra szállnál is, mint a sas, és ha csillagok közé raknád is fészkedet: onnan is levonnálak, 

ezt mondja az Úr.” (Abdiás 1:4.) 

 Ma, amikor az utcán sétálunk, János próféciáit látjuk életre kelni. „Jön a fenevad” hirdetik a 

falakra, kerítésekre festett 666-ok és fordított keresztek. Sohasem lesz olyan intelligens az ember Isten 

nélkül, hogy a legvadabb elképzeléseket meg ne valósítsa és a legnagyobb borzalmakat el ne kövesse. 

A két fenevad az emberiség történelmének legrettenetesebb figurája lesz. Ravaszságukkal, csalásaik-

kal, hazugságaikkal az embereket a kárhozatba vezetik. A kegyelem időszaka most van, amíg Jézus 

Krisztus népe a földön van a Szent Szellemmel együtt. Az Eklézsia elragadásával a kegyelem eltávo-

zik, és támad helyébe az iszonyú kegyetlenség. Akik nem veszik fel kezükre az Antikrisztus bélyegét, 

azok tűzzel-vassal üldöztetnek. Úgy, ahogy a 12. részben láttuk üldözni a napba öltözött asszonyt. 

Mégis lesznek, akik új felismerésre térnek, és nem veszik fel a fenevad bélyegét, sem nevét, sem ne-

vének számát. Az azonosító szám nélkül viszont nem tudnak adni-venni. Vállalják inkább az üldözött 

életmódot, az éhezést, a mártíromságot azért, hogy Isten országának örökösei lehessenek. 

 

 

A 666 
 

A hatos szám vizsgálata 

 „A 6-os szám az ember, az ítélet, az Istennel való ellenségeskedés, a hústest, az érc (réz) száma.” 

Olvashatjuk a Heller féle számszimbolika magyarázataiban. Isten a hatodik napon teremtette az em-

bert. A hat nem ér fel Istennek a teljességével, a héttel. A hét, Isten száma. Bár a kígyó azt ígérte az 

embernek, hogy: „...olyanok lesztek mint az Isten...,” de az ember nem fölfelé emelkedett a csábítás 

után, hanem lefelé zuhant az erkölcsi lejtőn. A tökéletestől távolodott el és szembehelyezkedett vele. 

A szembehelyezkedés görögül:  (anti) azt is jelenti, hogy ellene, helyette. Tehát úgy helyezkedik 

szembe Istennel, hogy ellene harcol, és helyébe akar ülni. Ezt személyesíti meg Sátán az ő fiában, akit 

Isten ellen harcoló és helyébe ülő Antikrisztusként akar az emberek fölé emelni. Neve a hamis hár-

masságnak teljessége: 666. A kérubok száma is hat. Lucifer kérub volt. Ő a hamis hármasságnak az 

első személye. Az Antikrisztus a második, aki embertől és Sátántól születik. (Vagy már meg is szüle-

tett). Az ember száma szintén hat. A hamis próféta a harmadik személy, aki szintén Sátántól és ember-

től születik. Az 1Mózes 6:4-ből láthatjuk, hogy valóban születhet ember az angyalok és emberek leá-

nyainak keveredéséből. Valószínűleg így születik meg az Antikrisztus is és a hamis próféta is Sátán-

tól. 

 Néró, Péter apostolt kereszthalálra ítélte. A hagyomány szerint Péter apostolnak az volt a kérése, 

hogy Őt fordítva feszítsék meg, mert nem méltó, hogy olyan halállal haljon, mint Mestere. A 666 

megfordítva 999. Lehet, hogy van ennek is valami jelentősége? A 6 négyzete 36. Ha a számokat 1-36-

ig összeadjuk 666-ot kapunk. 

 

A fenevad azonosítási számának feltárása: A helyes eredmény érdekében tennünk kell néhány 

konkrét megállapítást.  

1. Az Antikrisztus Isten ítéleteként, mint a veszedelem fia szabadíttatik az emberiségre a kegyelmi 

korszak végén. Tulajdonképpen a visszautasított kegyelem eredményeként.  

2. A népek ítéletének ideje: A laodiceai korszakban. Laodicea jelentése: népítélet, megítélt nép. 

Az ítélet szimbóluma a mérleg. 

3. Ábrahám áldása szerint: Dán kígyó lesz az úton. (1Mózes 49:17.)  

4. Dán jelentése: Bíró, vagy: az ítélet végrehajtója. Dán törzsének jelvénye: A mérleg. 

5. A maga nevében érkezik. „Én az én Atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be engem; ha más 

jőne a maga nevében, azt befogadnátok.” (János 5:43.) 

6. Ruth könyve 4. része alapján a megváltónak vér szerinti rokona az álmegváltó. Bírák 9. része sze-

rint viszont anyai ágon félvér, mert Izráel első törvénytelen királya Abimélek szolgálótól született, 

és élősködő. (Mint a galagonyabokor). 

Ezekből a pontokból kirajzolódik előttünk a kép, amely szerint a népek ítéletét a laodiceai korszakban 

a kígyó természetű Dán törzsének végidőbeli vezéralakja hajtja végre. Emlékezzünk a már többször 
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idézett Jákób áldására, amely szerint: „Dán kígyó lesz az úton, szarvaskígyó az ösvényen, mely a ló 

körmébe harap, hogy lovagja hanyatt esik.” (1Mózes 49:17.) 

 

 

 

A 666 feltárásának története 
 

A héber abc betűi és számértékeik                                    A görög abc betűi és számértékeik 

 

1 Alef  1  =  א   α΄ 1  

 

 

 

 η΄ 300 

2 Bét  2  =  ב  β΄ 2  ς΄ 400 

3 Gímel  3  =  ג  γ΄ 3  ϕ΄ 500 

4 Dalet  4  =  ד  δ΄ 4  σ΄ 600 

5 Hé  5  =  ה  ε΄ 5  τ΄ 700 

6 Vav  6  =  ו  ρ΄ 
diagema 

6  υ΄ 800 

7 Zajin  7  =  ז  δ΄ 7  ϡ 
sempi 

900 

8 Hét  8  =  ח  ε΄ 8  ,α 1000 

9 Tét  9  =  ת  ϑ΄ 9  ,β 2000 

10 Jod  10  =  י  ι΄ 10    

11 Kaf  כ/ך   =  20  ια΄ 11    

12 Lámed  30  =  ל  ιβ΄ 12    

13 Mém  מ/ם   =  40  ιγ΄ 13    

14 Nún  נ/ן   =  50  κ΄ 20    

15 Számek  60  =  ס  λ΄ 30    

16 Ajin  70  =  ע  μ΄ 40    

17 Pé  פ/ף   =  80  ν΄ 50    

18 Cádé  צ/ץ   =  90  ξ΄ 60    

19 Qóf  100  =  ק  ο΄ 70    

20 Rés  200  =  ר  π΄ 80    

21 Szín   ֹש  ΄ϙ  300  =  ש
kopa 

90    

22 Sín  300  =  ׁש  π΄ 100    

23 Táv  400  =  ת  ζ΄ 200    

 

 

 

1. János apostol ezt a számot a véreskezű Néró császár nevének számából merítette. Néró nevének 

száma héberül 666. Nron Kszr. Kiejtve: Néron Készár 

 

 N      r o   n     K  sz   r  

  ר  ס  ק    נ  ו ר         נ 
50 + 200 + 6 + 50 +  100 + 60 + 200 =  666 
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2. Ireneusz már a második században azonosította a latin nyelvre a 666-ot. A latineosz „római” jelen-

tése is 666-ot eredményez a görög nyelv vizsgálata szerint. 

 

l a t i n e o s  
λ α τ ι ν ε ο σ  

30 + 1 + 300 + 10 + 50 + 5 + 70 + 200 + = 666 



Ennek a számításnak szépséghibája van. Az, hogy a szó végén végszigmát alkalmaznak a koinéban () 

amelynek számértéke csak hat. Ez nem jelenti azt, hogy mindenféleképpen el kell vetni a példaszámí-

tást. 

Ennek a szónak a másik jelentése: latin férfi. Ez a Romulusz névnek a görög megfelelője, amiből 

Róma városának neve származik. Ez a név a héberben - romith (רומית) - azonban 656-os számérték-

kel egyenlő.  

 

3. Ralph Edward Woodrow: „A görögökkel és a zsidókkal ellentétben a rómaiak nem használták 

ábécéjük betűit számok jelölésére. Mindössze hat betűt használtak: D,C, L, X, V és I. Minden más 

számot ezeknek a kombinációjával fejezték ki.”
62

 Minden Rómára mutat. Az ábécéjük is különös a 

vizsgált szám tekintetében. Hat betű összege 666. 

 

D 500 

C 100 

L 50 

X 10 

I 1 

V 5 

 666 

 

Az „M” a későbbi időkben szintén egy szám megfelelője lett. Woordrow hivatkozok E.W. Bullinger-

re, aki szerint az ezret eredetileg úgy fejezték ki, hogy a CI mellé odaírtak egy fordított C-t. Így lett az 

ezer I. Ezt később M-re változtatták.  

 

 

4. R. E. Woodrow: ugyanott. Az Ószövetségben azt olvashatjuk Salamon király éves bevételéről, 

hogy: „Vala pedig mértéke az aranynak, a mely kezéhez jő vala Salamonnak minden esztendőben, 

hatszáz és hatvanhat tálentom arany.” (1Kir.10:14.) Salamon életének romlásában a gazdagságnak 

döntő szerepe volt. A gazdagság ógörög nyelven: (eűporia) szintén 666 számértékű. 

 

        

        

 

5. R. A. Woodrow: ugyanott. Az Újszövetség mintegy kétezer főneve közül csupán még egy szó ren-

delkezik ezzel a számértékkel. A (paradoszisz) szó, amelynek jelentése: hagyomány. Ez 

az egyik tényező, amely a történelmi egyházak lerombolódásában közrejátszott. Lásd, Nimród-Baál 

istentisztelete. Ma is gyakorolják történelmi egyházak. 

 

         

80 + 1 + 100 + 1 + 4 + 70 + 200 + 10 + 200  =666 

 

6. Andreas Helvig és Luther szerint: 

VICARIVS FILII DEI jelentésében rejlik a megoldás, ami magyarul: Isten Fiának Helytartója 

jelentéssel bír. A latin szöveg megfejthető, mivel a latin betűk számokat is jelentenek. Mindez mellett 

rámutat a név viselőjére, vagyis a pápára, akinek a fején lévő hármas koronának (tiara) homlokrészére 

ez van felírva. Nézzük meg a szöveg számértékét.  
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V I C A R I V S 

5 + 1 + 100 + 0 + 0 + 1 + 5 + 0 + 

 

F I L I I 

0 + 1 + 50 + 1 + 1 + 

 

  D E I  

500 + 0 + 1 = 666 

 

A számok összege: 666 

 

Andreas Helvig, aki egyébként a berlini egyetem tanára volt a tizenhatodik században, rámutat ezzel 

arra is, hogy a két fenevadat, az Antikrisztust és a hamis prófétát a saját nyelvén kell azonosítani. Ez 

azt jelenti, hogy a végidők birodalmának birodalmi nyelvén. Ez ma az angol nyelv, a számítógép álta-

lános használata miatt. 

 

7. Reichert Gyula
63

 szerint: Pataki Arnold könyvére hivatkozva a görög ábc-ben kell keresni az ér-

telmezést. A Krisztus nevét bitorló fenevad nevébe a kígyó alakú kszí ( ) is beékelődik. Így 

a név: Ebből csak a sziszegő kígyó hangokat emeli ki, amelyeknek értékei: 

  khí 

  kszí 

  szigma 

   

 

Elképzelhetőnek tartja, hogy az Antikrisztust ismertető három betű a éppen úgy válik szimbó-

lummá és ismertető jeggyé, mint a XP, amely Krisztusnak görög nevének a két első betűje. 

 

8. Wim Malgó
64

 az amerikai Richard Thomas kutatási eredményét tárja elénk. Véleményem szerint ez 

a módszer csak a fenevad által alkamazandó médiumra (eszközre) érvényes, de arra nagyon, mivel a 

computer azonosítására a hatos számot alkalmazza. A számítógép klaviaturáját betűsorrend szerint 6-

al növekvő számokkal besorszámozta. 

 

A = 6 G = 42 M =  78 S = 114 Y=150 

B = 12 H = 48 N =  84 T = 120 Z=156 

C = 18 I = 54 O =  90 U = 126  

D = 24 J = 60 P =  96 V = 132  

E = 30 K = 66 Q = 102 W = 138  

F = 36 L = 72 R = 108 X = 144  

 

Most nézzük meg a computer szó számértékét. 

 

C = 18 

O = 90 

M = 78 

P = 96 

U = 126 

T = 120 

E = 30 

R = 108 

  666 
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Véleményem szerint, mint minden eszközre, a computerre is a kétélű kés esete érvényes. Vagyis a cél 

és használat törvénye. Attól függ, hogy milyen lélek lakozik a felhasználójában, és mi a célja vele. Ma 

a computert használják békés és háborús célokra egyaránt. 

 

 

 

9. Dr Sanders mikrocsip kísérlete 
65

  

Az emberiség azonosítására kidolgozott számítógépes azonosítási rendszerben egy computer alkat-

rész, a mikrocsip játssza a főszerepet. Dr. Sandersnek nevezett feltaláló és munkatársainak találmánya 

egy olyan mikrocsip, amelyet emberbe és állatba egyaránt bele lehet injekciózni. Mérete mákszemnyi 

és az űrben keringő szatelliteken keresztül tart kapcsolatot egy központi számítógéppel. Jelenleg ezzel 

az eljárással kísérik figyelemmel az elkóborolt állatokat, feltéve, ha a gazdája megbélyegeztette a 

mikrocsipel. Használják kórházakban is, ahol agyérelmeszesedett embereket kell figyelemmel kísérni. 

Köztudott, hogy elkóborolnak, és nem találnak vissza. A mikrocsip azonban jelzést ad szünet nélkül, 

és négyzetméterre pontosan megjelöli, hogy viselője hol tartózkodik. Ezen kívül a veszélyes bűnöző-

ket is megbélyegzik vele, hogy ha megszöknek a börtönből, akkor megtalálhatóak legyenek. A Dr. 

Sanders név egyáltalán nem biztos, hogy valós, a mikrocsipek azonban léteznek. Az amerikai csúcs-

technológia kutatásai ugyanis mind fedőnév alatt futnak, és a rajta dolgozó kutatók sem mindig a ne-

vükről ismertek. 

 

A Jelenések könyve szintén megbélyegzésről ír a 13:16. versben.  

  kharagma: Bélyeg, bevésett, benyomott jel, bélyeg: (13:16.) Egy jelről van szó. 

  szphragisz:pecsét. (7:3.) Egy jelről van szó. Isten Igéje ezt a szót az Ő népének elpecsé-

telésével kapcsolatban használja. A pecsét és a bélyeg értelme nem ugyanaz. Káint megbélyegezte 

az Úr, a 144 000-t pedig elpecsételi.    

 : sztigma: szúrás, jegy, bélyeg a testen. (Galata 6:17.) Egy jelről van szó.

 

10. Egyéb megfigyelések 

 A computer szerepe ezzel nem ért véget. Mint legfőbb médium az Antikrisztus kezében igen fon-

tos, sőt döntő szerepet játszik. Mellékesen megjegyzem, hogy a ma már nem használatos Windows 

3.1-es operációs system saját vírusölő rendszerében 5 file is található volt, amelynek kiterjesztése 666 

bait. Az első címszava pedig: No. of the beast 666. Vagyis: a fenevad száma 666. 

 A World - Wide - Web. = Világot - Átfogó - Háló. Az Internet-service világot átfogó hálózatá-

nak neve, és kódja a „WWW”. Héber nyelven (ווו) waw - waw - waw. A waw (ו) számértéke 6. Te-

hát 666.  

 Van azonban még más érdekesség is a programok között. A 97-es wordben egy kulcs a szimbó-

luma a dokumentumok védelmét ellátó programnak. Aki tehát birtokában van a kulcs szónak, az hasz-

nálhatja a programot. A kulcsról már megállapítottuk az első részben, hogy a lezárt területek megnyi-

tására szolgáló eszköz. Dániel 12:4-ben is egy lezárt (lepecsételt) próféciáról olvashatunk. Ami ott 

lezáratott, az a Jelenések könyvében feltöretik Jézus Krisztus által. Ez a hét pecsét feltörésének lénye-

ge. Jézus a pecséteket feltörte, (felnyitotta, mint egy zárat a kulccsal) az írat láthatóvá vált. A számító-

gépes programok a Bibliakutatás területén is hatalmas előrelépést hoztak. Olyan nagy adatbázis keze-

lését tették lehetővé ezek a programok, amely segítségével, döbbenetes gyorsasággal lehet Bibliát 

fordítani, nyelvi analízist elvégezni, és a Biblia kódját alkalmazni.  

 

11. Az ökumené: 

 οἰκοσμένε = (oikumené)= 1) földkerekség, világ. 2) lakott világ, emberek világa; a Római Biroda-

lom. Az alfa purummal, (οἰκοσμένα)  használt változat nem elképzelhetetlen.  

 

ο ἰ κ ο σ μ έ ν α 

70 10 20 70 400 40 5 50 1 = 666 
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12. A Szaturnusz istenség  

A Szaturnusz Babiloni nyelven STUR. Szám összege a Héber írás szerint:  

 

S  T  U  R   

ס ת ו ר  

60  400  6  200  666  

 

 

13. MAITREYA 

 

Maitreya a jövőben fog megjelenni, mint egy Buddha, tanítani fogja az embereket, és elhozza a vilá-

gosságot.  

 

  מ י ת ר י א ה

5 1 10 200 400 10 40 =666 

 

 

14. Vonalkódban a 666. 

                                                         
 

15. A világi tudomány elismeri 

 Az Élet és Tudomány 1996. 36. száma a következőt írja: „A floridai hatóságok komolyan fon-

tolgatják, hogy bevezetik az úgynevezett elektronikus börtönt olyan elítéltek számára, akik kisebb, 

nem erőszakos, társadalmilag nem túl veszélyes bűncselekményt követtek el. A bokára, gyakorlatilag 

eltávolíthatatlanul felszerelhető bilincs egy kis ütésálló tokban parányi adó-vevő berendezést tartal-

maz. Ez meghatározott időszakonként jelzéseket ad az egész világra kiterjedő műholdas navigációs 

rendszernek (GPS = Global Positioning System), amely aztán a kijelölt megfigyelőközpontnak továb-

bítja az őrizetes tartózkodási helyének koordinátáit. A módszer tovább is fejleszthető, például a moz-

gásterületet leszűkíthetik egy adott állam területére: a rendszer, riasztó jelzést ad, amint az elítélt 

megközelíti a számára kijelölt terület határát. A jelzés riaszthat egy központot, de az sem kizárt, hogy 

a bilincsben lévő adó-vevő hangosan jelezze akár magának az elítéltnek is: elérkezett a tiltott zóna 

határára. (Sience et Vie)”
66

 

Elképzelhetjük, hogy egy anikrisztusi világban kik a veszélyes alakok. A krisztushívők. 

 

16. Ron White kiemelkedő képességű író PC/Computing felelős szerkesztője 1980 óta foglalkozik 

személyi számítógépekkel, az egyik első PC felhasználói csoport megalakítója. Kaliforniában, San 

Franciscoban él. Népszerű könyve magyar nyelvre fordítva: Így működik a számítógép 

Bevezetőjében egy idézet Arthur C. Clarketól. „Bármelyik megfelelően fejlett technológia megkülön-

bözhetetlen a mágiától.” 

Így jellemzi a számítógépet. „Legyen PC-nk akár hű szolga akár gonosz manó, hamarosan rádöbbe-

nünk, hogy azokban a seszínű dobozokban sokkal több történik, mint amennyit valójában megértünk. 

A személyi számítógépek titokzatosak. Kinyitva szorosan lezárt fedelüket, rejtélyes alkatrészekkel 

találjuk magunkat szembe. Legtöbbjük szfinx-szerű mikrocsipekből áll, amelyek nem árulnak el többet 

magukról az átlátszatlan felületükre nyomtatott ismeretlen kódoknál. A panelekbe maratott áramkör-

labirintus hihetetlenül érdekes, de nem több érthetetlen hieroglifák összességénél. Némelyik fő egy-

ségre, mint például a merevlemez meghajtójára és a tápegységre a bekukucskálás veszélyeire vonat-

kozó olyan vészterhes jóslatokat írtak, amelyek mellett elbújhatnak még a fáraók síremlékein találha-



148 

 

tó figyelmeztetések is.” A könyvének egyik alapgondolata az, hogy: „... a megértett mágia biztonsá-

gosabb és hatékonyabb, mint az, amely előtt értetlenül állunk.”
67

   

 

A két fenevad egymáshoz való viszonya 

 Minden kétség nélkül a tengerből feljövő fenevad lesz a diktátor, és mint Antikrisztus, abszolút 

uralmat élvez a népek felett. Ő lesz a világbirodalom politikai vezetője. A földből feljövő fenevad, 

mint egyházi hatalmasság, az Antikrisztus szellemi irányítója. Uralja a fenevadat. Hazug prófétálásai-

val meggyőzi a népet arról, hogy az Antikrisztus által van szabadulás, őt kell imádni és azt a szellemi 

hatalmat, amely az erejét adta a tengerből feljövő fenevadnak. 

 Az igei utalások arra engednek következtetni, hogy az Antikrisztus rendkívüli képességekkel fog 

rendelkezni. Az emberfeletti tulajdonságok, nemcsak az emberek fölé emelik őt, hanem azonosítják is 

személyét, vagyis felismerhetővé válik mindazok számára, akik ismerik a róla szóló próféciákat. 

Rendkívül jól nyomon követhetőek lesznek a Krisztus ellenes szándékai és tulajdonságai. Ahogy a 

világosság és a sötétség ellentétei észrevehetőek, úgy fedezhető fel a Krisztus és Antikrisztus közötti 

tulajdonság különbség. Itt arra gondolok, hogy Jézus Krisztus betegeket gyógyított, halottakat támasz-

tott, lecsendesítette a háborgó tengert, tanított és világosságot gyújtott az emberek szívébe, békességet 

hozott az életűkbe. Az Antikrisztus az ellentétes pólusa a tulajdonságoknak és sátáni erejével felkor-

bácsolja a népek tengerét, békétlenséget hoz a szívekbe, sötétséget az elmékbe, ezek által beteggé, és 

működésképtelenné teszi birodalmát, valamint fizikálisan kiütközik a hódolói testére a fájdalom. Ké-

pességeivel, csalás által tüzet hoz le az égből. 

 Ha a személyt akarjuk (akarnánk) keresni, akkor azt kell látnunk az előbb felsoroltakból, hogy 

több feltétel szabja meg az Eklézsia számára az Antikrisztus felismerését. Ilyen például az is, hogy a 

nevének száma 666-ot tesz ki, az okkultizmus területén rendkívüli ismeretekkel és gyakorlattal ren-

delkezik (fog rendelkezni). Ezek a képességek kiszűrik és kiemelik a népek tengeréből. Azonban az 

azonosítási feltételek alapján a sok-sok feltételezett személyről leesik a fölösleges gyanú. Az eddigi 

ismeretek alapján a következő feltételeket lehet felsorolni, amelyeknek teljesülni kell. 

 

1. Világszerte közismert személyiség, aki a nép fiaként, egy démonizált asszonytól születik. 

2. A politikai életben közszereplést végez, és titkos szervezeten keresztül készítik az útját. 

3. Ebből adódik az, hogy valamely titkos szervezetnek vezető egyénisége lesz. (Éppen ezért ez el-

lenőrizhetetlen). (2Thessalonika 2:7b.) utal rá. 

4. Embertelen, állatias természete rendkívül kiemelkedő és indulatos cselekedeteivel életet von el. 

(Ölni fog. Tömeggyilkos uralkodó lesz.)  

5. Jákób áldásából következtetve izraelita és Dán törzséből sarjad. 

6. Nevének száma 666-ot jelent. 

 

 Ezek a feltételek nagymértékben lecsökkentik az elképzelt személyek esélyeit, mert lehet, hogy 

egyik-másik feltételnek megfelel sok-sok személy, de mind a hat feltétel csak egyetlen személyre fog 

ráilleni. Az Antikrisztusra, akit az Eklézsia felismer ugyan az elragadtatás előtt, és el is nyomja a 

Szent Szellem erejével, de ez a hitetlen embereken nem segít, mert nem érdeklődnek utána. 

 

 

 l4. „És látám, és ímé egy Bárány áll vala a Sion hegyén, és ő vele száz negyvennégy ezeren, a kiknek homlokán 

írva vala az ő Atyjának neve. 

2. És hallék szózatot az égből, mint sok vizeknek zúgását és mint nagy mennydörgésnek szavát; és hallám hárfásoknak 

szavát, a kik az ő hárfájokkal hárfáznak vala; 

3. És énekelnek vala mintegy új éneket a királyiszék előtt, és a négy lelkes állat előtt és a Vének előtt, és senki meg nem 

tanulhatja vala azt az éneket, csak a száz negyvennégy ezer, a kik áron vétettek meg a földről. 

4. Ezek azok, a kik asszonyokkal nem fertőztették meg magokat; mert szűzek. Ezek azok, a kik követik a Bárányt, valahová 

megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a Báránynak zsengéiül. 

5. És az ő szájokban nem találtatott álnokság; mert az Istennek királyiszéke előtt feddhetetlenek.  

6.És láték más angyalt az ég közepén repülni, a kinél vala az örökké való evangyéliom, hogy a föld lakosainak hirdesse az 

evangyéliomot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek, 

7. Ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének órája; és imádjátok azt, 

a ki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait. 
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8. És más angyal követé azt, mondván: Leomlott,  leomlott Babilon, a nagy város! mert az ő paráznaságának haragborából 

adott inni minden pogány népnek. 

9. És harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét 

felveszi vagy homlokára vagy kezére, 

10. Az is iszik az Isten haragjának borából, a mely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és 

kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt; 

11. És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, a kik imádják a fenevadat 

és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. 

12. Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt a kik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét! 

13. És hallék az égből szózatot, a mely ezt mondja vala nékem: Írd meg: Boldogok a halottak, a kik az Úrban halnak meg 

mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. 

14. És látám, és ímé vala egy fehér felhő; és a felhőn üle valaki, hasonló az embernek Fiához, a fején aranykorona, és a 

kezében éles sarló. 

l5. És más angyal jöve ki a templomból, nagy szóval kiáltván annak, a ki a felhőn ül vala: Indítsd a sarlódat és arass; mert a 

földnek aratnivalója megszáradt. 

l6. Bocsátá azért, a ki a felhőn ül vala az ő sarlóját a földre; és learattaték a föld. 

17. És más angyal jöve ki a mennyben való templomból, és annál is éles sarló vala. 

l8. Más angyal is jöve ki az oltártól, a kinek hatalma vala a tűzön, és kiálta nagy szóval annak, a kinél vala az éles sarló, ezt 

mondván: Bocsásd a te éles sarlódat, és szedd meg a föld szőleinek gerézdeit; mert megértek annak szőlei. 

l9. Bocsátá azért az angyal az ő éles sarlóját a földre, és a földnek szőleit megszedé, és veté az Isten haragjának nagy 

borsajtójába. 

2O. És megtaposták a borsajtót a városon kívül, és vér jöve ki a borsajtóból a lovak zablájáig, ezer hatszáz futamatnyira.” 

 

 

 

Krisztus 144 000 fős kísérete 
 

 „És látám, és ímé egy Bárány áll vala a Sion hegyén, és ő vele száz negyvennégy ezeren, a 

kiknek homlokán írva vala az ő Atyjának neve.” (14:1.) A nyomasztó sátáni látomások után egy üde, 

kedves, megnyugtató kép, tárul elénk az első öt versben. A Sion hegye, a templomhegy. Ott állt 

évszázadokon keresztül Isten háza, a zsidó templom, tetőtől talpig színaranyba burkolva. Nemcsak a 

templomhegy, de egész Jeruzsálemnek jelképe lett a Sion. A hatalmas tömegű homogén kőszikla 

szilárd alapot biztosított a Salamon király által épített arany templomnak. 70-ben az aranytemplom 

elpusztult, a KŐSZIKLA maradt. Jézus beavatkozásának kezdetét látja János a 14. részben. A Bárány 

megjelenik 144 000 fős kíséretével és megáll a Sion hegyén. Kísérete 144 000 fő elsőszülöttből áll, 

akik áron vétettek meg a földről. Ezek mind olyan férfiak, akik sohasem fertőztették meg magukat 

asszonnyal, tehát szüzek. Az ő szájukban nem találtatott álnokság. Azt olvashatjuk róluk, hogy ezek 

mindenhová követik a Bárányt, ahová megy. A 7. részben láthattuk, hogy az újszövetségi Izraelről van 

itt szó. 144 000, vagyis teljes. Maga a szám határozott. Csak a férfiakat vették számba a nemzetségi 

táblázat szerint. A nők nincsenek beleszámítva ősi szokás szerint. Azonban velük együtt az 

újszövetségi Izrael tábora annyival nagyobb. „Ezek áron vétettek meg az emberek közül.” 

Elsőszülöttek, mert: „Istennek és a Báránynak zsengéiül” lettek megvásárolva. A Zsidókhoz írt 

levélben olvashatunk arról, hogy: „Hanem járultatok Sion hegyéhez, és az élő Istennek városához, a 

mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez, Az elsőszülöttek seregéhez...” (Zsidók 12:22-23a.) 

    A zsenge, első termést jelent, a termés legjavát, amely előbb érik, mint az átlag. A zsenge termés 

mindig szüret vagy aratás előtt beérett, ezért a gazda előbb leszakíthatta kedvére. A görög hűparkhé 

főnév, jelenthet: ajándékot, áldozatot, első termést, zsengét. Az érveket felsorakoztatva, a 144 000 fős 

kíséret olyan személyekből áll akik: 

 l. Férfiak. (13 évet betöltötték) 

2. Asszonnyal nem háltak, tehát szüzek. (Arra utal, hogy fiatalok.) 

3. Elsőszülöttek. (Lányok nem számítanak elsőszülöttnek.) 

4. Áron vétettek meg az emberek közül. (Krisztus vére árán.) 

5. Istennek és a Báránynak zsengéiül lettek megváltva. (Szintén arra utal, hogy fiatalok.) 

6. „Az ő szájokban nem találtatott álnokság.” (Szintén arra utal, hogy fiatalok.) 

7. „Istennek királyiszéke előtt feddhetetlenek.” (Szintén arra utal, hogy fiatalok.) 
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    Ez a szám azt jelenti az apokalipszisben, hogy teljes, betelt. Magát a számot számérték szerint 

kell venni, tehát pontosan 144 000 férfiról van szó. Ez a szám olyan határozottan van közölve, hogy 

nem allegorizálhatunk el belőle semennyit, és nem tehetünk hozzá még néhányat. A hetedik részben 

található 12x12 000 szintén ezt erősíti meg. Isten Igéje olyan nyomatékkal hangsúlyozza ki a 144 000 

főt, lebontva 12 x 12 000-re, hogy a számszerűség figyelmen kívül hagyása hiba volna. A Bárány 

kísérete létszám szerint meglepetés az apokalipszisben. Ilyen kísérete a földön egy királynak sem volt 

még soha, sem minőségben, sem létszámban. Ők mindenhová elkísérik a Bárányt, és homlokukon 

viselik a Bárány és az Atya nevét. Egyedül ők képesek megtanulni a hárfások énekét. (A hárfa prófétát 

jelent.) 

 

 „És hallék szózatot az égből, mint sok vizeknek zúgását és mint nagy mennydörgésnek szavát; 

és hallám hárfásoknak szavát, a kik az ő hárfájokkal hárfáznak vala;” (14:2.) A második vers 

hangulatos környezetbe vezet be bennünket. Szózat hallatszik, mint sok vizek zúgása, amelyből a 

megnyugtató kegyelem kiáradása érzékelhető azok számára, akik azonosulni tudtak Krisztus 

tanításával. Ellentétes esetben félelmet keltő lehet a sok vizek zúgásához hasonló mennydörgéssel 

kísért égi szózat, amit a hárfások zenéje és éneke kísér. A sok vizek zúgása az első rész 15. versével 

azonos tapasztalatból ered, vagyis János, Páthmos szigeten való raboskodásának idejéből való 

kellemetlen élménye. A szigetet körülölelő tenger hullámainak szünet nélküli zúgását veszi alapul, 

amelyhez az égi szózatot hasonlítja ebben a versben.  

 Az éneket átveszi a 144 000 fős kíséret. Így közeledik Krisztus az emberiség felé az Apokalipszis 

végén. Látni fogjuk, hogy még egyszer utoljára felkínálják az embereknek az evangéliumot, 

kegyelemből.  

 

 „És énekelnek vala mintegy új éneket a királyiszék előtt, és a négy lelkes állat előtt és a Vének 

előtt, és senki meg nem tanulhatja vala azt az éneket, csak a száz negyvennégy ezer, a kik áron 

vétettek meg a földről.” (14:3.) A kegyelem csodálatos formában közeledik égi szózat, hárfások 

zenéje és a 144 000 fő éneklése kíséretében. Jézus Krisztus, a személyes kegyelem. Ez a látomás a 

küzdelem kezdetére vezet minket. A 13. részben bemutatásra került a két fenevad tulajdonságaik 

szerint, de háborús eseményről ott nem sok szó esett. Megismerkedtünk azonban az ASSZONY 

ellenfelével, ellenfeleivel. A Sion hegyén álló 144 000 elpecsételtet úgy látja János, hogy követik a 

Bárányt mindenhová. Ő ott van közöttük, ők pedig a „követei.” A két szemben álló haderő közül a 

szentek tábora van itt bemutatva. A 13. részben az Isten ellen lázadó sereg vezéreit mutatta be az írás. 

A földről tekintve az apokaliptikus eseményeket, ez a kép, tárul majd az egész föld népe elé. Vagyis a 

prófétáló 144 000, akik Jézus követei, és viselik homlokukon az élő Isten pecsétét. Akkor ott ezek 

mind zsidó férfiak lesznek, akik az örökkévaló evangéliumot hirdetik. 

 

 „Ezek azok, a kik asszonyokkal nem fertőztették meg magokat; mert szűzek. Ezek azok, a kik 

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

Báránynak zsengéiül. És az ő szájokban nem találtatott álnokság; mert az Istennek királyiszéke 

előtt feddhetetlenek. (14:4-5.) A Szentírás kihangsúlyozza, hogy a 144 000 fős sereg az Izrael fiataljai 

lesznek. Zsidó nők (lányok,) elválaszthatatlanul ott lesznek a férfiak körül. Ezt feltétlenül fontosnak 

tartom kihangsúlyozni, mert csak így érthetjük meg a zsidók maradékáról szóló próféciákat. Amikor 

ugyanis a 144 000 bizonyságtevő magára haragítja a fenevadat, az üldözni kezdi, és menekíteni kell a 

zsidó népet. A fenevad nem fog válogatni a zsidók közül, hogy ki elpecsételt és ki nem, de a háborús 

helyzetek menekítési tervezete először a fiatalokról gondoskodik. Mi ebből a látható valóság ma, a 

huszadik század végén? Tudunk arról, hogy él Izraelben egy keresztyén csoport, akik rendszeresen 

feljárnak a templomhegyre (Sionra) énekelni és zenélni. Vegyesen, férfiak és lányok. Létszámuk 

ismeretlen, de nagy hatással vannak a zsidó fiatalokra. Ők is résztvevői voltak annak az eseménynek, 

amely következtében 1990. október 8-án az arabok megtámadták a sirató falnál imádkozó zsidókat. 

„Templomdomb hívei”-nek nevezik magukat. Még egy érdekesség: ez a csoport előszeretettel 

használja a hárfát énekeik kíséretéhez. 
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A kegyelem, utoljára! 

 „És láték más angyalt az ég közepén repülni, a kinél vala az örökkévaló evangyéliom, hogy a 

föld lakosainak hirdesse az evangyéliomot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és 

népnek. (14:6.) Krisztus a második visszaérkezésekor, a Sionon nem az aratással fogja kezdeni az Úr 

napjának bosszúállását, hanem a kegyelem kiterjesztésével. Amikor Jézus az Eklézsiát elragadja, a 

Szent Szellem is visszavonul a földről. Isten kegyelme eltávozik, és a kegyelem helyén az antikrisztusi 

kegyetlenség üti fel a fejét. Jézus a kegyelem szavával fordul az emberek felé, megérkezésekor. Az 

örökkévaló evangéliumot angyal által hirdeti. Egy másik angyal Babilon leomlásának hírét hordozza 

körbe a földön. Egy harmadik angyal a fenevad imádatától akarja távol tartani az embereket, és a 

bélyegének felvételétől óv. Az angyal figyelmeztetésében elmondja, hogy akik imádják a fenevadat, 

és bélyegét felveszik, azok az örök kárhozatra kerülnek, ahol kínlódásuk, kínoztatásuk örök időkön át 

tart. Ezeknek nem lesz nyugalmuk, és nem találnak kiutat pokoli kínjaikból. A figyelmeztetés, mint 

utolsó lehetőség hangzik majd a földön élő emberek felé, mert nehéz idő lesz az, ahol rendkívüli 

kitartás kell az Istenhit megőrzéséhez. Itt meglátszik majd a szentek béketűrése és hite. A hívők 

üldözése miatt és sok sanyargatás miatt csak azt mondják boldognak, akik meghaltak. (Az Úrban.) 

„Bizony azt mondja a Lélek, mert megnyugosznak az ő fáradságuktól és az ő cselekedeteik követik 

őket.” 

 

Az evangéliumot hirdető angyal 

 A szellemvilág három személyével találkozhatunk a három angyal által. Isten által kiosztott 

feladatukat végzik, amikor az evangéliumot hordozzák, intik és figyelmeztetik a földön lakókat. Az 

evangélium eredeti megfelelője a görög „eűangelion” szóból származik. Az értelme: Győzelmi jó hír. 

Nem egyszerű jó hírre kell gondolni, hanem a kivívott győzelemnek a híradására. Olyan örömhírt 

értünk ma ezalatt, hogy: Jézus Krisztus győzött a kereszten. Az örökkévaló evangélium értelme 

körülbelül ez: Krisztus győzelme, amelyet a kereszten vívott ki, az öröktől fogva való és örökkévaló. 

Folytatódik az angyali üzenet. 

 

 „Ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő 

ítéletének órája; és imádjátok azt, a ki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek 

forrásait.” (14:7.) Isten „az ég közepén repülő angyal” által még egyszer az emberekhez fordul. Az 

evangéliumot hirdető angyal az Istenfélelemről beszél, imádatra szólít fel, valamint arra, hogy néki 

adjuk a dicsőséget. Vegyük sorra, hogy mi az oka ennek a hármas üzenetnek?  

1. Féljétek az Istent: Ezt az üzenetet azok felé kell hirdetni, akik tudnak Istenről, de nem félik. Az 

angyal felhívása elárulja, hogy mást jelent Istenről tudni azt, hogy van, és mást jelent félni is őt. 

Mindenki találkozott már olyan ismerősével, aki haragszik Istenre, szidja, valamint elismeri, hogy 

van Isten, de nincs megbékülve ítéleteivel. Tudniillik azzal, hogy Isten hagyja meghalni a 

gyermekeket egy háborúban, a kórházban, egyáltalán Isten tűri, hogy háborúk legyenek. Ezek az 

emberek nem ateisták. Deisták, akik haragszanak Istenre, és nem félnek tőle. Istenfélelemre az 

ateistát nem lehet felszólítani, mert tagadja. Hogyan féljen attól, aki számára nincs. Az utolsó 

időben visszatér az egész világra a vallásosság langyos formája (laodiceai gyülekezet), amikor az 

emberek tudomást vesznek a szellemvilágról, Istenről, ördögökről, de szívük telve lesz 

kevélységgel, lázadással, haraggal Isten ellen. Nem fognak félni Istentől. Olyan messzire megy 

majd ezen az úton a lázadó ember, hogy nem Istennek adja a dicsőséget, hanem önmagát kezdi 

dicsőíteni, trónra emelni, Istennek kikiáltani. 

2. néki adjatok dicsőséget: Az emberek szeretnek dicsőséget aratni, és másoknak dicsőséget adni. 

Ma egy művész vagy sikeres politikus nagyobb dicsőséget kap a publikum előtt, mint a 

templomokban Isten. Az emberek szeretik, ha őket dicsőítik, pedig minden dicsősség Istent illet. 

Néki adjatok dicsősséget, ne embereknek. Elég, ha visszaemlékezünk Istennek arra a kijelentésére, 

amit a Paradicsomban tett. „Ímé az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy, jót és gonoszt 

tudván.” (lMózes 3:22.) A tudás fájának gyümölcse beérik az Apokalipszis idejére, és Istenének 

embertársát választja meg az ember egy fenevad lelkületű emberben, sőt a dicsőséget is neki fogja 

adni azáltal, hogy a bélyegét felveszi, és térdet hajt előtte. 
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3. imádjátok azt, a ki teremtette a mennyet és a földet...: Minden emberben benne lakozik az 

imádat vágya, és ki is fejezi valaki, vagy valami felé. Imádnak az emberek kutyát, macskát, 

mindenféle álatokat, ételeket, gyermekeiket, házaspárok egymást, de a Teremtő Isten imádatára fel 

kell szólítani őket, mert önmaguktól nem teszik. Az evangéliumot hirdető első angyal felszólítása 

ez az emberiség felé, mielőtt megkezdődne az aratás, és a szüret öldöklő borzalma.  

  

 „És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! mert az ő 

paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek.” (14:8.) Ez az evangélium jó hír 

lesz a megtértek számára, mert a szabadulás megérkezését hozza el. Ugyanakkor a fenevad bélyegét 

viselők számára a kárhozat jelentetik ki. A büntetés híre a 9. vers második felétől olvasható. A 

büntetés mértéke, illetve minősége, egészen a 11. vers végéig tart. Akik Istent nem imádták, 

hitetlenségükre hivatkozva, belekényszeríttetnek a fenevad imádatába, amely Isten haragját vonja 

maga után. A második angyal is az evangéliumot hirdeti, amikor Babilon leomlásának hírét hordja 

szét a földkerekségén. A szöveg azt is elárulja, hogy az antikrisztusi birodalom fővárosáról beszél. 

„Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! mert az ő paráznaságának haragborából adott inni 

minden pogány népnek.”  (14:8b.) A szellemi paráznaság kényszerzubbonyként kerül a pogányokra. 

Vagyis vallásos életmódra kényszerítik a világot a birodalom központjából, de embert imádtatnak 

velük. Isten teremtménye elfordul Istentől, és imádatát másnak adja. Szellemileg paráználkodik. 

Paráznasága haraggal keveredik, melyet Babilon erőltetett rá. Mégis, az Isten ellen fordulás jobban 

tetszik majd a föld lakosainak, mert kifejezi tettekben is a lázadását. 

 

 „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, a mely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába; és kínoztatik tűzzel és kénkővel a 

szent angyalok előtt és a Bárány előtt; És az ő kinlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és 

nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, a kik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő 

nevének bélyegét felveszi.” (14:9-11.) A harmadik angyal konkrét figyelmeztetéssel áll elő, és rögtön 

az első két angyal után mondja el, hogy: mindazok, akik felveszik a fenevad bélyegét, az imádatát is 

gyakorolják, azok az Isten haragjának borából inni fognak. Kínoztatni fognak tűzzel, és kénkővel, és 

nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal. Benne van ebben az angyali kihirdetésben, felhívásban minden 

lényeges. Valami olyasmit kell elképzelni, mint ami a kommunista birodalom központjában történt 

meg néhány esetben. Az, hogy nyíltan ellene fordultak néhányan a kommunista uralmi rendszernek, és 

kimondták róla, hogy csaláson és szélhámosságon alapszik. Az eredmény ezüstgolyó volt, vagy 

életfogytiglan, Szibériában. Példaként említem az öt magyar lelkészt, akik Sztálinnak mondták ki ezt 

nyíltan. A válasz életfogytiglan. (Zimányi József kiszabadult.) Márpedig az angyal erre fog 

felszólítani minden embert. Ne imádjátok a fenevadat, és ne vegyétek fel az ő bélyegét, mert az Isten 

azokra tölti elegyítetlenül az ő haragjának poharát. Az elegyítetlen haragpohár, Istennek rettenetes és 

irgalom nélküli csapását sejteti meg az olvasóval. Ezen kívül, a Biblia bemutatja a 16. részben 

egészen részletesen. Igen ám, de aki szót fogad az angyali figyelmeztetésnek és nyíltan a fenevad ellen 

lázad, az szörnyű üldözésnek teszi ki magát és megölettetik az Antikrisztus serege által. Akik mégis 

hallgatnak az angyal intésére és ellene állnak az antikrisztusi kényuralomnak, azoknak kiirtását egy 

„aratásban” mutatja be Isten Igéje. Azonban az angyal elmond valamit ezekről.  

 

 „Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt a kik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus 

hitét. És hallék az égből szózatot, a mely ezt mondja vala nékem: Írd meg: Boldogok a halottak, a 

kik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a Lélek, mert megnyugosznak az ő 

fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket.” (14:12-13.) Ennél méltóbb befejezését el sem 

lehetne képzelni a hármas angyali üzenetnek. Isten parancsolatainak megtartói, Jézus hitének 

bizonyságtevői megöletnek ugyan, de „Boldogok a halottak, a kik az Úrban halnak meg mostantól 

fogva.” Isten az Ő Igéje által elismeri és közli, hogy nem lesz könnyű ellene állni a fenevadnak, hogy 

rettenetes üldöztetésben részesülnek érte, amely viszont a Jézus hitét fogja tükrözni. Az Apokalipszis 

borzalmai ettől kezdve olyanná válnak, hogy csak a halottakat nevezi boldognak az írás. 
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Az aratás 

 „És látám, és ímé vala egy fehér felhő; és a felhőn 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, a ki a felhőn ül vala: Indítsd a sarlódat és arass; mert a földnek aratnivalója 

megszáradt. Bocsátá azért, a ki a felhőn ül vala az ő sarlóját a földre; és learattaték a föld.” (14:14-

16.) A 14. versben Jézust úgy láthatjuk, hogy felhőn ül. Fején a győzelmi jelvényt, az arany koronát 

viseli. (sztephanosz). Kezében éles sarló, az aratás eszköze. Egy angyal felszólítására indul meg Jézus, 

és a föld aratnivalóját levágja. Jézus a Máté evangéliumában beszél a tanítványainak erről az aratásról 

a 13. rész 24b. versétől a 30. versig. „... mondván: Hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, 

a ki az ő földébe jó magot vetett; De mikor az emberek alusznak vala, eljöve az ő ellensége és 

konkolyt vete a buza közé, és elméne. Mikor pedig felnevekedék a vetés, és gyümölcsöt terme, akkor 

meglátszék a konkoly is. A gazda szolgái pedig előállván, mondának néki: Uram, avagy nem tiszta 

magot vetettél- e a te földedbe? honnan van azért benne a konkoly? Ő pedig monda nékik: 

Valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondának néki: Akarod-é tehát, hogy elmenvén, 

összeszedjük azokat? Ő pedig monda: Nem. Mert a mikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt 

netalán a búzát is kiszaggatjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjjön mind a kettő az aratásig, és az 

aratás idején azt mondom majd az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek 

kévékbe, hogy megégessétek; a búzát pedig takarítsátok az én csűrömbe.” Ez az a példázat, ahol a 

búza a jó mag, az ő csűrébe takaríttatik be, a konkolyt pedig tűzre vetik. A 37. verstől Jézus meg is 

magyarázza, hogy a jó mag Isten országának fiai. A konkolyt az ördög veti, az aratók pedig az 

angyalok. Aki a jó magot veti az az embernek Fia. „A miképen azért összegyűjtik a konkolyt és 

megégetik: akképen lesz a világnak végén.” (Máté 13:40.) Az aratás színhelye pedig, az egész Föld. 

 A világvége kifejezés ma már nem helytálló. A görög szövegben az aiónosz kifejezés található. 

Ez pedig az aión szótőből származik, ami nem világot jelent, hanem korszakot, világkorszakot, egy 

időszakot. A szűnteleia -val pedig annak végéről, befejezéséről van szó. Jézus ezt mondta: „Amiképen 

azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik: akképen lesz a világkorszak végén.” (Máté 13:40.) 

Abszolút értelemben akkor sem beszélhetünk világvégéről, amikor az utolsó ítélet befejeződik, mert 

az élet folytatódik egy új planétán Istennel közösségben, amely egy új világ. 

 

A szüret 

   „És más angyal jöve ki a mennyben való templomból, s annál is éles sarló vala. Más angyal is 

jöve ki az oltártól, a kinek hatalma vala a tűzön, és kiálta nagy szóval annak, a kinél vala az éles 

sarló, ezt mondván: Bocsásd a te éles sarlódat, és szedd meg a föld szőleinek gerézdeit; mert 

megértek annak szőlei. Bocsátá azért az angyal az ő éles sarlóját a földre, és a földnek szőleit 

megszedé, és veté az Isten haragjának nagy borsajtójába. És megtaposták a borsajtót a városon 

kívül, és vér jöve ki a borsajtóból a lovak zablájáig, ezer hatszáz futamatnyira.” (14:17-20.) 

 Időrendi sorrendben az aratás után következik a szüret. Amelyik termény nem aratnivaló, hanem 

szüretelni való, azt szüretelik, és nem csűrbe takarítják, hanem kisajtolják. A szüretet Jézus végzi, és a 

földnek szőlőit az Isten haragjának nagy borsajtójába veti, ahol megtapossa, és olyan sok vér jön ki 

belőle, hogy a lovak zablájáig fog érni, l600 futamnyira. A valóságban ez nem más, mint az Apokalip-

szis befejezése egy világháborúban. Az aratást és szüretet az egész földön elvégzik az angyalok, de a 

szőlőfürtöket a borsajtóban tapossa meg Jézus. A borsajtó nem más, mint: Armageddon. A szőlőfür-

tök pedig az egész világról odasereglő katonák és a térségben élő népek. Armageddon Izraelben talál-

ható, pontosabban a Jósafát völgyében. Az Ige szerint a vér l600 futamnyira, a lovak zablájáig fog 

érni. l600 futam egyenlő 296 kilométerrel. Ez olyan nagy távolság, hogy Izrael nagy területét vér fogja 

borítani. A hatodik trombitaszó csapásánál kettőszázmillió lovas sereget lehet olvasni, különös lova-

kon. A lovasok Armageddon felé igyekeznek, ahol dzsihád szellemében az utolsó holocaustra készül 

a világ, és közben leszüreteli őket Jézus. Azt jelenti ez a prófécia, hogy a zsidókon való végső leszá-

molást Jézus nem engedi befejezni a világnak, hanem személyesen jelenik meg és veszi át az Isten 

bosszúállásának végrehajtását. Beteljesítve ezzel Ézsaiás 61:2. versében megírt próféciának második 

részét is. „Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és Istenünk bosszúállása napját; 

megvígasztaljak minden gyászolót;” (Ézsaiás 61:2.)  

 Ézsaiás próféta által megtudunk egy részletet a szüretről és a sajtótaposásról. „Ki ez, ki jő 

Edomból, veres ruhákban Boczrából, a ki ékes öltözetében, ereje sokaságában büszke? Én, a ki 
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igazságban szólok, elégséges vagyok a megtartásra. Miért veres öltözeted, és ruháid, mint a bor-

nyomó ruhái?” (Ézsaiás 63:l-2.) Jézus válaszol a kérdezőnek a következő versekben. „A sajtót egye-

dül tapostam, és a népek közül nem volt velem senki, és megtapodtam őket búsulásomban, és szét-

tapostam őket haragomban: így fecscsent vérök ruháimra, és egész öltözetemet bekevertem. Mert 

bosszúállás napja volt szívemben, és megváltottaim esztendeje eljött. Körültekinték és nem vala 

segítő, s álmélkodám és nem vala gyámolító, és segített nékem karom, és haragom gyámolított en-

gem! És megtapodtam népeket búsulásomban, és megrészegítem őket haragomban, és ontám a 

földre véröket!” (Ézsaiás 63:3-6.) Mit lehet itt még elmondani? Talán azt, hogy amikor Jézus a ke-

reszten függve széttekintett, nem talált segítőt. Ruháját vér borította, még azt a köntöst is, amelyre 

sorsot vetettek. Ez a megfeszített Jézus Krisztus Apokalipszise. Ezek szerint Jézusnak a népek közül 

senki sem fog segíteni, amikor Armageddonnál megkezdi a népek szüretelését. A népek viszont, ame-

lyik vezérhez csatlakoznak, annak társaságában élik majd örök életüket. Ahhoz azonban fel kell venni 

annak a jelét. Jézus Krisztusé a kereszt. Az Antikrisztusé a 666. Ideiglenes kibúvó a kereszt alól, de a 

vége? „Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és VÉGE a halálra menő út.” (Példabe-

szédek 14.12.) 

 

 

 

 

 

 l5. „És láték mennyben más nagy és csodálatos jelt: hét angyalt, a kinél vala a hét utolsó csapás; mert az által 

teljesedett be az Istennek haragja. 

2. És láték úgymint üvegtengert tűzzel elegyítve; és azokat akik diadalmasok a fenevadon és az ő képén, és bélyegén és az ő 

nevének számán, látám állani az üvegtenger mellett, a kiknek kezében valának az Istennek hárfái. 

3. 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 útaid, óh szentek Királya! 

4. Ki ne félne téged, Uram! és ki ne dicsőítené a te nevedet? mert csak egyedül vagy szent. Mert eljőnek mind a pogányok és 

lehajolnak előtted; mert a te ítéleteid nyílvánvalókká lettek. 

5. És ezeknek utána látám, és ímé megnyittaték a mennyben a bizonyságtétel sátorának temploma, 

6. És kijöve a templomból a hét angyal, a kinél a hét csapás vala, tiszta és fehér gyolcsba öltözve, és mellöknél arany övekkel 

körülövezve. 

7. És egy a négy lelkes állat közül ada a hét angyalnak hét arany poharat, a mely az örökkön örökké élő Istennek haragjával 

teljes vala. 

8. És megtelék a templom füsttel az Isten dicsőségének és erejének miatta, és senki a templomba be nem mehet vala, mígnem 

a hét angyal hét csapása bevégeztetik.”  

 

 

 

Az utolsó csapássorozat előkészülete 
 

 „És láték mennyben más nagy és csodálatos jelt: hét angyalt, a kinél vala a hét utolsó csapás; 

mert az által teljesedett be az Istennek haragja.” (15:1.) János nagy és csodálatos jelt látott a 

mennyben. A közel kétezer éves látomás olyan prófécia a ma élő ember számára, amelynek a 

beteljesedése a jövőbe mutat. Ez a látomás, amelyről a 15. részben olvashatunk, egy mennyei jelenetet 

mutat be, a 11. rész 19. vers folytatásaként a hét csodálatos angyal személyében, akik az utolsó hét 

csapást hozzák el a földre. Az utolsó csapássorozat a 16. részben lesz olvasható és végigkíséri az 

Antikrisztus uralkodásának három és fél éves idejét. A Jelenések könyvében a sorrendiség jól nyomon 

követhető, még ha a mennyei jeleneteket az időtlen szellemvilág szintjén kezeljük is. Természetesen 

nem képzelhető el a földről az, hogy az időnek milyen irányai vannak, de azt érzékelhetjük, hogy 

nemcsak az általunk ismert idővektor létezik. A mennyei jelenetekből az örökkévalóság árnyalatait 

lehet felfedezni. Sehol sem találkozunk kapkodással, sietős angyalokkal és elrontott intézkedésekkel. 

Minden mennyei jelenetben ott van a nyugalom, az erő, a fény és az élet. 

 A negyedik részben olvashattuk, hogy a szellemvilág fénye Istenből árad. Az a fény tölti be a 

szellemi dimenziókat, és mint energia táplálja az univerzumot. Amikor a hét angyalt meglátja János, 

elcsodálkozik. Csodálatos jelként látja őket. Talán az öltözetük vagy a megjelenésük olyan 
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csodálatos? Látni fogjuk, hogy mindkettő. Náluk van az utolsó hét csapást tartalmazó hét pohár. 

Amikor megindul a hét angyal, hogy feladatukat végrehajtsák, a fényben haladva a fénynél nagyobb 

sebességgel haladnak. A földről szemlélve olyannak tűnik az számunkra, mintha az időben visszafelé 

mennének az angyalok vagy esetleg előre, de a mi időnknél nagyobb sebességgel. Ezért állítottam azt 

már az előző fejezetekben is, hogy a szellemvilág ura az időnek. Olyan hatalmi szintkülönbség ez, 

hogy az Isten semmiről sem késik le. Nem siet, de nem is késik. Gondolatunkat akkor látja, amikor 

azok megszületnek. „Mert Ő benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön,” 

(Kolossé 1:16a.) János befejezi a hét angyalról szóló látomását az első versben. Legközelebb a 

negyedik látomásban találkozunk ezzel a hét angyallal. A negyedik látomás ebben a részben fog 

elkezdődni. 

 

 „És láték úgymint üvegtengert tűzzel elegyítve; és azokat akik diadalmasok a fenevadon és az ő 

képén, és bélyegén és az ő nevének számán, látám állani az üvegtenger mellett, a kiknek kezében 

valának az Istennek hárfái.” (15:2.) Ujból az üvegtengert látja János. A negyedik részben már volt 

szó üvegtengerről, de most azzal a különbséggel, hogy „tűzzel elegyítve” szemlélteti a látomást adó. 

Az antikrisztusi idő alatt, a tűzözön által megölt szentek, mint tűz keverednek bele az évezredek 

üvegtengerébe. Ezek azok, akik úgy diadalmaskodtak a fenevadon, hogy életüket nem kímélve 

ellenállnak a fenevad minden kínzásának, üldözésének és gyilkos természetének. Szembenéznek 

inkább a gyötrelmes halállal, amely mint egy kapu nyitja meg számukra az utat a menny felé. „Ez az 

Urnak kapuja: igazak mennek be azon.” (118. Zsoltár 20.) Ezáltal arattatnak le és takaríttatnak Isten 

országába. Ezeknek kezükben lesznek az Istennek hárfái és éneklik Mózes énekét, valamint a Bárány 

énekét. 

 

 „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 útaid, óh 

szentek Királya! Ki ne félne téged, Uram! és ki ne dicsőítené a te nevedet? mert csak egyedül vagy 

szent. Mert eljőnek mind a pogányok és lehajolnak előtted; mert a te ítéleteid nyílvánvalókká 

lettek.” (15:3-4.) Mózesből - az egyiptomi szabadulás után - hálaének fakadt fel és dicsőítette a 

Jehovát, aki hadakozott érte és a népéért a fáraó ellen. Mózes és meggyengült népe számára nagy 

csoda volt az erős Egyiptomból való szabadulás. Az igazi nagy akadályt a tenger jelentette, mert 

végeláthatatlanul hullámzott előttük. Nekik viszont csak terhük volt, hajójuk nem. Teljesen 

kilátástalan volt szabadulásuk, mert már látták a közeledő fáraó serege által felvert porfelhőt és a 

tenger rendületlenül csapkodta előttük félelmetes hullámait. Isten gondoskodott róluk kilátástalan 

helyzetükben és megnyitotta előttük az utat a szabadulás felé. A fáraót azonban seregeivel együtt a 

tengerbe vesztette. A 2Mózes 15. részben olvasható az az ének, amit Mózes énekelt. Az Antikrisztus 

által gerjesztett tűzből való szabadulás után a mennyben ugyanolyan csodálattal és boldogsággal 

énekelnek a mártírok. Mózes énekét éneklik majd és a Bárányét. 

 A Bárány énekéről nem ír a Biblia sehol ez előtt a fejezet előtt. Mi a Bárány éneke? Jézus leg-

nyomorúságosabb ideje a kereszten volt. Teljesen magára hagyottan, megkínozva, átveretve kezén, 

lábán. Az Atya is elfordult tőle. Csak a csúfolók álltak közel keresztjéhez, mint ragadozó oroszlán 

vették körül és tátották rá szájukat, közben, mint a víz, úgy kiöntetett. Szíve olyan lett, mint a viasz, 

megolvadt belső részei között. Ereje kiszáradt, nyelve ínyéhez tapadt. Kiszenvedett és meghalt. Halála 

után már nem hallotta énekelni senki, még feltámadása után sem. Található azonban a Zsoltárok 

könyvében egy csodálatos prófécia, amely Krisztus kereszthalálát írja le hajszálpontosan több száz 

évvel korábban. Jézus Krisztusnak a nagy küzdelméről szól és nagy megtapasztalásáról a szenvedés-

ben, amelyet neki úgy kellett megharcolni, hogy „nem volt senkije.” Teljesen egyedül kellett marad-

nia „segítő nélkül.” A 22. Zsoltárban találjuk meg ezt a próféciát. Jézus szólal meg belőle. Az Apoka-

lipszis idején megölendő szentjeinek éppen ilyen elhagyatottan kell a hitről bizonyságot tenni. Mivel 

Isten Szelleme eltávozik. Nem lesz jelen, aki elvezesse őket minden igazságra.  Ezért volt nagyjelen-

tőségű a hármas angyali üzenet befejező gondolata, ahol elismeri Isten, hogy: „Itt van a szenteknek 

békességes tűrése.” (14:12a.) Azért éneklik a mártírok a Mózes és a Bárány énekét, mert Mózeshez 

hasonló üldözésben részesülnek és a Bárányhoz hasonló megkínoztatásban. 
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Hatodik jelenés  
 

 

 

 

 

 15. „5. És ezeknek utána látám, és ímé megnyittaték a mennyben a bizonyságtétel sátorának temploma, 

6. És kijöve a templomból a hét angyal, a kinél a hét csapás vala, tiszta és fehér gyolcsba öltözve, és mellöknél arany övekkel 

körülövezve. 

7. És egy a négy lelkes állat közül ada a hét angyalnak hét arany poharat, a mely az örökkön örökké élő Istennek haragjával 

teljes vala. 

8. És megtelék a templom füsttel az Isten dicsőségének és erejének miatta, és senki a templomba be nem mehet vala, mígnem 

a hét angyal hét csapása bevégeztetik.” (Jelenések 15:5-8.)  

 

 

 

A hét angyal 
 

 „És ezeknek utána látám, és ímé megnyittaték a mennyben a bizonyságtétel sátorának 

temploma, És kijöve a templomból a hét angyal, a kinél a hét csapás vala, tiszta és fehér gyolcsba 

öltözve, és mellöknél arany övekkel körülövezve.” (15:5-6.) Az ötödik látomás vége és a hatodik 

látomás kezdete a 15. részben íródott meg. Az eredeti szövegben nem léteztek a ma ismert fejezet 

felosztások. A szöveg folyamatos volt, és csak a későbbi századokban tördelték a mai formájára.  

 A hatodik látomás mennyei jelenettel kezdődik. Megnyittatik a bizonyságtétel sátorának 

temploma, és kijön a templomból az a hét angyal, akinél a hét csapás van, akikről az első versben már 

olvastunk. Ruházatuk ennyi: tiszta és ragyogó fehér gyolcs, mellüknél arany övvel körülövezve. A 

fehér gyolcsról annyit tudunk, hogy: „A fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei.” 

(Jelenések 19:8b.) Ez utal arra, hogy a hét angyal cselekedete igazságos lesz. Az öltözetük Jézus 

öltözetéhez hasonlóan tiszta és ragyogó fehér gyolcs. Az első részben olvashattunk róla. Mellükön 

lévő aranyöv az örökkön örökké élőt díszíti. Számukból arra is következtethetnénk, hogy a Szent 

Szellem jön ki a bizonyságtétel sátorából, hogy a csapássorozatot elindítsa. A negyedik részben 

viszont azt olvashattuk, hogy: „És hét tűzlámpás ég vala a királyiszék előtt, a mely az Istennek hét 

Lelke” (Jelenések 4:5b.) Ez a megkülönböztetés itt nem található, viszont, az aranyöv mégis arra utal, 

hogy ugyanarról a hét angyalról van szó. Ezenkívül a hét trombitacsapás bevezetőjében szólt róluk az 

írás. „És látám azt a hét angyalt, a ki az Isten előtt álla; és adatik nékik hét trombita.” (Jelenések 

8:2.) Ez az ige a negyedik részben leírt trónjelenetre utal vissza, mert sehol máshol nem ír a trón előtt 

álló lényekről. Ott viszont hét tűzlámpásként mutatja be, amit megmagyaráz, hogy: a mely az 

Istennek hét Lelke. Vagyis a Szent Szellem.  

 A mennyei környezetben a szent angyalok is fehérbe öltözötten végzik feladatukat. Isten 

dicsősége szikrázó pompával árasztja el a mennyei seregeket. Az Atyából áradó fényesség szikrázva 

verődik vissza a fehér ruhákról és szórják tündöklően minden irányba. Isten fényének ereje olyan 

szellemi világosságot hoz létre a mennyek országában, hogy azt csak az bírja ki, aki már itt a földön is 

rátalált és hozzá igazult. „Én vagyok a világ világossága: a ki engem követ, nem járhat a 

sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.” (János 8:12b.) 

    A bizonyságtétel sátorának temploma megnyilatkozásakor jön ki a hét angyal a templomból. A 

11. rész 19. versnek kinagyítása ez a jelenet. Úgy is lehet mondani, hogy a hetedik trombitaszó 

elhangzásakor: 

- Megnyilatkozik az Isten temploma. 

- Megláttatik a szövetség ládája, 

- Hét angyal jön ki a templomból, akinél van a hét csapással telt pohár. A hét trombitáló angyal 

ugyanaz, aki a hét harag poharat kapja a kezébe. A trombiták csapásai hajszálpontosan azokat a 

helyeket sújtják sorrendben, amelyeket a haragpoharak csapásai. Különbség azonban minden esetben 
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felfedezhető. Ezek a különbségek abból adódnak, hogy János teljesen más látószögből látja az 

eseményeket. Amit a mennyből láthatott az átfogóbb kép, amit pedig a földről az részleteket bemutató, 

kiegészítő, speciális leírás. A mennyben közelről látja az ítélet trombitáit, a földről feltekintve pedig 

ugyanazokat lefelé fordított serlegnek látja, amelyekből ugyanazok a csapások érkeznek ugyanazokra 

a helyekre.  

 A mennyben a csapások kihirdetései trombiták által történik. A trombita a figyelemfelkeltés esz-

köze. A meghirdetett haragnak a földre érkezése azonban már anyagi vonatkozású és súlya van arra 

nézve, akit érint. Kétszeresen, megkettőzve árad minden csapás. Ami tehát a mennyből tekintve jaj-

ként hatott, az a földre érkezve, jaj, jaj-ként hat. 

 „És egy a négy lelkes állat közül ada a hét angyalnak hét arany poharat, a mely az örökkön 

örökké élő Istennek haragjával teljes vala. És megtelék a templom füsttel az Isten dicsőségének és 

erejének miatta, és senki a templomba be nem mehet vala, mígnem a hét angyal hét csapása bevé-

geztetik.” (15:7-8.) Miután egy Kérub kiosztja az Isten haragjával teljes poharakat, a templom, amely-

ből a hét angyal kijön, megtelik füsttel az Isten dicsősége és ereje miatt. Attól a pillanattól kezdve 

senki sem mehet oda be. A templom a bűnök elrendezésének a helye. Azért készíttetett Isten Mózes 

népével „templomot”, hogy legyen helye a bűnök elrendezésének, amely templom először sátorban 

volt. A bizonyságtétel sátorában. A 2Mózes 25. részből (8-9 vers) megtudhatjuk, hogy Mózesnek 

mindent megmutatott Isten a hegyen. Úgy kellett a bizonyságtétel sátorát megépíteni, ahogy azt fönt a 

hegyen látta. Tehát a mennyek országában ma is megvan az a templom, amelyben Jézus, mint főpap 

végzi a közbenjáró szolgálatát érettünk. „Mert nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak máso-

latába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék éret-

tünk.” (Zsidók 9:24.) „Mint a szent helynek és amaz igazi sátornak szolgája, a melyeket az Úr és 

nem ember épített.” (Zsidók 8:2.) Krisztus szolgálata egészen a hét csodálatos angyal megjelenéséig 

tart. Akkor már ő sem megy be, hogy közben járjon, mert Isten az ő haragját elegyítetlenül készül 

kitölteni, senkinek kegyelmet az után nem adva. De már nincs is rá szükség, mert a föld termése, a „jó 

mag” learatásra kerül akkorra, és csak a konkoly megégetése marad hátra. Tulajdonképpen az ördög-

nek és fiainak, a gonosz embereknek, a démonizált világnak kiirtására, a föld fertőtlenítésére készül 

ezzel az Úr Isten, amely után újból birtokba veszi a földet. 

 

 

 

 

 

 16. „1. És hallék nagy szózatot a templomból, a mely mondja vala a hét angyalnak: Menjetek el és töltsétek ki a 

földre az Isten haragjának hét poharát. 

2. Elméne azért az első, és kitölté az ő poharát a földre; és támada gonosz és ártalmas fekély azokon az embereken, a kiken 

vala a fenevad bélyege, és a kik imádják vala annak képét. 

3. A másik angyal is kitölté az ő poharát a tengerbe; és olyanná lőn, mint a halott vére; és minden élő állat meghala a  ten-

gerben. 

4. A harmadik angyal is kitölté az ő poharát a folyóvizekbe és a vizek forrásaiba; és lőn vér. 

5. És hallám, hogy a vizek angyala ezt mondja vala: Igaz vagy Uram, a ki vagy és a ki valál, te Szent, hogy ezeket ítélted; 

6. Mivelhogy szentek és próféták vérét ontották, vért adál nékik inni; mert méltók arra. 

7. És hallám, hogy más az oltárról ezt mondja vala: Jól van Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid. 

8. A negyedik angyal is kitölté az ő poharát a napra; és adaték annak, hogy az embereket tikkassza tűzzel. 

9. És tikkadának az emberek nagy hévséggel; és az Istennek nevét káromlák, a kinek hatalma vala e csapásokon; és nem 

térének meg, hogy neki dicsőséget adjanak. 

10. Az ötödik angyal is kitölté az ő poharát a fenevad királyiszékére; és lőn az ő országa setét; és rágják vala az ő nyelvöket 

a kín miatt, 

11. És káromlák a menny Istenét az ő kínjaik és fekélyeik miatt; és meg nem térének az ő cselekedeteikből. 

12. A hatodik angyal is kitölté az ő poharát a nagy folyóvízre, az Eufrátesre; és kiszárada annak vize, hogy a napkelet felől 

jövő királyoknak út készíttessék. 

13. És láték a sárkány szájából és a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan lelket kijőni, a békákhoz 

hasonlókat; 

14. Mert ördögi lelkek azok, a kik jeleket tesznek; a kik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybe-

gyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára. 

15. (Ímé eljövök, mint a tolvaj. Boldog, a ki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő 

rútságát.) 
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16. Egybegyűjték azért őket a helyre, a melyet zsidóúl Armageddonnak neveznek. 

17. A hetedik angyal is kitölté az ő poharát a levegőégre; és nagy szózat jöve ki a mennyei templomból a királyi széktől, a 

mely ezt mondja vala: Meglett! 

18. És lőnek zendülések és mennydörgések és villámlások; és lőn nagy földindulás, a milyen nem volt, mióta az emberek a 

földön vannak, ilyen földindulás, ilyen nagy. 

19. És a nagy város három részre szakada, és a pogányok városai elesének; és a nagy Babilon megemlítteték az Isten előtt, 

hogy adjon annak inni az ő búsult haragja borának poharából. 

20. És minden sziget elmúlék, és hegyek nem találtatának többé. 

21. És nagy jégeső, mint egy-egy tálentom, szálla az égből az emberekre; és káromlák az Istent az emberek a jégeső csapá-

sáért; mert annak csapása felette nagy.” 

 

A hét csapáshozó angyal 
 

 „És hallék nagy szózatot a templomból, a mely mondja vala a hét angyalnak: Menjetek el és 

töltsétek ki a földre az Isten haragjának hét poharát.” (16:1.) A templomból szózat hallatszik. A hét 

angyalnak szól, hogy egyenként, egymás után kitölthetik az Isten haragjának poharát. Az itt felsorolt 

haragpohár-csapássorozat megegyezik a trombitaszó-csapásokkal. Az a különbség, hogy a próféta 

most úgy mondja el az eseményt, ahogy az a földről látható és érezhető. Most az egész Apokalipszis a 

földről szemlélve tárul elénk. Istennek az a szándéka ezzel, hogy minden irányból rálátásunk legyen az 

eseményekre. Ezáltal nyomatékosítja is bennünk az elénk tárt vészjelzéseket. Ma ezek az igék még 

figyelmeztetések egészen az elragadtatásig. Attól a pillanattól azonban már a tények közlése, valamint 

bizonyság affelől, hogy Isten beszéde örökkévaló Igazság. 

 

Az első csapás 

 „Elméne ezért az első, és kitölté az ő poharát a földre; és támada gonosz és ártalmas fekély 

azokon az embereken, a kiken vala a fenevad bélyege, és a kik imádják vala annak képét.” (16:2.) A 

gonosz és ártalmas fekély azokat támadja majd meg, akiken rajta lesz a fenevad bélyege. Isten haragja 

ez a büntetés azokon, akik behódoltak a fenevadnak, és úgy akarják elkerülni a nagy nyomorúságot, 

hogy szolgálatukért az Antikrisztustól és a hamis prófétától jó anyagi létet, háborgatás mentes életet 

remélnek. Miután a fenevad meggyőzte jóindulatáról az embereket, cserébe learatja az imádatot, de 

mint derült égből a villámcsapás, úgy érkezik meg válaszként Isten haragja, ártalmas és gonosz fe-

kélyként. A tömeges elfekélyesedésre a fenevad nem tud oltalmat biztosítani, de még az alapvető 

egészségügyi ellátásra sem lesz lehetőség a nagyméretű és sűrűségű csapások miatt. Akik Isten népét 

üldözték, üldözöttekké és tehetetlenekké válnak, mert őket meg Isten üldözi. „Az egekben lakozó ne-

veti, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében:” 

(Zsoltárok 2:4-5.) Jób könyvében olvashatunk a fekélyről, mint ártalmas betegségről. Ezek a kínok 

lesznek a bevezetői Isten haragjának, amely elegyítetlenül töltetik ki. A többi csapás erre érkezik rá-

adásként. 

 Essen néhány szó konkrétan a fekélyről is. Azt olvashattuk, hogy azokon támad gonosz és ártal-

mas fekély, akik felveszik kezükre, vagy a homlokukra a fenevad bélyegét. A 13. részben már volt szó 

a fenevad bélyegéről, amelyet minden embernek az azonosítás miatt kell fölvenni. A bőr alá ültetett 

mikrocsip működtetéséhez egy lítium elemet dolgozott ki Dr. Sanders és kutató csoportja. Sanders 

professzor figyelmeztette ugyan a társaságot, hogy a mikrocsip megsérülése esetén a lítium egy ártó 

fekélyt okoz az emberek testén, de elvetették aggodalmát. A lítium hatása, mivel testidegen, az emberi 

test érintkezésével fekélyben nyilvánul meg. Ez a fekély messziről felismerhető, jól látható. Az Apo-

kalipszis idején olyan életfeltételeket teremt Isten, amelyben a mikrocsipek megsérülnek, és az embe-

reken azonnal látható lesz, hogy ki az, aki felvette a fenevad bélyegét a kezére, vagy a homlokára. 

Isten szemmel láthatóvá teszi az embereken azt, hogy ki hová tartozik. Az Antikrisztus megbélyegzi 

az ő embereit, Isten pedig elpecsételi az övéit. Lényeges különbség a kettő között az, hogy Isten azo-

kat pecsételi el az ő homlokukon, akik önként vállalták a Krisztus-követést, és az Isten-imádatot. A 

hamis próféta és az Antikrisztus azonban erőszakkal bélyegzi meg az embereket az azonosítás miatt, 

és akik nem akarják felvenni a fenevad bélyegét, azokra üldöztetés és kivégzés vár. 

 Miért lesz szükség az azonosításra? Tulajdonképpen már most is szükség van az emberek azono-

sítására, mert olyan bonyolulttá vált az emberek adatainak nyilvántartása, hogy azt csak a legtökélete-

sebb computerek képesek figyelemmel kísérni. A pénzforgalom számítógépeken való utaztatása egy-
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szerűsíti az adminisztrációt, de odaláncolja az embereket egy lelketlen géphez, amelyet egy központi 

hatalom, egy személy által képes irányítani. A computerek mindenkit mindenkor képesek nyomon 

követni, nyilvántartani. Az azonosító mikrocsipek a föld körül keringő szatellitekről állandó kapcso-

latban lesznek a központi számítógéppel. Így minden megbélyegzett emberről tudni fogják, hogy mit 

csinál, hol tartózkodik, van-e fedezete a megélhetéshez, belépett-e a tiltott helyekre, elvégezte vagy 

elkerülte az Antikrisztus szoborképe előtt az imádatot, stb. A fenevad erre igen nagy gondot fog fordí-

tani. A laodíceai korszakban működő vallási vezető viszont minden embert meg fog győzni arról, 

hogy ennek így kell lenni, minden embernek azt az embert kell imádni, aki a világ politikai vezetője, 

és istenként mutogatja magát. 

 Vessük össze az első trombitaszó csapásával az első haragpohár által okozott csapást. Az első 

trombitaszónál is a földet sújtotta a csapás, és itt is. Nem két külön csapásról van szó, hanem ugyanar-

ról, de más rálátásból bemutatva. Minden haragpohár csapásánál a trombitacsapást fogjuk látni, de 

ezzel az információ-bővítéssel, több ismeretet nyerhetünk az Apokalipszisről. 

 

A második csapás 

 „A másik angyal is kitölté az ő poharát a tengerbe; és olyanná lőn, mint a halott vére; és min-

den élő állat meghala a tengerben.” (16:3.) Az élvezeteket nyújtó tengerpartok nem szolgálják to-

vább az embereket. A tenger vérré válik Isten haragjától és minden élő állat meghal benne. A termé-

szet visszafordíthatatlanul elpusztul, és nem marad élet, csak ott, ahol még nem járt az Isten az ő ha-

ragjában. Az életfeltételek így teljesen reménytelenné válnak a tengeren. Ma még tudósok tervezgetik, 

hogy vízi és víz alatti városokat hozzanak létre, az élettér kibővítésére. Isten azonban gátat vet törek-

véseik elé, mert a gonoszok a szentek vérétől részegednek meg, mámorukban vért akarnak látni, és az 

Isten vért ad nekik inni. A hőségtől megterhelt fekélyes emberek kínjaikat nem hűsíthetik, élvezeteiket 

nem folytathatják tovább. A második trombitaszó után szintén a tengert érik a csapások. 

 

A harmadik csapás 

 „A harmadik angyal is kitölté az ő poharát a folyóvizekbe és a vizek forrásaiba; és lőn vér. És 

hallám, hogy a vizek angyala ezt mondja vala: Igaz vagy Uram, a ki vagy és a ki valál, 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.” (16:4-7.) Az emberek megrohanják a folyóvizeket, mert az előző csapás 

miatt a tengerek vérré válnak, de Isten jól látja céljukat és vért ad inni nekik a folyókból is. A források 

és folyók vérré válnak a harmadik angyal poharának tartalmától. Azok, akik a szentek és próféták 

vérét ontották és gyönyörködtek a szentek vérében, mindenhol vért látnak. A vizek angyala Istent 

dicsőíti azzal a személlyel, aki az oltárról mondja, „Jól van Uram, Mindenható Isten, igazak és igaz-

ságosak a te ítéleteid.” Mózes idejében már előfordult ez a csapás. A Nílus vize vérré vált a fáraó 

keménysége miatt. Emlékezzünk vissza az 5. pecsét eseményeire. Ott a mártírok Isten bosszúálló ítéle-

téért kiáltanak. Ezek a csapások azok, amelyekről ők tudnak a próféciákat ismerve, mert még életük-

ben tanulmányozták a Bibliát, és most nemcsak azt látjuk, hogy megérkeznek a csapások, hanem az a 

bizonyos „más az oltárról ezt mondja vala: Jól van Uram, Mindenható Isten igazak és igazságosak 

a te ítéleteid.” A mártírok „egy emberként” kiáltanak fel, elcsodálkozva Istennek igazságos ítéletén. 

Istennek minden egyes megmozdulása, cselekedete csodálatot vált ki az Ő népéből, amely csodálatot 

nem tudja visszafojtani a szemlélő, hanem felfakad belőle a dicsőítés, vagy a „Jól van Uram....” azaz 

Ámen! Kétség nélkül megállapítható, hogy a Föld ábrázata teljesen eltorzul, és életfeltételei megfo-

gyatkoznak.  

A harmadik trombitaszó után szintén a folyóvizeket érte a csapás. 

 

A negyedik csapás 

 „A negyedik angyal is kitölté az ő poharát a napra; és adaték annak, hogy az embereket 

tikkaszsza tűzzel. És tikkadának az emberek nagy hévséggel; és az Istennek nevét káromlák, a ki-

nek hatalma vala e csapásokon; és nem térének meg, hogy neki dicsőséget adjanak.” (16:8-9.) A 

vizek pusztulása után a kiszomjazott és elcsigázott emberek esőt remélnek, de válaszként tikkasztó 

hőség érkezik. Isten haragja megállíthatatlan, mert nincs, aki képes volna rá, hogy megállítsa. Isten 

karját a szentek imája hozza mozgásba, de akik erre képesek a pogányok közül, ekkor már nem lesz-
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nek a földön. A csapásoktól szenvedő pogány emberek viszont nem lesznek képesek a megtérésre. A 

fenevad elkötelezettei a megbánás helyett, Isten káromlását választják. Istent okolják a sok szenvedé-

sért és pusztulásért. Pedig a kegyelem ma mindenkinek fel van kínálva, ingyen. A dicsőséget mégis a 

fenevadnak fogják adni, és elvárnák, hogy Isten ne töltse ki rájuk haragját. Az emberek nem látják már 

tisztán, hogy mi volna a megoldás. Nem is keresik, de nem is kereshetik, mert nem lesz rá idejük. Az 

idő ugyanis eltöröltetik, vagyis a lehetőség megszűnik. Emberi természetükből fakadóan megtalálják 

az imádatuk személyét, és oltalmat remélnek tőle. A szellemi világosság hiánya mutatkozik meg ab-

ban, hogy e csapások miatt Istent káromolják. Reményük célt tévesztetté válik, mert akiben remény-

kednek, az miatt vesznek el. Az Antikrisztus a jótékonyság, és igazságoskodás csapdájával ejti rabul a 

vaksággal vert embereket. Félelem lasszójával tartja őket rabságban, és olyan iramot diktál számukra, 

amely alatt elhullik gonoszságában minden ember.  

 Figyeljük meg, hogy hajszálpontosan azok a csapások érkeznek most is a földre, mint a trombita-

szavak elhangzásánál. Néhány eseményt azonban részletesebben bemutat, kinagyít, vagy emberköze-

livé tesz az ismételt leírás.  

 

Az ötödik csapás 

 „Az ötödik angyal is kitölté az ő poharát a fenevad királyiszékére; és lőn az ő országa setét; és 

rágják vala az ő nyelvöket a kín miatt, És káromlák a menny Istenét az ő kínjaik és fekélyeik miatt; 

és meg nem térének az ő cselekedeteikből.” (16:10-11.) A fenevad királyi székét és országát fogja 

érinteni a csapás. A sötétség elborítja mindazok elméjét, akik a fenevad uralkodásához segítő kezet 

nyújtanak. A történelem során már találkoztunk olyan diktátorokkal, akik fenevad lelkülettel rendel-

keztek, és uralkodásukat a megfélemlítésre alapozták. A vérengző, antikrisztusi diktátorok megköve-

telték a néptől is és a főembereiktől is a feltétel nélküli engedelmességet. A legőrültebb elképzelései-

ket is végre tudták hajtani, mert a félelem elvette a nép kedvét az igazság kimondásától. Az ókori 

uralkodók körül is tapasztalható volt ez a szellemi sötétség. Ilyenek voltak a 13. részben említett anti-

krisztusi előképek. A középkor is megteremte kicsiben az ő fenevadjait és az „új” kor is. Példának 

említeném századunkból Hitlert és Sztálint, akik bemutatták, hogy a rettegésben tartott ember minden-

re képes. Legszembetűnőbb és a legjobban megfigyelhettük Nicolai Ceausescu román kommunista 

pártvezér uralkodását. Fenevad lelkületű uralkodó volt, de nem Antikrisztus. Bemutatta, hogy a hú-

szadik század végén is lehet úgy uralkodni, hogy a nép félelmében az imádatát is kifejezze. A sötétség 

volt jellemző az ő „királyi székére” is. A körülötte álló vezérek hazugságban tartottak mindenkit. A 

népet is és önmagukat is. Nagyzoló beszédeik és nagyokat szóló szájuk az uralkodó bölcsességéről és 

erejéről hazudtak. Sok hamis próféta segítette az ő uralmon maradását. Bármilyen évszámot is írjanak 

az emberek akkor, amikor az Antikrisztus uralkodni fog, mindig alkalmasak lesznek arra, hogy őt 

félelemből kiszolgálják, és imádatukat az elvárt módon kifejezzék. A hamis próféta, hamis próféták 

seregét vezeti: „És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, a melyek adatának néki, hogy cselekedje a 

fenevad előtt; azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, a ki fegyver-

rel megsebesíttetett vala, de megelevenedett.” (Jelenések 13:14.) A sok hazugság mögött nem lesz 

tartalom, mert az amúgy is sok csapást szenvedő föld nem termi meg a szükséges javakat.  

 A nagy éhínség, tikkasztó hőség, szomjúság, elkeseredést szül és sok kínt. „És káromlák a 

menny Istenét az ő kínjaik és fekélyeik miatt; és meg nem térének az ő cselekedeteikből.” (16:11.) 

Az éhínséget, szomjúságot csillapítani igyekszik a fenevad azokon, akik felvették az ő jelét jobb ke-

zükre vagy homlokukra. Azonosító kód alapján hozzáférnek az élelmiszerekhez, de akik a rendszer 

kódolását végzik, meghamisítják a mérést. A fekete lovas hamisan mér, és az ellopott élelem tovább 

növeli a nép kínjait. Következésképpen megérkezik a sárga színű ló, vele a betegségek, fertőzések, és 

rajta ül a Halál. Ez sem lesz elég figyelmeztetés számukra, és nem térnek meg cselekedeteikből. 

 Az ötödik trombitaszó csapása is a szellemi sötétséget hozza el, mint itt az ötödik haragpohár, de 

ott a sáskák által okozott kínokkal is bővül a csapás. A sáskák és a fekélyek kapcsolata világos. A 

genetikailag programozott, génmanipulált (megmondatott nékik) biológiai fegyverek, a fekélyek által 

kibocsátott feromonokat (illatanyagokat) érzékelve támadják meg a fenevad bélyegét viselő embere-

ket.  
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A hatodik csapás 

 „A hatodik angyal is kitölté az ő poharát, a nagy folyóvízre, az Eufrátesre; és kiszárada annak 

vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készíttessék. És láték a sárkány szájából és a fenevad 

szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan lelket kijőni, a békákhoz hasonlókat; Mert 

ördögi lelkek azok, a kik jeleket tesznek; a kik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, 

hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára. (Ímé eljövök, mint a 

tolvaj. Boldog, a ki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő 

rútságát.) Egybegyüjték azért őket a helyre, a melyet zsidóul Armageddonnak neveznek.” (16:12-

16.) Amikor a hatodik angyal is kitölti az ő poharát az Eufráteszre, az Apokalipszis a végéhez közele-

dik. A szüret kezdete ez, amikor az Úr napja befejeződik. Nem lesz ott már határ az alkony és a fene-

vad nappala között, mert mindkettő sötét lesz. „A sötétségnek és borúnak napja” bealkonyodik. A 

negyedik csapás tikkasztó hévvel veri a földet és a vizek apadni kezdenek. A hatodik csapás az Eufrá-

teszt teszi szárazzá, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készíttessék. Egykor, Krisztus születése 

idején is királyok jöttek napkeletről. Azért, hogy imádatukat, hódolatukat kifejezzék az ég és föld 

királyának. Akkor nem kellett, hogy kiszáradjon az Eufrátesz. De az Apokalipszis végén szükséges 

lesz, mert azok a királyok nagy hadak élén fognak Izraelbe igyekezni. Az Apokalipszis idején olyan 

mértékű lesz a föld átlagos hőmérséklete, hogy az özönvíz idején lezúdult vizek újból a magasba 

emelkednek, a jéghegyek megolvadnak, a tengerek szintje pedig nem emelkedni, hanem apadni fog. 

Ne felejtsük el, hogy a két próféta többek között azzal a csapással is megveri a földet, hogy az Apoka-

lipszis idején nem lesz eső. „Ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget, hogy az ő prófétá-

lásuknak idejében eső ne legyen.” (Jelenések 11:6a.) „Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű; 

és imádsággal kéré, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön három esztendeig és hat hóna-

pig:” (Jakab 5:17.) Ez a csapás megismétlődik Illés közreműködésével az Apokalipszis idején.  

 A hatodik trombitaszó ismertetésénél már volt szó az Eufráteszről és a rettenetes ábrázatú nagy 

seregről. A 9. rész 16. versben azt olvashatjuk, hogy a sereg száma kétszázmillió. Három ördögi ter-

mészetű ember, akik az Antikrisztus és a hamis próféta szolgái, mint szónokok és külügyminiszterek, 

összegyűjtik a föld királyait Izrael ellen való hadakozásra. A háború színhelyét zsidóul 

Armageddonnak nevezik. A 14. rész 20. versből számolva ez olyan nagy terület, hogy túlnyúlik a je-

lenkori Izrael határain, de a Dávid királyságán belül van. Itt csap össze a mindenható Isten népe, és a 

fenevad által összeterelt világ. A fenevad utolsó próbálkozása lesz ez a háború, amelyben népirtásra 

szánja el magát és zsidóvért vágyik a földre locsolni. Az iszonyatos pusztítás megkezdődik és János 

így ír a háborúra felsorakozott sátáni hadakról: „És a lovas seregek száma két tízezerszer tízezer vala; 

hallottam a számukat. És így látám a lovakat látásban, és a rajtuk ülőket, a kiknek tűzből és 

jáczintból és kénkőből való mellvértjeik valának; és a lovak feje olyan vala, mint az oroszlánok 

feje; és szájukból tűz és füst és kénkő jő vala ki. E háromtól öleték meg az emberek harmadrésze, a 

tűztől és a füsttől és a kénkőtől, a mely azoknak szájából jő vala ki. Mert az ő hatalmuk az ő szá-

jukban van, és az ő farkukban; mert az ő farkaik a kígyókhoz hasonlók, a melyeknek fejeik van-

nak; és azokkal ártanak.” (Jelenések 9:16-19.) Ez a borzalmas sereg fog pusztítani mindenféle ártal-

mas fegyvereivel. A megtámadásra kiszemelt Izrael népe is hadrendbe áll majd. Izrael lakosságának 

száma ma körülbelül 4 millió. Ha minden negyedik ember fegyvert fogna is, csupán egymilliót tenne 

ki a hadsereg létszáma, amelynek szembe kell szállni a kétszázmilliós támadó sereggel. Összehason-

lítva az egymilliós sereget a kétszázmilliós hadsereggel megállapítható, hogy a létszámfölény miatt 

Izraelből hírmondó sem marad, ha csak valami csoda nem történik. Márpedig történik, mert a pokol 

kapui sem képesek erőt venni azon a maroknyi seregen, akiknek Jézus a vezére. A csodák Izraelt 

nyomon követték, amióta létezik, és nem is fogja levenni róla a kezét az Úr még az Apokalipszisben 

sem.  

 Armageddon néven nem létezik terület Izraelben. Legalábbis jelenleg nem. Azonban a bibliavers 

arra hívja fel a figyelmünket, hogy azt a helyet, ahová összegyűjtik a föld királyait és seregeiket a 

hadakozásra, „zsidóul Armageddonnak neveznek.” Itt egy utalás érezhető arra, hogy az Armageddon 

szót zsidó nyelven, azaz héberül vizsgáljuk meg. Előtte azonban az ógörög szöveg szerint el kell mon-

dani, hogy a szó előtt egy erős „hehezet” jelzés (aposztróf jel) van, ami az ógörögben írva és kiejtve 

Harmageddon-ként szerepel. Ha a Harmageddon szót Héberül vizsgáljuk, úgy azt lehet megállapítani, 

hogy ez két szónak az összekapcsolása. Mégpedig a har és a Mageddon, vagyis Megiddó. A har je-

lentése: hegy. A Megiddó viszont egy síkság két igen nevezetes hegy között. A Tábor-hegy és a 
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Kármel-hegy között. A Biblia ezt a két hegyet és a közötte levő síkságot ajánlja figyelmünkbe. Nézzük 

meg, hogy miről nevezetes a két hegy. 

 A Tábor-heggyel kapcsolatosan a Bírák könyvének 4. részéből megtudhatjuk, hogy hogyan győ-

zött Izrael maroknyi serege Sisera rettenetes hada ellen. Bárák és Debóra vezette izraeli sereg előtt az 

Isten megrettentette Sisera hadát, és Izraelnek már csak a menekülő sereget kellett levágni. Tulajdon-

képpen a győzelmet Isten szerezte meg népének. Izrael ilyen nagy létszámbeli fölénnyel képtelen lett 

volna elbánni Isten nélkül. A Tábor-hegyről alászálló izraeli sereg a Kison patakja mellett ölte le 

Sisera seregeit. Ezt azért fontos megjegyezni, mert a Kison patak kapcsolja majd össze a három ese-

ményt. A másik esemény a Kármel-hegyen történt, ahol Illés próféta és a Baál papjainak eseményéről 

tudósít bennünket az 1Királyok 18. része. Itt csapott össze Illés próféta egyedül, Asera és Baál 850 

papjával. A történetből láthatjuk, hogy a rendkívül nagy fölényben lévő ellenfeleket nem Illés győzte 

le, hanem az Úr Isten. Illés viszont megölte a legyőzött papokat egyedül a Kison patakja mellett, 

amely a Megiddó síkságon folyik keresztül. Hossza kb. 50 km. 

 Harmageddon tehát a két hegy közötti síkságon található a Kison patak mentén, amely majd meg-

telik az áldozatok kiömlő vérével. Erről a vérfolyamról a 14. rész 20. versben már volt szó. Az 1600 

futamnyi vérfolyam túlnyúlik a Kison patak teljes hosszán. Ez a távolság meghatározás Dántól 

Beérsabáig értendő, ami egyenlő 1600 futamatnyival és egyben Izraelnek a teljes hossza. A prófécia 

kimondja ezzel azt, hogy Izrael teljes területét vér fogja borítani. Harmageddonnál pontosan úgy áll 

szemben majd Izrael népe a föld királyainak hadával, mint Bárák és Debóra serege Sisera hadával 

vagy Illés a 850 Asera és Baál prófétával (hamispróféták). Isten pontosan olyan módon szerzi meg a 

győzelmet akkor is, mert Jézus személyesen jelenik meg, és amikor Izrael teljesen pusztulni látszik, 

beavatkozik és megöli a Harmageddonnál összesereglett katonákat királyaikkal együtt. Ezt nevezi a 

Biblia Szüret-nek a Jelenések 14. részben. Ekkor jön el az embernek Fia az ő dicsőségében, és vele a 

szent angyalok, és beül dicsőségének királyiszékébe. Akkor elválasztja az eléje gyűjtött hadakozó 

népeket egymástól (ethnoszok-at), miként a pásztor elválasztja a kecskéket a bárányoktól, és megítéli 

őket azáltal, ahogyan a népek közül a legkisebbekhez viszonyultak. A legkisebbek alatt, mint legki-

sebb népet, Izraelt értjük. Az embernek Fia Jézus, aki aszerint ítéli meg az Apokalipszis alatt az eléje 

gyűjtött hadakozó népeket, hogy Izrael ellen, vagy Izrael mellett sorakoztak fel hadakozni. A népek 

megítélése következtében a gonoszokat (kecskéket) elpusztítja Jézus az Ő dicsőségének seregével, a 

szent angyalokkal. „Mikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent 

angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyiszékébe. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és 

elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat jobb 

keze felől, a kecskéket pedig balkeze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állók-

nak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készítetett a világ 

megalapítása óta. Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény 

voltam,és befogadtatok engem; Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogatta-

tok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mi-

kor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna? 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, a mennyiben megcselekedtétek egygyel ez én legki-

sebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg. Akkor szól majd az ő balkeze felől állókhoz is: 

Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, a mely az ördögöknek és az ő angyalainak készítetett. 

Mert éheztem, és nem adtatok ennem; szomjúhoztam, és nem adtatok innom; Jövevény voltam, és 

nem fogadtatok be engem; mezítelen voltam, és nem ruháztatok meg engem; beteg és fogoly vol-

tam, 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 fo-

goly voltál, és nem szolgáltunk volna néked? Akkor felel majd nékik, mondván: Bizony mondom 

néktek, a mennyiben nem cselekedtétek meg egygyel eme legkisebbek közül, én velem sem csele-

kedtétek meg. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre.” (Máté 

25:31-46.) 

A hatodik haragpohár kitöltése megegyezik a hatodik trombitaszó eseményeivel, csupán a földi szem-

lélő szemszögéből láttatott meg a pusztulás. Ezekkel az eseményekkel még egy alkalommal fogunk 
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találkozni, amikor Isten az Apokalipszist a fenevad birodalmából szemlélve mutatja be az Íge olvasó-

jának. 

 

Miután Petőfi Sándor végigolvasta a Bibliát, így írta le az ítéletről való benyomásait.  

 

                            Ítélet 

 

„A történeteket lapozám s végére jutottam, 

És mi az emberiség története? Vérfolyam, amely 

Ködbevesző szikláibul a hajdannak ered ki, 

És egyhosszában szakadatlan foly le korunkig. 

Azt ne higgyétek, hogy megszűnt már. Nincs pihenése 

A megeredt árnak, nincsen, csak a tenger ölében. 

Vértengerbe szakad majd a vér hosszú folyója. 

Rettenetes napokat látok közeledni, minőket  

Eddig nem látott a világ; s a mostani béke 

Ez csak ama sírcsend, amely villámnak utána 

A földrendítő mennydörgést szokta előzni. 

Látom fátyolodat, te sötét mélytitkú jövendő, 

És, meggyújtván a sejtés tündéri tüzét, e 

Fátyolon átlátok, s attól ami ott van alatta, 

Borzadok, iszonyodom, s egyszersmind kedvre derülök 

És örülök szilajan. A háború istene újra 

Fölveszi páncélját, s kardját markába szorítván 

Lóra ül és végigszáguld a messze világon, 

És a népeket, eldöntő viadalra, kihíja. 

Két nemzet lesz a föld ekkor, s ez szembe fog állni: 

A jók s a gonoszak. Mely eddig veszte örökké, 

Győzni fog itt a jó. De legelső nagy diadalma 

Vértengerbe kerül. Mindegy. Ez lesz az ítélet, 

Melyet ígért Isten, próféták ajkai által. 

Ez lesz az ítélet, s ezután kezdődik az élet, 

Az örök üdvesség; s érette a mennybe repülnünk  

Nem lesz szükség, mert a meny fog a földre leszállni.”
68

 
 

 Petőfi Sándor: Pest, 1847. április 

 

 „(Imé eljövök, mint a tolvaj...” (16:15a.) A látszólag nem oda vágó Ige nagyon is helyénvaló. 

Jézus, mint a tolvaj érkezik a harc befejezésére. Éppen olyan váratlanul és hirtelen jelenik meg, mint a 

tolvaj éjjel. Az ötödik haragpohár kitöltésekor sötétség borul a fenevad királyi székére és országára. 

Ez nem más, mint az emberiség éjszakája, amikor Jézus megjelenik újból a földön. Az Ige úgy folyta-

tódik, hogy: „...Boldog, a ki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák 

az ő rútságát.)” (16:15b.) Ebben az időben már nincs lehetőség megtérni, mert olyan iszonyatos nyo-

morúság és intenzív hadakozás köti le az emberek figyelmét, idejét, hogy képtelenség lesz a fehér 

ruha megszerzése. Az viszont, aki Isten gyermeke és már megszerezte, egyet tehet, vigyáz az ő ruhájá-

ra. Nehogy elveszítse, beszennyezze, mert már nincs idő a megfehérítésre, megtérésre. Az idő elvéte-

tett, eltöröltetett és a közbenjárás is megszűnt, ahogy azt a 15. részben láttuk. Egyedül kell a hitben 

megállni a fenevad sötét birodalmában. 

  

A hetedik csapás 

 „A hetedik angyal is kitölté az ő poharát a levegőégre; és nagy szózat jöve ki a mennyei temp-

lomból a királyiszéktől, a mely ezt mondja vala: Meglett! És lőnek zendülések és mennydörgések és 

villámlások; és lőn nagy földindulás, a milyen nem volt, mióta az emberek a földön vannak, ilyen 

földindulás, ilyen nagy. És a nagy város három részre szakada, és a pogányok városai elesének; és 
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a nagy Babilon megemlítteték az Isten előtt, hogy adjon annak inni az ő búsult haragja borának 

poharából. És minden sziget elmúlék, és hegyek nem találtatának többé. És nagy jégeső, mint egy-

egy tálentom, szálla az égből az emberekre; és káromlák az Istent az emberek a jégeső csapásáért; 

mert annak csapása felette nagy.” (16:17-21.) Ez lesz az utolsó csapás, amely az emberiséget és a 

földet sújtani fogja. Amikor a hetedik angyal kitölti az ő poharából az Isten haragját, a levegőeget éri 

el az Úr haragja és azon keresztül a földet. A mennyei templomból kijövő szózat akkor mondja ki: 

MEGLETT! Benne van ebben a szózatban az is, hogy: vége a csapásoknak, vagy az, hogy: Isten befe-

jezi ezzel a föld és a rajta lakók fenyítését. A 11. rész végén találkoztunk ezzel a csapással a hetedik 

trombitaszónál, amikor a mennyei szózatok kimondták, hogy: „E világnak országai a mi Urunkéi és 

az ő Krisztusáéi lettek, a ki örökkön örökké uralkodik.” (11:15.) A hetedik haragpohár kitöltetésekor 

a Meglett szóval fejezi ki a győzelmi híradást a templomból kijövő szózat. Kinek a szózata ez a győ-

zelmi híradás? Emlékezzünk arra a nagy eseményre, amikor Jézus a kereszten elvégzett nagy küzdel-

méről úgy adja tudtunkra a győzelmi jó hírt, hogy: Elvégeztetett. A hatalom ezzel Jézus Krisztus 

kezébe kerül, és az Apokalipszis a végéhez közeledik. Isten haragja az utolsó cseppig kitöltetik s el-

múlik. Amikor a pohár tartalmát kiönti az angyal a levegőégre, olyan feszültséget hoz létre, hogy 

mennydörgés, villámlás fogja rengetni az eget. Az égzengés rettentő ereje áthat a földre is. A föld 

beleremeg a mennydörgések által keletkező lökéshullámokba. Nagy földindulás jön létre, és városokat 

nyel be a föld. A csapás az egész földet érinti. Minden népet, nemzetet és nyelvet. Az ember által 

terméketlenné és fertőzötté tett földet Isten fölforgatja, és a mélyre veti, mint egy hatalmas eke, amely 

fölszántja az egész föld felszínét azért, hogy termékeny és fertőtlenített talaj kerüljön a föld felszínére. 

A tengerek átalakulásakor és vulkánok kitörésekor többek között ilyen célú átalakítás is történik. A 

NAGY város három részre szakad, a pogányok városai elesnek és megemlítik Babilont Isten előtt, 

hogy adjon inni az ő búsult haragja borának poharából. Isten haragja nem a bosszúállás haragja, ha-

nem búsulásában az emberek fertelmességei miatt, az emberek istentelensége miatt, és a babiloni szel-

lemben élő emberiség miatt való haragra gerjedés. Haragját az emberek gerjesztik fel fokozatosan, 

mert a csapások alatt sem térnek meg, hanem káromolják a nevét. A fenevadat imádják, cselekedeteik 

sötétek és gonoszak, az Istent pedig szidják. Isten válasza nem marad el. Befejezi a csapásokat. Az 

utolsó csapás alatt talentum nagyságú jégeső hullik az égből. Egy talentum súlyban kifejezve: 43,65 

kg. Ilyen súlyos jégeső a legszilárdabb házakat is szétveri, és ezek után nem marad sok élő ember a 

földön, kivéve azokat, akiket a napba öltözött asszonnyal a pusztába rejtett el az Úr.  

 Az Apokalipszis olyan háború, ahol az egész világ fegyvert fog egy nép ellen, a zsidó nép ellen. 

Kétszázmilliós katonaság pusztítja a zsidó népet, miközben Isten folyamatosan küldi a földre csapása-

it. Ez a háború, az utolsó és egyben világháború. Az emberek úgy hullanak el, mint aratáskor a kasza 

előtt a gabona. A megmaradt emberek egy szürettel szemléltetett harcban fognak meghalni. Azok az 

országok, amelyek nem vesznek részt a háborúban, a csapások által pusztulnak el. A talentum nagysá-

gú jégeső, mint utolsó szőnyegbombázás az égből, minden megmaradt embert elpusztít. A jégeső csa-

pása igen nagy, de az emberek mégsem térnek Istenhez, hanem az utolsó leheletükig káromolják. 

 

 „És a nagy város három részre szakada.” (16:19a.) Jeruzsálemről van szó. Ez a város napjaink-

ban három világvallásnak a centruma. Zsidóké, mohamedánoké és a keresztyéneké. Mindhárom vallás 

jogot formál az egész városra, és nagy háttérharcokat folytat érte. Ezek a háttérharcok a zsidók és 

mohamedánok esetében gyakran fegyveres összecsapásokban nyilvánulnak meg. Ennek a civakodás-

nak Isten véget vet az utolsó csapásban. Három részre szakítja a nagyvárost, Jeruzsálemet. A pogá-

nyok városait lerombolja, és megitatja a másik várost, Babilont, az ő búsult haragja borának pohará-

ból. 

 Nem sokat olvashattunk eddig Babilonról. Most is csupán említés esik róla, és ezzel befejeződik 

az apokaliptikus látomás a földről nézve. Tulajdonképpen ennyit láthatnak (a még élő) az emberek az 

Apokalipszisből. Babilonról nem sokat fognak hallani, mert a csapások tönkreteszik az emberek kö-

zötti kommunikációs hálózatot. Megemlíttetik azonban Isten előtt, és az elkövetkező látomásokban 

Jézus megmutatja Jánosnak, hogy mi történik Babilonban az Apokalipszis alatt és mi lesz annak a 

vége. Három egymást követő fejezetben, mintegy kinagyított képrészlettel foglalkozik Babilonnal a 

Jelenések könyve. 
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 17. „És jöve egy a hét angyal közül, a kinél a hét pohár vala, és szóla velem, mondván nékem: Jövel, és megmuta-

tom néked a nagy paráznának kárhoztatását, a ki a sok vizen ül; 

2. A kivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegedtek a föld lakosai. 

3. És lélekben elvitt engem egy pusztába és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, a mely teljes vala káromlásnak 

neveivel, a melynek hét feje és tíz szarva vala. 

4. Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skárlátba, és megékesítetett vala aranynyal és drágakővel és gyöngyökkel, 

kezében egy aranypohár vala, tele útálatoságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával,  

5. És az ő homlokára egy név vala írva: Titok; a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld útálatosságainak anyja. 

6. És látám, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől; és nagy csodálkozással 

csodálkozám, mikor látám őt. 

7. És monda nékem az angyal: Miért csodálkozol? Én megmondom néked ez asszonynak titkát és a fenevadét, a mely őt 

hordozza, a melynek hét feje és tíz szarva van. 

8. A fenevad, a melyet láttál, volt és nincs; és a mélységből jő fel és megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak (a 

kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe e világ alapítása óta) látván a fenevadat, a mely vala és nincs, noha van. 

9. Itt az elme, a melyben van bölcsesség. A hét fő a hét hegy, a melyen az asszony ül; 

10. Király is hét van; az öte elesett, és az egyik van, a másik még el nem jött; és mikor eljő, kevés ideig kell annak megma-

radni. 

11. A fenevad pedig, a mely vala és nincs, az maga a nyolczadik, és a hét közül való; és a veszedelemre megy. 

12. A tíz szarv pedig, a melyet láttál, tíz király, olyanok, a kik még birodalmat nem kaptak; de hatalmat kapnak mint királyok 

egy óráig a fenevaddal. 

13. Ezeknek egy a szándékuk; erejöket és hatalmokat is a fenevadnak adják. 

14. Ezek a Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány meggyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya; és az ő vele való 

hivatalosok és választottak és hivek is. 

15. És monda nékem: A vizek, a melyeket láttál, a hol a parázna ül, népek azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek. 

16. És a tíz szarv, a melyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják és mezítelenné teszik, és eszik annak 

húsát, és megégetik őt tűzzel. 

17. Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodal-

mukat a fenevadnak, míglen betelnek az Isten beszédei. 

18. És az asszony, a melyet láttál, ama nagy város, a melynek királysága van a földnek királyain.” 

 

 

 

Babilon 
 

 Babilont igazán ismerni és érteni csak a múltjának ismeretén keresztül lehet. Ismertetését az első 

fázisnál kezdem, amikor még csak városokból állt.  

 Az Óbabilon keletkezése Nimród nevéhez fűződik. Nimród volt az első birodalomalapító. Tekin-

tettel az akkori népességre, a birodalom nem a mai fogalmak alapján értendő. A khusita Nimród több 

várost is felépített Mezopotámiában. 1Mózes 10. részből olvashatjuk: „Khus nemzé Nimródot is; ez 

kezde hatalmassá lenni a földön. Ez hatalmas vadász vala az Úr előtt, azért mondják: Hatalmas 

vadász az Úr előtt, mint Nimród. Az ő birodalmának kezdete volt Bábel, Erekh, Akkád, és Kálnéh a 

Sineár földén. E földről ment aztán Assiriába, és építé Ninivét, Rekhoboth városát és Kaláht. És 

Reszent Ninivé között és Kaláh között: ez az a nagy város.” (1Mózes 10:8-12.)  

 Nimródot az őskor kutatók azonosítják Bachussal, Tammuzzal és Adonissal. Felesége a szép 

Szemiramisz, Rhea vagy Kyble, a természet női istene volt, akit a görögök Aphroditének, a rómaiak 

Vénusznak neveztek.  

 „Nimróddal kezdődött az emberek eltávolodása Istentől. Minden pogány mitológia és bálvány-

imádás mélyén nimródi szellem tükröződik, ebben található ennek közös eredete és nyomai. Babilonig 

és ennek első uralkodójáig vezethető vissza. Kezdetben nagy jótevőnek látszott, főként, mert nagy 

része volt a vadállatok elpusztításában, amelyek a föld aránylag gyér lakosságát annak idején veszé-

lyeztették. Erős városokat épített, hogy az embereket megvédje a mezők és erdők vadállataitól, és ezek 

örömmel fogadták a segítséget. A hagyomány szerint arra igyekezett, hogy az embereket Istentől eltá-

volítsa, a régi atyáiktól örökölt hitüktől elszakítsa. A nagy vízözön emléke ugyan bizonyos félelmet 

keltett az emberekben a Mindenható és ítéletei iránt, de az eltávolodás Istentől, ami Nimróddal kez-

dődött, elvette félelmüket és Nimródot, mint »szabadítót« tisztelték. A lázadónak hirtelen és gonosz 

vége lett, mert egy vaddisznó széttépte. Perzsa hagyományok szerint halála után követői istenként 

tisztelték. A régi világ ismerte Istennek azt az ígéretét, amit az Éden kertjében tett. (1Mózes 3:15.) 
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Miszerint az asszony magva a kígyó fejére tapos, az pedig az ember sarkát mardossa. Ebből helyesen 

arra következtettek, hogy a szabadító, aki az asszony magvából származik, meghal, miután a kígyó 

fejére taposott. Szemiramisz elhíresztelte azt az istenkáromlást, hogy az ő férje volt a megígért mag, 

aki tulajdonképpen önként feláldozta magát alattvalói jóléte érdekében. Ők szívesen vették ezt az állí-

tást, mert hajlamaiknak nagyon megfelelt, a vezért istenné emelték, és ennek megfelelően tisztelettel 

vették körül... A khaldeusok hittek a lélekvándorlásban és később elfogadták, hogy Nimród, - mint a 

saját fia,- halála után újraszületett. Az ő özvegye szülte őt természetfeletti módon. Nem sokkal később 

Nimród tiszteletét az anya és gyermekének imádata váltotta fel. Az ég királynőjének és gyermekének 

tisztelete a föníciaiak titokzatos vallásává lett, és innen terjedt el az egész földön. Astharte és Tam-

muz, Egyiptomban Isis és Osiris néven lett ismertté. Görögországban Aphrodité és Eros, Rómában 

viszont Vénus és Cupidó. Amikor a keresztyénség eljutott Egyiptomba, a babiloni istennő és fia tiszte-

lete átváltozott szűz Mária és gyermeke tiszteletévé. A bálványimádás Babilonnal kezdődött tehát, és a 

Bibliában ez a város jellemzi a hamis istentiszteletet és a bálványimádást.”
69

 

 Szemiramiszt és Nimródot haláluk után istennővé és istenné nyilvánították. Szemiramisz az ég 

királynője lett, Nimród pedig az Úr, vagy más néven Baál. A Baál isten tisztelete megkívánta tőlük azt 

az ünneplést, ami megfelelt a nép misztikus vágyainak. Nimród születésnapját, amely december 25-én 

volt, halála után rendszeresen megünnepelték. Az ünneplés kiterjedt Szemiramisz személyére is, aki 

mint az ég királynője a karján ülő gyermek Nimróddal együtt került a misztériumok középpontjába. 

December 25-e megünneplését az ókor népei éppen úgy befogadták saját misztériumukba, mint az 

anya és a gyermek imádatát. Az ünneplések több napon át tartottak, az emberek megajándékozták 

egymást, és akik tehették, féktelenül mulattak. Érdekes adat számunkra, hogy a véreskezű keresztyén-

üldöző Caligula elrendelte, hogy a szaturnáliákat (karácsony) öt napig kell ünnepelni. Ezt Bachus 

megünneplésével is egybekapcsolták, aki a borivás istene volt. Megjegyzem: Nem hiszem, hogy Jézus 

Krisztus valami ilyen ünneplést várna el tőlünk, amikor Őróla akarunk megemlékezni.  

 A keresztyénség üldözött idejében, még nem volt ünnep December 25-e. Nagy Konstantin győ-

zelme után azonban felhígult az egyház, belekeveredett a politika és a hatalmi uralkodás, valamint 

átvették a pogányok szokásait, ünnepeit is. Az első karácsony 336-ban már úgy kerül megünneplésre, 

mint a kisjézuska születésnapja. Semmiképpen sem azonosítható ez az ünnep Jézus Krisztus születé-

sével. A Bibliát figyelmesen tanulmányozva kiderül, hogy az összeírásra több mint 100 km-t kellett 

megtenniük a szülőknek. A pásztorok kinn a mezőn tanyáztak. Meg kell jegyezni, hogy Izrael éghajla-

ta olyan, hogy decemberben ott is hideg van, előfordul a hóesés, eső, hideg szél, stb. Télen a pászto-

rok beterelték (ma is) a nyájat istállóba, és ott etették. Amikor József és Mária nem találtak helyet a 

vendégfogadó háznál, egy istállóban pihentek meg, amelyről nem írja az írás, hogy jószággal lett vol-

na tele. Tehát alkalmas volt az idő és „Valának pedig pásztorok azon a vidéken, a kik künn a mezőn 

tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájok mellett.” (Lukács 2:8.) Nem valószínű az sem, hogy 

Augusztus császár a népszámlálást télen rendelte el az ő birodalmában. Az akkori közlekedést figye-

lembe véve, amely egyszerű emberek esetében gyalog és szamárháton történt, a tél igen sok gyötrel-

met szült volna a vándorló népnek. Kedvére való azonban ez az ünneplés az egész földkerekségnek, 

mert jókat lehet mulatni, szórakozni, enni és inni. Azonban én most nem a bor mámoráról beszélek, 

amely a fizikai testet részegíti le, hanem arról az italról, amely a vörös fenevadon ülő nagy parázna 

kezében levő pohárban van. Ez nem más, mint a babiloni misztérium. Vagyis az ég királynőjének és 

gyermekének imádata. Aki a kezében tartja a poharat az a pápa, és a fenevad, akin ül, az pedig az An-

tikrisztus. Az állam és az egyház szövetségét, kapcsolatát ábrázolja ki ez a kép.  

 Térjünk vissza még egy pillanatra az Óbabilon istentelen tudományára, amely az építészetben is 

meglátszott.  

 A babiloni építészet jelentősége abban állott, hogy az ember, az édenben megszerzett tudás által 

és a kiűzetése által nem az Istennel való kapcsolatot kezdte keresni, hanem építészetével az Isten egé-

be akart bejutni. Az özönvíz után néhány nemzedékkel később, olyan tornyot kezdtek el építeni, 

amelynek teteje az eget éri, és beléphetnek Isten házába. Vagyis az építmény, a Bábel tornya lett volna 

az Isten kapuja. Ezáltal hírnevet és dicsőséget akartak maguknak szerezni, de az Isten megzavarta őket 

munkájuk kezdetén. Isten kapujának építői ettől kezdve már nem értettek mindenben egyet, gyakran 

összevesztek, és egymás munkáját akadályozták, másféle elképzeléseikkel. Óriási zűrzavar támadt, az 

építkezés leállt, az összezavarodott nép haragjában elhagyta Bábelt, szétszéledt a földön és nem tértek 

vissza egymáshoz a megértést keresni. Az idő folyamán szókincsük gyarapodott, de már nem értették 
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egymás nyelvét. Így vált Bábel jelentése zűrzavarrá. Babilon, Bábelnek a görög neve. Az egyetértés-

ben épült Óbabilon falai több mint ezer évig álltak rendületlenül. 

 

Újbabilon 

 Ez az a város, amelytől az egész Babiloni birodalom a nevét kapta. Benne épült fel Bábel. Bábel 

jelentése, ha magyarra akarnánk fordítani: az élet berke, vagy az Isten kapuja, zűrzavar. A nimródi 

hisztéria által Istentől elfordult birodalomnak szembe kellett nézni az ítélettel. A már 1600 éve stabi-

lan álló birodalomnak Kr.e. 690 körül Sanherib (Sennacherib) vetett véget. A birodalom városait tel-

jesen lerombolta. A régi Babilon romjai eltűntek a sivatagban, vagy az Újbabilon falait emelték rá. 

Asark Haddon Kr.e. 678-ban megkezdte az Újbabilon felépítését. A díszítő és befejező munkákat 

Nabu-Kudurri-Uszur végezte. A szentírás Dániel könyvében beszél róla bővebben és Nabukodonozor 

néven említi. Falainak kerülete 67,5 km (365 stadion) a fal vastagsága 9,8 m (32) láb, a tornyok közöt-

ti rész magassága 23,l m. (50) könyök. A tornyok magassága 27,7 m. (60) könyök. A falon az út olyan 

széles volt, hogy a négylovas fogatok elmehettek egymás mellett. Ezt a gigantikus építményt az ókori 

világ hét csodája között tartja számon az irodalom. Ez a város egy másik, csodának számító épületet is 

magában foglalt. Szemiramisz függőkertjét. Egy oszloppalota tetejére épült kert, a függőkert. Az óba-

biloni birodalomból ezen a néven kívül semmi sem maradt meg. Az első Szemiramisz, Nimród felesé-

ge volt, akinek neve fogalommá vált Babilonban és imádattal tisztelték. Újbabilonban Samsi-Adad 

(Kr.e. 824-811/10) feleségét nevezték így. Sammuramatnak hívták eredetileg, de a Szemiramisz nevet 

vette fel, és számára épült meg a hatalmas építmény, mivel az asszír származású királynő nem érezte 

jól magát a sík babiloni környezetben. A függőkert teraszosan emelkedő dombszerű építmény volt, 

amelynek legmagasabb pontja az oszloppalota tetején végződött. Szemiramisz nemcsak a nevet vette 

át az előző dinasztiától, hanem a magával hozott kultúrát is belekeverte a nimródi istentiszteletbe.  

 Nabukodonozor idejében a bálványimádás csúcspontra hágott és már nemcsak a Marduk bál-

ványistent tisztelték, hanem a király hatalmas álló képet is készíttetett, amely előtt mindenkinek le 

kellett borulni. Az állókép adatai figyelemreméltóak és láthatjuk, hogy hogyan jött létre benne a fene-

vad azonossági száma: magassága 60 sing, szélessége 6 sing. Dániel próféta tudósít az Újbabilon 

fénykoráról és bukásának előzményeiről.  

 Babilonban éltek a kháldeusok, akik jártasak voltak a számok rejtelmes világában és a csillagok-

ról való ismeretük olyan magas szintű volt, hogy az technikai eszközök alkalmazása nélkül ma telje-

sen elképzelhetetlen. A XX. század a technika segítségével képes elérni azokat az eredményeket és 

számítási pontosságokat. Elképzelhetetlen tehát, hogy minden segítség nélkül képesek voltak azt pro-

dukálni, amit a XX. század elektronikai és optikai eszközei. A kháldeusok okkult ágon érték el ered-

ményeiket. Sötét szellemi világgal tartott kapcsolatuk tette misztikussá személyüket, de az a kapcsolat 

szellemi paráznaságnak minősül. 

 A kháldeusokon kívül Babilonban gyűlt össze minden ember, aki jártas volt művészetben, tudo-

mányban, bölcsességben. A babiloni fényűzés olyan életmódot biztosított az udvarban élő gazdagok 

számára, hogy a kéjelgésbe vegyült tobzódások hónapokig eltartottak. Eszter könyvében egy 180 na-

pig tartó lakomáról olvashatunk. 

 A másik nagy bűne Babilonnak az okkultizmus. Az okkult tudományokat sátáni inspiráció alatt 

művelték kedvelői. A babiloni életmód csapda, amelyet az Istentől elfordult emberi gőg által állított 

fel Sátán, a gondtalan életmódot élni vágyó emberek számára. A testi és szellemi paráznaság fellegvá-

rában Nabukodonozor a szoboristent is fölállíttatta és kihívta tettével Isten haragját. Isten látomás által 

közölte vele ítéletét. A látomást Dániel fejtette meg. Vö. Dániel 4. rész. Részletes ítéletet Jeremiás 

által hirdet az Úr jó előre, és így üzen Babilonba. „Ezt mondja az Úr: Ímé, én pusztító szelet támasz-

tok Babilon ellen és azok ellen, a kik az én ellenségem szívében lakoznak.” (Jeremiás 51:1.) A pró-

féciát az északról jövő hegylakók által keltette életre az Úr. Babilon elvesztette jelentőségét, de falai 

állva maradtak.  

 550-ben Cirusz került a médek trónjára és 539-ben elfoglalta Babilont, majd 332-ben Nagy Sán-

dor hódította meg, és jelentősen meggyengítette az erődítményeket. A macedón uralkodó huzamosabb 

időt nem töltött Babilonban, de a babiloni szellem áthatotta, és szokásaikat Macedóniába vitték vezé-

rei, katonái. A babiloni kultúra keveredett az ősi hellénszokásokkal és létrejött a hellenizmus. Ezzel a 

kultúra elhagyta keletet és átvándorolt a nap járásának megfelelően a delelő irányba. A hellenizmus 

tovább fejlesztette a szellemi és testi paráznaságot. Marduk istenből Zeusz lett és mellé még sok más 
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istenek. Szemiramisz és Nimród személye is hellenizálódott. Aphrodité és Erosz lett belőlük. Aphro-

dité a szerelem istennője. Erosz szintén a szerelem istene, aki fia Aphroditének és nyilaival sebzi meg 

áldozatát. A görögök nemcsak átvették az anya és fia imádatát, de művészien csiszoltak is rajta.  

 A macedón birodalom után Róma következett. Csak az istenek nevei változtak meg és a kultúra 

helye. Az anya és fia tiszteletét átvették a birodalommal együtt a görögöktől. Szemiramisz és Nimród 

szelleme jól érezte magát Vénusz és Cupidó néven is, és a feladatukat ellátták a római birodalomban. 

A kultúra - Izraelből szemlélve - nyugat felé vándorolt. Babilon szelleme tovább élt és jól megvetette 

lábát a birodalmak csúcsain. A római birodalom bukása után jött a nyugatrómai és keletrómai biroda-

lom uralma, és ezután a mai nagy Nyugat. A nyugatrómai és keletrómai birodalom csúcsán már nem a 

császár ül, hanem a pápa. Az imádat tárgya sem olyan ismeretlen. Az ősi pogány istenhit betört az 

egyházba, és az istennő szerepét átvette Mária. Nimród, Erosz és Cupidó helyét a kisjézuska. Elfordít-

va ezzel az embereket az igazi istentisztelettől és a megváltó Jézus Krisztusról. Ezzel az egyház sorsa 

megpecsételődött. Hamarosan megkezdődött a bálványok felállítása a templomokban és ma, az igazi 

Isten helyett ezek elé térdepeltetik az embereket.  

 A kultúra a nap járásának megfelelően nyugaton van, de nem áll meg. Tovább halad, nyugat után 

eltűnik a horizontról, és jön a sötét éjszaka. Szellemi sötétség fogja borítani a földet, míg kelet felől 

újra fel nem tűnik a világosságot hozó fény: az Igazság. Akinek arca fénylik, mint a nap, az ő teljes 

erejében; Jézus Krisztus. Újból Ézsaiás prófétát idézem: „Kelj fel, világosodjál, mert eljött világossá-

god, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de 

rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik.” (Ézsaiás 60:1-2.) A sötétség ideje alatt a 

Római birodalom újból feltámad és megkezdi uralkodását a sötétség fejedelmének fia, az Antikrisztus. 

(Vö. 13. rész.)  

 A babiloni kultúrával szemben mindig ott állt a zsidó monoteizmus és törvényei. Falaival Jeru-

zsálem erődítményei álltak ellenpéldaként. A babiloni nagy paráznával ellentétben, ott van a napba 

öltözött asszony példája. Ahogy a kultúra változtatta helyét az évezredek folyamán, a napba öltözött 

asszony is úgy fedezhető fel Máriában, Jézus testi anyjában, majd a templom lerombolása után a ke-

resztyén Eklézsiában. Ahogy asszonyként megjelent Máriában a napba öltözött asszony, és szülte 

Jézust, úgy jelenik meg a végidők parázna madonnája a végidők Babilonjában, és szüli Sátán fiát az 

Antikrisztust. Sátán, mint mindenben, ez alapján is Istent utánozza. Mint említettem, nem rendelkezik 

kreatív képességgel. Istent utánozza élet, fény és kegyelem nélkül, miközben hatalmát fitogtatja okkult 

tudományokat kedvelő spiritiszta médiumokon keresztül. A végidők Jeruzsáleme is megjelenik majd, 

mint vőlegénye számára felékesített menyasszony, de erről a 21. részben lesz szó. Már az eddigiekből 

is jól látható, hogy az Apokalipszisben a város és a nő egymás alteregói. A tiszta erkölcsű városnak 

szűz. A másik oldalon az erkölcstelen város és a nagy parázna. A tiszta erkölcsű asszony (Eklézsia) 

elragadtatik. Az erkölcstelen sorsa pedig a kárhozat. 

 

A végidők Babilonja 

 „És jöve egy a hét angyal közül, a kinél a hét pohár vala, és szóla velem, mondván nékem: 

Jövel, és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, a ki a sok vizen ül;” (17:1.) Ma 

eléggé elképzelhetetlennek tűnik ez a prófécia, de éppen ez teszi félelmetessé. A 17. rész arról a Babi-

lonról szól, amely az utolsó időben, Rómában támad fel. Amint azt a 13. részben is láthattuk, a négy 

fenevad négy világbirodalmat mutat be. Mind a négy világbirodalom szerepelt már a történelem szín-

padán, de a negyedik, a római birodalom nem tűnt le egyértelműen. 476-ban a népvándorlás lesöpörte 

ugyan a nyugatrómai birodalmat, de 536 végén Justinianus császár hadvezére Belizár, felszabadította 

Rómát a gótok nyomása alól. 545. március 18-i novellájában, a császár elismerte Róma püspökét az 

összes püspökök vezetőjeként, (pápaként).
70

 1261
*
 év múlva azonban Bonaparte Napóleon seregei 

megszállták Rómát, és az idős, beteg pápát elhurcolták, aki a fogságban meghalt. Az eseményt viszont 

megelőzte egy francia tábornok megölése.  

 1797. december végén a francia forradalom nyomására, Rómában is forradalmi lázongás jött 

létre. A tömeg köztársaságot akart, de a pápa a testőrséggel a tömegbe lövetett, és ezzel egy francia 

tábornokot megölt. A megtorló akciót Napóleon egyik tábornoka - aki Itáliában tartózkodott - Berthier 

                                                      
*
 536 vége és 1797. december között 1261 év van. Ezt az időintervallumot előszeretettel számolják 1260 évnek 

is. 
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vezette.
71

 1798. február 15-én megszállta Rómát, és a pápát Firenze kolostorába záratta. A bíborosi 

területet feloszlatta, és ezzel megszűnt a pápaság. A köztársaságot kikiáltották és az idős VI. Pius pá-

pát elszállították 1799 márciusában Franciaországba, a Grenoble melletti Valence-ba, ahol augusztus-

ban meghalt. „A száműzetésbe hurcolt és fogságba vetett pápa halálakor úgy tűnt, maga a pápaság is 

megsemmisült. Rómát a Francia Köztársaság birtokolta, a bíborosok szétszéledtek vagy szintén bör-

tönbe kerültek.”
72

 1800-ban VII. Pius néven új pápa ült a székbe, és ezzel a pápaság halálos sebe be-

gyógyult. 1804-ben VII. Pius pápa felkente Bonaparte Napóleont császárrá, aki viszont nem engedte 

meg a pápának, hogy a koronát a fejére tegye. Napóleon saját magát koronázta meg. VII. Pius pápától 

kezdve a pápaság egyházi és világi tekintélye folyamatosan erősödött egészen napjainkig. Ma már 

csodálat is vegyül az emberek tekintetébe, ha a pápáról van szó. A pápaság erősen propagálta Szűz 

Mária és a kisjézuska tanait, ami megfelel az istennő és fia imádatának, vagyis a babiloni misztérium-

nak. Nem véletlenül olvashatunk a Jelenések 17:6. versben arról, hogy János csodálkozással csodál-

kozik, amikor megmutatja neki az angyal a parázna egyház kárhoztatását.  

 

 „Jövel, és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, a ki a sok vizen ül; A kivel 

paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegedtek a föld lakosai.” 

(17:1b-2.) A hét csodálatos megjelenésű angyal közül egy kéri Jánost, menjen vele, mert meg akarja 

mutatni neki Babilon kárhoztatását, aki sok vízen ül, akivel paráználkodtak a föld királyai, aki paráz-

naságával megrészegítette a föld lakosait. A pápák és királyok politikai, és szellemi társak voltak. 

Amit nem lett volna szabad tennie a pápai hatalomnak, azt tette. Amit tennie kellett volna, (Jézus pél-

dáját követni) azt nem tette. Nagy Konstantin türelmi rendelete után alig volt pápa, akit ne az utódai 

gyilkoltak volna le, és miután elfoglalták az utódok a pápai széket, az előzőeket kiátkozták. Volt olyan 

is, aki rendet akart tenni. I. János Pál (Albino Luciani) 1978. augusztus 26-án lépet hivatalba, és elha-

tározta, hogy Vatikán kétes pénzügyi tranzakciójának véget vet. 33 nap múlva szeptember 28-án titok-

zatos körülmények között halva találták.
73

 A pápa megválasztása után Basil Hume angol bíboros úgy 

nyilatkozott, hogy I. János Pál pápa „mintha minden kétséget kizáróan Isten kiválasztottja lett volna.” 
74

 

 

 „És lélekben elvitt engem egy pusztába és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, a mely 

teljes vala káromlásnak neveivel, a melynek hét feje és tíz szarva vala. (17:3.) Miért tűri a fenevad, 

hogy az asszony a hátán üljön? Ugyanazért, amiért a hátasló megtűri a lovasát. Vagyis az asszony 

betörte a fenevadat, uralkodik felette, és irányítja azt. Az Antikrisztus megengedi a hamis egyház ve-

zetőjének, hogy irányítsa, mert dicsőséget az emberektől csak akkor nyer, ha a hamis próféta elhiteti 

az embereket. A fenevadat a dicsőség érdekli. Istentől akarja elvenni úgy, hogy az emberek előtte 

hajtanak térdet, fejet, és Istenként imádják. Nyilvánvaló, hogy ők ketten egyet akarnak, egy a szándé-

kuk. Ők Sátán partnerei.  

 „…teljes vala káromlásnak neveivel…” A káromlás neveinek sokasága található meg a hétfejű 

tízszarvú fenevadon. A káromlás arra Utal, hogy Isten, vagy a krisztusi méltóságot használja illetékte-

lenül. Ez Jézus el is mondja az Utolsó idők jelei ismertetésekor. „Mert sokan jőnek majd az én ne-

vemben, akik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek.” Mt. 24:5.  

 

 Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skárlátba, és megékesítetett vala aranynyal és drága-

kővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele útálatoságokkal és az ő paráznaságának 

tisztátalanságával.” (17:4.) A harmadik versből megtudhatjuk, hogy Babilont asszony képében mutat-

ja meg az angyal Jánosnak. Az asszony egy veres fenevadon ül, amelynek hét feje és tíz szarva van, és 

az a fenevad teljes a káromlások neveivel. Az asszony öltözete: bíbor, skarlát arany, drágakő és gyön-

gyökből állt. Tehát az asszony öltözete a föld és a tenger terméséből készült. Kezében aranypohár, 

amely tele van utálatosságokkal, paráznaságának tisztátalanságával. Ez a babiloni misztérium.  

 

 „És az ő homlokára egy név vala írva: Titok; a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld 

útálatosságainak anyja.” (17:5.) Homlokára egy név van írva: Titok. Görögül: műsztérion 

(. Az angyal segítségével a titok megfejtődik. Az írás, amely nagy jelentőségű szavakat 

hordott az emberek előtt, és titokzatosságot adott viselőjének az értelme miatt, most az angyal által 
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lelepleződik. A homlokra felírt szöveg: VICARIUS FILII DEI, vagyis: Isten fiának helytartója, de 

az angyal szerint az írás jelentése ez: „... a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld útálatosságainak 

anyja.” (17:5b.) Mi köze Babilonnak a pápai hatalomhoz? Ha Babilont említi, miért beszélünk Rómá-

ról, ill. Vatikánról? Ez a titok, vagyis a műsztérion. Vagy legalábbis titok volt sokáig. Rómának 

ugyanis a titkos neve Babilon. Már Péter apostol idején úgy emlegették egymás között az üldözött 

keresztyének Rómát, hogy Babilon. Nyilván az életmódja és a vallásos öröksége miatt azonosították 

Babilonnal. Az 1Péter 5:13-ban ezt olvashatjuk: „Köszönt titeket a veletek együtt választott babilo-

ni gyülekezet és Márk, az én fiam.” Péter apostol a levelet Rómából írta.  

 Még egy érdekesség. A műsztérion () második tagja a térion (), magyarul fe-

nevadat, vadállatot jelent.  

 A 18. versben elárulja az angyal Jánosnak az asszonyról: „És az asszony, a melyet láttál, ama 

nagy város, a melynek királysága van a földnek királyain.” (Jelenések 17:18.) Tény az, hogy több 

mint tíz évszázadon keresztül egyetlen város létezett a földön, ahonnan a királyok koronát remélhet-

tek. Róma és annak vezéralakja a pápa, akinek az intésére királyi seregek vonultak a pogány népek 

ellen hadjáratba. Aki a protestánsokban a gonoszt vélte felfedezni, és máglyára vettette, kerékbe töret-

te, lefejeztette azt, akit elért hosszú karja. Aki lerészegedett a Jézus bizonyságtevőinek vérétől, mert 

azok az igazságot kimondták a bíborba öltözött asszonyról. Aki már nem is azért ült székében, mert a 

név, amely homlokára írva volt, elkötelezte volna, hanem a gazdagság, a birtok, az uralkodási vágy a 

királyok fölött, elhomályosította a Krisztus földi helytartója címet és érdekeltté tette az uralkodásban. 

Nem sokat jelentett a koronára felírt szöveg, mert ugyanúgy vérrel szennyezték be a trónszéket, mint a 

bíbort, bársonyt. A vértől való lerészegedett nagy parázna lehet, hogy felfogta értelmével az írás jelen-

tését, és azt is tudta, hogy annak számértéke 666-ot eredményez, de nem számított ez korszakokon át. 

Most azonban már számít, mert a nagy titokról lehullt a lepel, és világossá vált a hamis próféta szemé-

lye, aki a húszadik század Kelet-Európájában megtűrte a kollaboránsokat, az ateista birodalmat ki-

szolgáló főpapokat. Nevezzük meg őket az Apokalipszis nyelvén: hamis próféták serege. Élükön a 

hamis prófétával. 

 A parázna asszony tovább ment merészségében. Az Isten tiszteletet elfordította, és az ég király-

nője felé fordult. Az angyal elmondja Jánosnak a 7. versben, hogy csodálkozása még korai, mert el-

mondja az asszony titkát és a fenevadét, amely azt hordozza.  

 

 „És látám, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől; 

és nagy csodálkozással csodálkozám, mikor látám őt. (17:6.) A nagy parázna részegségét a szentek 

vére okozza. Egy volt jezsuita pap, Peter de Rosa, így ír a vérengzésekről a Krisztus helytartói c. 

könyvében: „Mihelyt az inkvizítorok megérkeztek egy városba, felkeresték a polgári hatóságokat, és a 

megbízólevelet bemutatták. A kormányzónak a pápa nevében megparancsolták, hogy működjön együtt 

velük, fogadja el és hajtsa végre a vádlottakra kimondott ítéletet. A helyi papságnak össze kellett 

gyűjtenie a népet a templomban, ahol az inkvizítorok az eretnekség ellen prédikáltak. A pánikba esett 

gyülekezet tagjai egy hetet vagy ennél hosszabb gondolkodási időt kaptak, hogy önként jelentkezve 

önmagukat vádolják elkövetett bűneikkel... A besúgók rendszerint éjjel keresték fel a barátokat. A 

pápa védelmében garantált névtelenség védelme alatt minden bigott vagy gazember azt hazudott, amit 

akart.  

A bíróság egy vagy két inkvizítorból, két vagy három tanúból és az inkvizítorok néhány munkatársából 

állt. Mindnyájan csuklyát viseltek... 

Amikor kiderült, hogy a vádlott magától nem vall, levonszolták a tömlöcbe, ahol a hóhér már előké-

szítette az eszközeit. Az ertnekké nyilvánító ítéletet egy feszület alatt olvasták fel; azután a hóhér a 

foglyot levetkőztette, és egy állványhoz kötözte.... 

A fogoly minden testrészében hozzáférhető volt. Karjait és lábait összekötözték, egy övet erősítettek a 

dereka köré: ebből kötelet íveltek át a vállán oda-vissza.... Ha a fogoly megmakacsolta magát, a köte-

lekbe botokat dugtak, miáltal a nyaka körül egy szorítóöv alakult ki. Az eredmény több végtagon egy-

szerre ütőér elszorítás lett. Gyakran alkalmazták a strappadó módszert is. Az áldozatot egy csigára 

felfüggesztve feltekerték a földről, némelykor a mennyezetig...  

Létezett még egy kínzási mód, amely rosszabb volt, mint az összes többi. A vizes kínzás.”
75
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- Peter de Rosa egy 1568-ban megtörtént esetet írt le, amely kínzást Elvira del Campo-n hajtottak vég-

re. - Így folytatja: 

„Addig feszítették a kötelet, míg fájdalmasan felsikoltott, mert eltörték - Elvira - karjait. A 16. szorí-

tásnál a kötelek elszakadtak. Az inkvizítor fejbólintására a hóhérok áttették egy létraszerű, éles szö-

gekkel borított állványra (porto). Az állvány ferde volt, úgyhogy a feje lejjebb került lábainál. Mialatt 

ebben a helyzetben megkötözték, a végtagjain meghúzták a csomókat... Egy másik fejbiccentés és a 

hóhér egy vasfogóval a fogoly száját szétfeszítette. Egy vászondarabot nyomtak a torkába. A hóhér 

egy literes kannából vizet öntött a vászondarabra úgy, hogy a víz a torkába csöpögött. Néhány fogoly 

6-8 kanna vizet is lenyelt, és így megfulladt.” Elvira nem így halt meg. Máglyára ítélte a bíró. Ez volt 

a legvégső büntetés. A papok azért hagyták jóvá az elégetést, mert a vérontást tiltja a Biblia. Elvira 

elkerülte a máglyát is, mert az elégetése előtt a cellájában megzavarodott.
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„Amikor Napóleon 1808-ban elfoglalta Spanyolországot, hadseregének egy lengyel tisztje, 

Lemanovski ezredes jelentette, hogy a domonkosok a madridi kolostorukban elbarikádozták magukat. 

Midőn Lemanovski katonái erőszakkal behatoltak a kolostorba, az inkvizítorok tagadták bármilyen 

kínzókamra létét. A katonák átkutatták a kolostort, és rátaláltak a kamrákra padló alatt. A kamrák 

tele voltak foglyokkal, mindnyájan ruhátlanul, és sokan közülük már megőrültek. A francia csapatok 

hozzá voltak szokva a kegyetlenkedéshez, és a vér látványához, de az, amit láttak, még nekik is sok 

volt. A kínzókamrát kiürítették, puskaport helyeztek el a kolostorban, és a levegőbe repítették.”
77

  

 1200-tól 1700-ig a keresztes hadjáratokban 70 millió embert öltek le a pápa katonái Krisztus 

nevében. Ez több mint az első és második világháború halottainak a száma összesen. „Ezeket beszél-

tem néktek, hogy meg ne botránkozzatok. A gyülekezetekből kirekesztenek titeket; sőt jön idő, hogy 

a ki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik. És ezeket azért cselekszik vele-

tek, mert nem ismerték meg az Atyát, sem engem.” (János 16:1-3.) Az eretnek-üldözések, boszor-

kányperek stb. vitathatatlanul a pápai hatalom, a hamis prófétaság intézménye és az alatta levő egyház 

a hamis egyház azok kíséretében, akik az ökümené jegyében velük összefogtak. Ezt üzeni Isten az 

Ószövetség népének: „Fussatok ki Babilonból, és kiki mentse meg az ő lelkét, ne veszszetek el az ő 

gonoszságáért, mert az Úr bosszúállásának ideje ez, megfizet néki érdem szerint. Arany pohár volt 

Babilon az Úr kezében, a mely megrészegíté ez egész földet; nemzetek ittak az ő borából, azért bo-

londultak meg a nemzetek.” (Jeremiás 51:6-7.) És ezt üzeni az Újszövetség népének: „És hallék más 

szózatot a mennyből, a mely ezt mondja vala: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek része-

sek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból: Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlé-

kezett az Isten az ő gonoszságairól. Fizessetek úgy néki, a mint ő fizetett néktek, és kétszerrel kettőz-

tessétek meg néki az ő cselekedetei szerint; a mely pohárból itatott, ugyanabból két annyit töltsetek 

néki.” (Jelenések 18:4-6.) 

 

 „És monda nékem az angyal: Miért csodálkozol? Én megmondom néked ez asszonynak titkát 

és a fenevadét, a mely őt hordozza, a melynek hét feje és tíz szarva van.” (17:7.) Egyetlen város léte-

zik, amelynek királysága van a föld királyain, és amely hét hegyre épült, RÓMA. Egyetlen személy 

van, aki királyokon uralkodik, a PÁPA. Az anyaszentegyház már régen elfordult Istentől, helyette 

Máriát és a kisjézuskát imádja. Például Latin-Amerikában umbulda és a macumba tölti ki az Isten 

imádatát és okkult tudományok a liturgiákat. A rózsafüzér, a „mantra”
*
 előállítását szolgálja és a 

transzcendentális meditációt, ahol a végcél az extázis. A szellemi paráznaság részeggé tette az egyhá-

zat és nem lát tisztán mámorában, mert fertőzöttsége olyan erősen köti szeretőjéhez, hogy az már em-

ber által elválaszthatatlan. Isten segítségét viszont nem igényli éppen úgy, ahogy a részeg ember sem 

képes mámorában a segítséget igényelni.  

 A nyolcadik verstől kezdve, az Ige magyarázatokat ad elénk. Megmagyarázza a hetedik verset. 

Íme a magyarázat.  

 A fenevad, a melyet láttál, volt és nincs; és a mélységből jő fel és megy a veszedelemre. (17:8a.) 

Vagyis az Antikrisztus, Sátánnak genetikailag gyermeke, aki asszonytól születik. Sátán utánozni 

akarja Jézus születését az Antikrisztus születésével. Amig Jézus az örök létből jött és az örök létbe 

                                                      
*
 A mantra egy értelmetlen szónak a folyamatos, és gyors ismétlésekor előbukkanó új szó, amelynek valami je-

lentése van. Ez a varázsszó, ill. a mantra. 
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távozott, a fenevad a mélységből jön és a veszedelemre megy. Amig Jézus örökkévaló, a fenevad 

rövid életű. Volt és nincs.  

 És a föld lakosai csodálkoznak (a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe e világ alapítása 

óta) látván a fenevadat, a mely vala és nincs, noha van. (17:8b.) Az Isten kegyelmét visszautasító 

emberek csodálni fogják a fenevadat. 

 Itt az elme, a melyben van bölcsesség. A hét fő a hét hegy, a melyen az asszony ül; (17:9.) Az Ige 

elárulja, hogy a hét fő alatt hét hegyet kell értenünk, amelyen az asszony ül. Róma hét hegyre 

épült. „A Kr.e. első évezred elején a latinumi Alba Longából pásztorok rajzottak ki a Tiberis part-

ja közelében fekvő és később Róma városának helyet adó hét domb egyikére, a Palatinusra.”
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Ahogyan szaporodtak, úgy telepítették be a hét dombot, és alapították meg Róma városát.  

A hét hegy neve: Palatinus, Esquilinus, Caelius, Quirinalis, Viminalis, Capitolinus, Aventinus. Ma 

ezek alkotják Rómát, a pápának otthont adó várost. 

 „Király is hét van; az öte elesett, és az egyik van, a másik még el nem jött; és mikor eljő, kevés 

ideig kell annak megmaradni.” (17:10.) Jézus hét antikrisztusi királyról beszél. Közülük azonban 

öt már nem él, mert Jézus üzenetadásának idején már elestek. Az egyik azonban pontosan akkor 

élt, amikor az üzenetet adta. Az utolsó viszont még az üzenet adás idején nem élt, de amikor eljön, 

kevés ideig maradhat meg. Ez az utolsó az Apokalipszis idejének Antikrisztusa, aki egy olyan ha-

talmas birodalom politikai vezetője, mint Róma. A végidők római birodalmának királyságáról van 

szó. Az Egyesült Európáról, vagyis az Európai Unióról (EU), amely ma már létezik. „Szükségessé-

géről” sokat hallunk a napjaink híreiben. Az unió létrejötte az apokaliptikus idő közeledését jelzi, 

amely az Antikrisztus, mint az utolsó birodalom teljhatalmú vezetője és Góg között háborút fog ki-

robbanni, aki Izraelt kezdi majd háborgatni, de a déli király összetűz vele, aki leveri a déli királyt 

(Egyiptomot), Felveri Izraelben hadi táborát, de az Antikrisztus megszabadítja Izraelt a rabló Góg 

seregétől, és Messiásként tünteti fel magát. Dániel próféta könyvének 11. részéből olvashatunk ró-

la a 36. verstől a rész végéig, valamint Ezékiel próféta 38. részében. Góg (Oroszország) bár népe 

éhezik, katonai ütőerejét gyémántkeménységűre fejlesztette. A fegyverkezésről a szovjet biroda-

lom összeomlása után sem mondott le. Az atomfegyverkezést az óta még intenzívebben folytatja, 

és elég gyakran bocsát vízre egy atomtöltetekkel megrakott atommeghajtású Tájfun (triphon) típu-

sú tengeralattjárót, amelynek építési költsége több mint 2 milliárd dollár. 

 „A fenevad pedig, a mely vala és nincs, az maga a nyolczadik, és a hét közül való; és a veszede-

lemre megy.” (17:11.) Elképzelhető, hogy az Antikrisztus is királya lesz az egyik országnak, 

amelyből kiemelik a birodalom élére, és helyére más állíttatik. A király azt is jelentheti, hogy: ál-

lamelnök, aki teljhatalmú vezető. A veszedelemre megy, tehát a hadszíntérre siet, amely akkor már 

Izrael területén fog folytatódni. „És bemegy a dicső földre” (Dániel 11:41.) 

 A tíz szarv pedig, a melyet láttál, tíz király, olyanok, a kik még birodalmat nem kaptak; de ha-

talmat kapnak mint királyok egy óráig a fenevaddal.” (17:12.) „... a ki hódol, annak dicsőségét 

megsokasítja és sokak felett ad nékik hatalmat; a földet elosztja jutalom gyanánt.” (Dániel 

11:39.) Az újra felosztott, meghódított földön már az általa kinevezett tíz király fog uralkodni. 

Ezért olvashatjuk a harmadik versben azt, hogy a hétfejű fenevadnak tíz szarva volt. Nézzük meg, 

van e reális alapja ma ennek a próféciának? Meggyőződésem, hogy szemünkkel láthatjuk, hogyan 

bontakozik ki a fenevad birodalma. Ezek nem politikai, hanem gazdasági szempontok szerint fel-

tüntetett hatalmak.  

A tíz szarv: A fegyver és a pénz hatalom. A szarv a hatalom jelképe. 

1. EU az élen 

2. EFTA (4 európai ország) 

3. NAFTA (3 Észak - Amerikai: USA, Kanada, Mexikó) 

4. Közép-amerikai vámunió: Costa Rica, El Salvador, Honduras stb. 

5. Andok paktum: Bolívia, Equador, Peru stb. 

6. Hármak csoportja: Kolumbia, Mexikó, Venezuela. 

7. Mercosur, Dél-Amerika déli csücskének közös piaca. 

8. Ázsiai csoport: Indonézia. Fülöp-szigetek, Thaiföld stb. 

9. SARC/SAPTA (Dél-kelet Ázsiai közösség helyi együttműködésére): India, Pakisztán, 

Bangladesh stb. 
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10. COMESA vagy OAU (Afrikai egységszervezet): Dél-Afrikán kívül minden afrikai ál-

lam.
79

 

 

 Ez 10 szabad kereskedelmi zóna vagy gazdasági szövetség. Egyenlőre függetlenek egymástól 

vagy csak részben kapcsolódnak egymáshoz, de ha eljön az ideje, és lesz, aki őket egy kézben tudja 

tartani, akkor az a valaki a világgazdaság és világhatalom ura lesz. Ezek úgy fogják majd körül Izraelt 

a végidőkben, mint a filiszteusok uniója Izraelt első királyának, Saulnak idejében. Egykor a 

filiszteusok összegyűjtött seregeiből váratlanul előlépett egy Góliát nevű óriás, akit szintén egy vá-

ratlanul előrelépett, szerény külsejű Dávid nevű pásztor győzött le. Így lesz a végidőben is. A 10 unió 

vezetői közül egy hirtelen előretör, három előbbit kiszakaszt a helyéből, maradnak heten. Ő naggyá 

növekszik és nagyokat szóló szájjal (propagandával) sokat szól a felséges ellen. Pontosan úgy, ahogy 

Góliát is szidalmazta Izrael seregeinek Istenét. Ez a naggyá növekedő, minden ravaszsághoz értő poli-

tikai szellemóriás lesz a végidők Góliátja, vagyis az Antikrisztus. „Mialatt a szarvakat szemlélém, 

ímé, másik kicsiny szarv növekedék ki azok között, és három az előbbi szarvak közül kiszakasztaték 

ő előtte, és ímé, emberszemekhez hasonló szemek valának ebben a szarvban, és nagyokat szóló 

száj.” (Dániel 7:8.) 

 „Ezeknek egy a szándékuk; erejöket és hatalmokat is a fenevadnak adják.” (17:13.) Ezek a kirá-

lyok minden hadi erővel az Antikrisztust támogatják. 

 „Ezek a Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány meggyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak 

Királya; és az ő vele való hivatalosok és választottak és hivek is.” (17:14.) Az egész világ hadako-

zó népére mondja ezt, akik Izrael felé vonulnak. Izrael rendkívül erős katonai ellenállást fog mu-

tatni, és bevetésre kerülnek az atomfegyverek. Az egyik nagy haderő a napkeletről jövő veszede-

lem. Ez nem más, mint a Csendes-óceáni szegély országainak felsorakozó hadereje, Japán vezeté-

sével. Izrael felé IRAK-on kell nekik keresztülvonulni. Emlékezzünk a hatodik haragpohár kitölté-

sére. Amikor a pohár kitöltetik az Eufráteszre, a folyó kiszárad, hogy a napkelet felől jövő kirá-

lyoknak út készítessék. Jézus megjelenik a harctéren, és beavatkozik Izrael mellett, aki éppen ak-

kor jut a kipusztulás szélére, mert kettőszázmilliós sereggel kell neki egyedül szembenézni. Ezzel 

megkezdődik a szüretnek nevezett vérontás. Az összegyülekezett népeket legyőzi Jézus, és az An-

tikrisztus a „végére jut, és senki sem segít rajta.” (Dániel 11:45b.) Vagyis Jézus elpusztítja az An-

tikrisztust és seregét.  

 „És monda nékem: A vizek, a melyeket láttál, a hol a parázna ül, népek azok és sokaságok és 

nemzetek és nyelvek.” (17:15.) Az első verset magyarázza vele Jézus. A vizek jelentése: népek. 

Az, hogy sok vizeken ül, azt jelenti, hogy népeken uralkodik.  

 „És a tíz szarv, a melyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják és mezíte-

lenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel.”  (17:16.) Amikor az Antikrisztus vezé-

rei felfedezik, hogy pusztulásuk elkerülhetetlen, a hamis próféta ellen fordulnak, és kivégzik. A 

győzelmet hazudó papi uralkodót megfogják, és tűzzel égetik meg (valószínűleg máglyán). A pá-

pák végső és egyben legfőbb kivégző eszközként a máglyát használták. Ezzel az akcióval kezdődik 

a hamis próféta ítélete és ítéletének végrehajtása. Még életében megízleli a kárhozat tüzét, ahol tes-

te elpusztul, de Szelleme, Lelke rögtön az örök gyötrelem helyére, a tűznek tavába kerül „És meg 

fogaték a fenevad, és ővele együtt a hamispróféta, a ki a csodákat tette ő előtte, a melyekkel elhi-

tette azokat a kik a fenevad bélyegét felvették, és a kik imádták annak képét: ők ketten elevenen 

a kénkővel égő tüzes tóba vettetének:” (Jelenések 19:20.) A tíz királyt ez a tettük nem fogja az 

igazak oldalára állítani. Tettükkel a belsejükben lakozó féktelen indulatról tesznek bizonyságot. 

Arról a sátáni lelkületről, amely őket a fenevad mellé állította. 

 „Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, és egy szándékon legye-

nek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak, míglen betelnek az Isten beszédei.” (17:17.) A 

gonoszok tervét Isten arra használja fel, hogy egymást tönkretegyék, felfalják mint farkasok, hiszen 

törvényeik is a farkastörvényekhez igazodnak, ahol az erősebb felfalja a gyengébbet.  

 „És az asszony, a melyet láttál, ama nagy város, a melynek királysága van a földnek királyain.” 

(17:18.) Az asszony ama nagyváros Róma. Egyetlen egyház létezik, amelynek vezetője hatalmat 

gyakorolt a királyok felett. A pápa koronázta a királyokat. Az ő engedélye nélkül minden nép veze-

tője barbár fejedelem volt. A Jelenések könyve bemutatja nekünk ezen a látomáson keresztül a fe-
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nevad és a hamis próféta birodalmát, az utolsó birodalmat, vallási misztériumát, elfajult hajlamát. 

A következő fejezetben (18) Babilon pusztulásának okairól lesz szó, folytatva ezzel a fenevad kirá-

lyiszéke körüli eseményeket. Tulajdonképpen a 17. résznél újra kezdtük az apokaliptikus esemé-

nyeket áttekinteni belülről, az utolsó birodalomból nézve. 

 

 Isten igéje szerint minden dolog utálatos előtte, amelyben az ő népe a pogányság szokásait köve-

ti. Az UTÁLATOS-ságok, amelyek a vörös fenevadon ülő nagy parázna kezében levő pohárban van-

nak, nem szimbólumok, hanem az, amelyről Isten az Ószövetségben beszél az ő népének. „Mikor te 

bemégy arra a földre, a melyet az Úr, a te Istened ád néked: ne tanulj cselekedni azoknak a népek-

nek útálatosságai szerint. Ne találtassék te közötted, a ki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se 

jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló; Se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se 

titok-fejtő, Se halott idéző; Mert mind útálja az Úr, a ki ezeket míveli, és ez ilyen útálatosságokért 

űzi ki őket az Úr, a te Istened te előled.” (5Mózes 18:9-12.)  

 A nagy parázna kezében lévő pohár nemcsak utálatosságokkal van tele, hanem az ő paráznaságá-

nak tisztátalanságával is. Azt jelenti ez, hogy az egyház már nem bízik meg egyedül az Istenben, ha-

nem szövetkezik a világi hatalmakkal, amely irányból biztosítottnak látja a királyok feletti uralkodást. 

Egyáltalán nem a szerénység, hanem a kirívó hivalkodás látszik meg viselkedésén, udvartartásán, és 

főleg öltözködésén. A parázna egyház bíbor-bársony öltözékét, arany ékszerét, ha összehasonlítjuk 

azzal az öltözékkel, amelyet Isten igéje elvár a tisztességes asszonyoktól, akkor megállapíthatjuk, 

hogy a pápa és papjai nagyon messze vannak Istentől. „Hasonlóképen az asszonyok engedelmesked-

jenek az ő férjöknek, hogy ha némelyek nem engedelmeskednének is az igének, feleségük magavi-

selete által ige nélkül is megnyeressenek; Szemlélvén a ti félelemben való feddhetetlen életeteket. A 

kiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek 

felvevéséből való; Hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, 

a mi igen becses az Isten előtt.” (1Péter 3:1-4.)  

 Nem egyedül a nagy parázna és környezete utálatos Isten előtt, hanem mind azok az egyházak és 

népek, amelyekben szövetségesre talál. A szövetségben ugyanis kifejezik az egyházak azt, hogy 

egyetértenek a nagy fényűzéssel, politizálással és a hamis egyház cselekedeteivel. Azt sugallják ezzel 

az egyszerű emberek felé, hogy nem kell az Istent és az istenhitet olyan komolyan venni, ahogy az írva 

van. Úgy sincs ember, aki képes volna az írást betartani maradéktalanul. Isten igéje azonban nem al-

kuszik meg most sem, és az ítélet idején sem.  

 Az ökumené jegyében kötött szövetségek által elismerik a kisegyházak a „nagynak” tetteit, sőt 

szentesítik azt. Egyre több kisegyház alkuszik meg ez által, és fordul el az igazi istentisztelettől. 

 

 Az angyali magyarázatok választ adnak a 13. rész két fenevadjának tevékenységére is. „A fene-

vad, a melyet láttál, volt és nincs - és a mélységből jő fel, és megy a veszedelemre. És a föld lakosai 

csodálkozának (akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe a világnak alapítása óta) látván a 

fenevadat, amely vala és nincs, noha van. Itt van az elme, amelyben van bölcsesség. A hét fő a hét 

hegy, amelyen az asszony ül” (Jelenések 17:8-9.) Ez Róma, amely hét hegyre épült, de az asszony 

(pápa) a hét fő feje, vagyis a hét püspökből álló kardinálisok testületének is vezetője. A pápa után az 

egyházi hatalmi hierarchiában a hét kardinális uralkodik, akik közül a pápa a nyolcadik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 

 

Hetedik jelenés 
 

 

 

 

 18. „És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, a kiknek nagy hatalma vala; és a föld fénylett annak 

dicsőségétől.  

2. És kiálta teljes erejéből, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon és lett ördögöknek lakhelyévé, minden 

tisztátalan léleknek tömlöczévé, és miden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöczévé.  

3. Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a föld-

nek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak. 

4. És hallék más szózatot a mennyből, a mely ezt mondja vala: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő 

bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból: 

5. Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól. 

6. Fizessetek úgy néki, a mint ő fizetett néktek, és kétszerrel kettőztessétek meg néki az ő cselekedetei szerint; a mely pohárból 

itatott, ugyanabból két annyit töltsetek néki.  

7. A mennyire dicsőítette magát és dobzódott, annyi kínnal és gyászszal fizessetek néki; mert ezt mondja az ő szívében: Úgy 

ülök, mint királynéasszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok. 

8. Ennek okáért egy nap jőnek ő reá az ő csapásai: a halál, a gyász és az éhség; és tűzzel égettetik meg; mert erős az Úr, az 

Isten, a ki megbünteti őt.  

9. És siratják őt, és jajgatnak ő rajta a föld királyai, a kik vele paráználkodtak és dobzódtak, mikor az ő égésének füstjét 

látják,  

10. Nagy távol állva az ő kínjától való félelem miatt, mondván: Jaj! jaj! Te nagy város, Babilon, te hatalmas város, hogy egy 

órában jött el ítéleted!  

11. A föld kalmárai is siratják és jajgatják őt, mert az ő árúikat immár senki nem veszi; 

12. Arany és ezüst, és drágakő és gyöngy, és gyolcs és bíbor, és selyem és skárlátczikkeket; és minden thinfát és minden 

elefántcsontedényt, és drágafából és rézből és vasból és márványkőből csinált minden edényt;  

13. És fahajat és illatszereket, és kenetet és tömjént és bort és olajat, és zsemlye lisztet és gabonát, és barmokat és juhokat, és 

lovakat és kocsikat, és rabokat és emberek lelkeit. 

14. És a gyümölcs, a mit a te lelked kívánt, eltávozott tőled, és minden a mi ínyes és pompás, eltávozott tőled, és többé azokat 

meg nem találod.  

15. Ezeknek árosai, a kik meggazdagodtak ő tőle, távol állanak az ő kínjától való félelem miatt, sírván és jajgatván. 

16. És ezt mondván: Jaj! jaj! a nagy város, a mely öltözött gyolcsba és bíborba és skárlátba, és megékesíttetett aranynyal, 

drágakövekkel és gyöngyökkel; hogy elpusztult egy órában annyi gazdagság! 

17. És minden hajósmester és a hajókon levők mind, a sokaság és az evezők, és valakik a tengeren kereskednek, távol állá-

nak. 

18. És kiáltának, látván az ő égésének füstjét, és ezt mondják vala: Mi hasonló e nagy városhoz?  

19. És port hányván az ő fejökre, kiáltának sírván és jajgatván , és ezt mondván: Jaj! jaj! az a nagy város, a melyben meg-

gazdagodott mindenki, a kinek hajói voltak a tengeren, annak drágaságaiból, hogy elpusztult egy órában! 

20. Örülj ő rajta menny, és ti szent apostolok és próféták; mert az Isten büntette meg őt érettetek való büntetéssel. 

21. És egy erős angyal egy nagy malomkőhöz hasonló követ felvőn és a tengerbe veté, ezt mondván: Ilyen módon nagy se-

bességgel vettetik el Babilon, ama nagy város, és többé meg nem találtatik.  

22. És hárfásoknak és muzsikásoknak, és síposoknak és trombitásoknak szava te benned többé nem hallatik; és semmi mes-

terségnek mestere nem találtatik többé te benned; és malomnak zúgása sem hallatik többé te benned;  

23. És szövétneknek világossága többé te benned nem fénylik; és vőlegénynek és menyasszonynak szava sem hallatik többé te 

benned; mert a te kalmáraid valának a földnek fejedelmei; mert a te bűvöléseidtől eltévelyedtek mind a népek. 

24. És abban prófétáknak és szenteknek vére találtatott, és mindeneknek, a kik megölettek a földön.” 

 

 

 

A végidők világgazdasága 
 

 „És ezek után láték...” kifejezés már ismerős bevezetője az újabb jelenésnek. A tizennyolcadik 

fejezetet egyetlen látomásban közli Jánossal Jézus. A többihez képest rövidnek tűnik ez a látomás, de 

egyáltalán nem biztos, hogy csak annyi a mondanivalója, amit én megláttam. Annyi bizonyos, hogy a 

látomást adó nagyon fontosnak tarja a fenevad gazdasági politikájáról, a többi látomástól különállóan 

beszélni.  

 A meggazdagodáshoz vezető, jónak látszó út a kereskedelem, az árucsere-forgalom, a pénz gyors 

megforgatása lesz. De: „Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és a vége halálra menő 
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út.” (Példabeszédek 14:12.) Kétségtelen, hogy az Antikrisztus a mammont használja majd fel az em-

berek tőrbeejtéséhez elsősorban. Mindezeken túl olyanná válik a kereskedelem légköre, hogy azt be-

csületesen ne lehessen nyereségesen végezni. A meggazdagodás még így is csak akkor lesz elérhető, 

ha elkötelezi magát a kereskedő a fenevadnak, és felveszi annak bélyegét jobb kezére vagy homlokára. 

Az arany és a többi drágakincs azonban vakká teszi az embert. Emlékezzünk, hogy mit mondott Jézus 

a laodiceai gyülekezetnek. A gazdagság volt ott is a vakság okozója. Az emberiség azonban nem vál-

tozik a végidők idejére sem. Az emberiség pusztulásának egyik fő okáról szól ez a jelenés. 

 

 „És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, a kiknek nagy hatalma vala; és a föld 

fénylett annak dicsőségétől.” (18:1.) Nagyhatalmú angyalt lát János leszállani a mennyből, akinek 

dicsőségétől fénylett a föld. A fenevad sötét birodalma a mennyei lénytől világosodik meg. Vagyis 

fény derül sok sötét dologra, aminek következményei lesznek. Az emberiség történetének vége sötét-

ségbe torkollik, amelyből nem lát kiutat. Mennyei lény világosítja meg a földet. Megjelenésével, je-

lenlétével teremt világosságot. A teremtésre utal vissza Isten Igéje. Itt az emberiség történetének végét 

látjuk, amely sötétségbe siet. Ott a kezdetet, ahol a sötétségből teremtett világosságot Isten. Mind a 

két esemény Apokaliptika, mert a kozmosz és az emberiség történetének horizontján halad. A kezdet-

ben is, és a vég idején is, Isten teremt világosságot. A Biblia számtalan üdvtörténeti eseménynél csak 

annyit közöl Isten közreműködéséről, hogy angyal jelent meg. Az „Úrnak angyala” sok esetben a Fiú 

Istent jelenti, aki az oltár tüzének lángjában fölszáll, eltűnik. Oltár, fény, dicsőség és tűz a jellemző 

elemek, amelyek személyét kísérik.  

 Az előző fejezetnél a hét angyal közül egy volt a magyarázó, aki Jánosnak megmutatta a nagy 

paráznának kárhoztatását, itt pedig más angyalt lát János leszállni a mennyből. Az előzőnél a Szent 

Szellem volt a közreműködő, most Jézus Krisztus, akinek a föld fénylik a dicsősségétől. 

 

 „És kiálta teljes erejéből, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon és lett ör-

dögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és miden tisztátalan és gyűlölséges 

madárnak tömlöczévé.” (18:2.) Az angyal teljes erejéből kiáltva adja tudtul Babilon leomlását. Kiál-

tása eget, földet rengető. Időben akkor történik meg ez az esemény, amikor a hetedik angyal kitölti az 

Isten haragjának poharát. Babilon romba dőlésének alapigéi, a 17. és 18. részben részletesen elbeszé-

lik és megmagyarázzák azokat, miután megismerkedhettünk az Ó, Új és a végidők Babilonjával. A 18. 

részben levő igéket magyarázat nélkül is érteni fogjuk, ugyanis végig magyarázatként szolgálnak a 16. 

rész végéhez. Azon kívül érthetőbbé teszi az antikrisztusi lelkületet.  

 

 A nagyhatalmú angyal így magyarázza Babilon pusztulásának okát: „Mert az ő paráznasága 

haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek 

kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak.” (18:3.) A magyarázat megegyezik a 17:5-6 

versek magyarázatával, kiegészítve azt azzal, hogy Babilonnak partnerei voltak vérengzéseiben a 

földnek királyai is, valamint részesültek nyereségéből a föld kereskedői is.  

 „Mert”. Arra utal, hogy az okokat megmagyarázza. Ebben a fejezetben Babilon pusztulásának 

okait mondja el az angyal, akinek a föld fénylett a dicsősségétől. 

 

 „És hallék más szózatot a mennyből, a mely ezt mondja vala: Fussatok ki belőle én népem, 

hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból:” (18:4.) Azt hiszem, na-

gyon könnyű megérteni, és nehéz megvalósítani ezt az igét. A babiloni szellem már az egész földet 

behálózta. A paráznaság és az okkultizmus úton, útfélen elénk áll. Mezítelen férfiak és nők képei les-

nek ránk kirakatokból, plakátokról, televízió képernyőjéről. Okkult tevékenységgel próbálják gyógyí-

tani az emberiséget, parapszichológiai úton. A homoszexualitás szabadságát törvényre emelték 1991-

ben Magyarországon is. Törvénnyé tették demokratikus úton, vagyis népakarat a bűn. Ez azt jelenti, 

hogy a nyugati országokhoz hasonlóan, a Sodoma szelleme szabadon garázdálkodhat hazánkban is. 

Ehhez a demokrácia jogot biztosít.  

 Hogyan lehet kifutni a végidők Babilonjából? Jézus a halála előtt így imádkozott követőiért: 

„Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrízd meg őket a gonosztól.” (János 

17:14.) Ha körbefutnánk a földet akkor sem érnénk ki Babilonból. Egyetlen megoldásnak az látszik, 
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hogy nem azonosulunk azokkal a cselekedetekkel, és lemondunk arról, hogy elszórakoztasson Babilon 

szelleme. Kényelemmel és ártatlanságnak látszó kéjelgéssel hálózta be a világot elsősorban audió és 

videó, majd a nyomtatott képes médiumokon keresztül. A szenny és mocsokáradat elől csak a „Fila-

delfia” gyülekezet típus menekül meg. Azok az emberek, akik a végidők gyülekezetei típusának meg-

felelő szent életet élnek és megóvják magukat a világ cselekedeteitől. (Vö. 3. rész 7-13.) Babilonból 

csak az talál kiutat, aki „Filadelfiát” keresi. Filadelfiát pedig ott találja meg, ahol a „szent” (elkülö-

nült) életű emberek bizonyságot tudnak tenni Jézus Krisztusról beszédükkel, családi életükkel, csele-

kedeteikkel, lelkük tisztaságával, nyugalmával. Akik idejüket nem a házi bálványok előtt töltik, hanem 

„Lélekben” és igazságban imádják az Atyát. Azzal, hogy a szentek elkülönülnek a világtól, és nem 

cselekszik a test cselekedeteit, rálépnek arra a keskeny útra, amely kivezet Babilonból. Rajtuk a szel-

lem gyümölcse látszik. „De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, 

jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény.” (Galata 5:22-23.) Babilon a 

pillanatnak él, és a testét kényezteti. „A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házas-

ságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, 

versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, Irígységek, gyilkos-

ságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen 

már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesz-

nek.”(Galata 5:19-21.)  

 A ma élő embernek is üzenet a Jelenések 18:4. vers, de főleg az Apokalipszis ideje alatt élő em-

bereknek szól. Azoknak, akik az Antikrisztus uralkodása alatt fognak élni. Nekik is ki kell futni Babi-

lonból testi és szellemi értelemben is, az Eklézsia oltalma alá. Az Eklézsia akkor egyet jelent majd 

Izraellel. (Vö. 12. rész.)  

 

 Az angyal magyarázatot ad arra, hogy miért kell kifutni, de az okát is elmondja. Ezek a követke-

zők: „Mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól. Fizessetek 

úgy néki, a mint ő fizetett néktek, és kétszerrel kettőztessétek meg néki az ő cselekedetei szerint; a 

mely pohárból itatott, ugyanabból két annyit töltsetek néki. A mennyire dicsőítette magát és 

dobzódott, annyi kínnal és gyászszal  fizessetek néki; mert ezt mondja az ő szívében: Úgy ülök, mint 

királynéasszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok. Ennekokáért egy nap jőnek ő 

reá az ő csapásai: a halál, a gyász és az éhség; és tűzzel égettetik meg; mert erős az Úr, az Isten, a 

ki megbünteti őt. És siratják őt, és jajgatnak őrajta a föld királyai, a kik vele paráználkodtak és 

dobzódtak, mikor az ő égésének füstjét látják, Nagy távol állva az ő 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 őt, mert az ő árúikat immár senki nem veszi; Arany és ezüst, és 

drágakő és gyöngy, és gyolcs és bíbor, és selyem és skarlátczikkeket; és minden thinfát és minden 

elefántcsontedényt, és drága fából és rézből és vasból és márványkőből csinált minden edényt; És 

fahajat és illatszereket, és kenetet és tömjént, és bort és olajat, és zsemlyelisztet és gabonát, és bar-

mokat és juhokat, és lovakat és kocsikat és rabokat és emberek lelkeit. És a gyümölcs, a mit a te 

lelked kívánt, eltávozott tőled, és minden a mi ínyes és pompás, eltávozott tőled, és többé azokat meg 

nem találod. Ezeknek árosai, a kik meggazdagodtak ő tőle, távol állnak az ő kínjától való félelem 

miatt, sírván és jajgatván, És ezt mondván: Jaj! jaj! A nagy város, a mely öltözött gyolcsba és bí-

borba és skárlátba, és megékesíttetett arannyal, drágakövekkel és gyöngyökkel, hogy elpusztult egy 

órában annyi gazdagság! És minden hajósmester és a hajókon levők mind, a sokaság és az evezők, 

és valakik a tengeren kereskednek, távol állának. És kiáltának, látván az ő égésének füstjét, és ezt 

mondják vala: Mi hasonló e nagy városhoz? És port hányván az ő fejökre, kiáltának sírván és jaj-

gatván, és ezt mondván: Jaj! jaj! az a nagy város, a melyben meggazdagodott mindenki, a kinek 

hajói voltak a tengeren, annak drágaságaiból, hogy elpusztult egy órában! Örülj ő rajta menny, és 

ti szent apostolok és próféták; mert az Isten büntette meg őt érettetek való büntetéssel.” (18:5-20.) 

Kiderül ebből a szakaszból, hogy a végidőkben milyen nagy jelentősége lesz a kereskedelemnek, az 

adásvételnek. Ez a tevékenység azonban az Antikrisztus fennhatósága alá tartozik, és aki felveszi ke-

zére vagy homlokára az ő bélyegét, csak az gyakorolhatja. 

 

 Az angyal igei magyarázata után egy másik angyalt lát János. Egy erős angyalt, aki egy malom-

kőhöz hasonló követ hajít a tengerbe, és ezt mondja: „Ilyen módon nagy sebességgel vettetik el Babi-
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lon, 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 találta-

tik többé tebenned; és malomnak zúgása sem hallatik többé tebenned; És szövétneknek világossága 

többé tebenned nem fénylik; és vőlegénynek és menyasszonynak szava sem hallatik többé tebenned; 

- mert a te kalmáraid valának a földnek fejedelmei; mert a te bűvöléseidtől eltévelyedtek mind a 

népek. És abban prófétáknak és szenteknek vére találtatott, és mindeneknek a kik megölettek a 

földön.” (18:21b-24.) Jeremiás próféta megírta Babilonról szóló próféciáját és Serájával, aki szállás-

mester volt, elküldte Babilonba. Az utasítás úgy szólt Serájának, hogy a próféciát olvassa fel hango-

san Babilonban, majd kössön a tekercsre egy követ és hajítsa az Eufrátes közepébe. János az ötödik 

jelenésben látja Jeremiás próféciájának beteljesedését, amikor az Új Babilon elpusztult a hegylakók és 

a macedónok által. Azonban János próféciája még várat magára. Ideje az Apokalipszis végén érkezik 

el, a 7. haragpohár kiöntésének idejében. Jeremiás próféciáját, Serája dobta kővel az Eufráteszbe. 

János próféciája szerint egy erős angyal szemlélteti Babilon bukását, egy malomkőhöz hasonló kő, 

tengerbe vetésével. Amilyen sebesen eltűnik a malomkő a tenger vizében, olyan hirtelen és nyomtala-

nul tűnik majd el a babiloni kultúra, Rómával együtt a tengerben. Ne felejtsük el, hogy a babiloni 

szellem centruma Rómában található.  

 Láthatjuk a 18. rész igéiben, hogy a fenevad és a hamis próféta birodalma hatalmas kereskedelmi 

tevékenységet folytat. Árucikkek és kereskedők, hajók és hajósok, királyok és paráznák áramlanak ki, 

és be a birodalomba. Úgy is mondhatnánk, hogy ezektől és ezek által lüktet az élet az utolsó biroda-

lomban. De ez már nem jó szó, hogy lüktet. Mert agonizál. Nem a termelőerőt és a gaz irtását mondja 

el az írás, mert nem is teszi azt már senki. Olvashatunk dobzódásról, paráználkodásról, kalmárkodás-

ról mindenféle drágaságokkal, értékes élelmiszerekkel és emberek lelkeivel való kereskedelemről. 

Áruként tekintik az embert és azok lelkeit. Ez nemcsak a jövő, hanem a ma témája is. Emberkereske-

delem, embercsempészet, leánykereskedelem olcsón nyugatra, a gazdagok kedvére. Mindent a kincse-

kért. Mindezt gyakorolja a végidők egyháza, amely úgy tűnik, nincs messze tőlünk. David A. Yallop: 

Isten Nevében c. könyvében leírja a pápa birodalmának pénzmosó akcióit. A pápának viszont olyan 

nagy hatalma van, hogy ha leírják sem rázza meg. A köznép úgysem olvassa el, de ha elolvasná is, mi 

történne? Semmi. Nagy Töhötöm, Magyar származású jezsuita pap, szintén leírta saját élettörténetét, 

Jezsuiták és Szabadkőművesek címmel, bemutatva, hogy a kettő nagyon jól megfér egymással. Ő 

ugyanis, mint jezsuita, tagja volt a szabadkőművesek csoportjának is.  

 Figyeljük meg, milyen éles kontrasztot villant fel előttünk az ige, amikor a 14. részben bemutatja 

a Sionon lévő 144 000 elpecsételt szent életű fiatal sereget. Hárfáznak, Istent dicsőítik, álnokság szá-

jukban nem találtatott, feddhetetlenek, és mindenhová követik Jézust, akárhová megy. Ők a végidők 

tiszta egyháza, a napba öltözött asszony, amellyel szemben az utálatos egyház a veres fenevadon ülő 

nagy parázna asszonya harcol. Ez a kétféle jellem található akkor a földön. A jók és a gonoszok. Nem 

lesz átmenet, mert felderíti Isten a szívek elrejtett indulatait. Azért alkalmazza az elpecsételést az an-

gyal, és a megbélyegzést a fenevad. Azért mondja az írás, hogy a tiszta egyház követi a Bárányt, akár-

hová megy, mert Jézus a keresztre is ment. Meghalt, feltámadott. A végidők tiszta egyháza tisztában 

van azzal, hogy kit követ, és bizonyságtételének mi a kockázata. Más a helyzet a parázna egyházzal, 

mert az részeg a Jézus bizonyságtevőinek vérétől, és nincs már tisztába azzal, hogy a mélységből mer-

re van a kivezető út. Pedig világos és egyértelmű, hogy a mélységből kivezető út, mindig fölfelé tart. 

De ő nem tekint föl, mert a magasságban az Isten lakik. Tudja azonban, hogy veszni fog, ezért igyek-

szik sokakat magával rántani. „De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek 

országát bezárjátok az emberek előtt; mivelhogy ti nem mentek be, a kik be akarnának menni, azo-

kat sem bocsátjátok be.” (Máté 23:13.)  

 Megtudhatjuk ebből a fejezetből, hogy a hamis próféta büntetése ugyanaz, amit ő cselekedett a 

szentekkel, azonban az ítéletvégrehajtókat arra biztatja, hogy duplán, kétszeresen hajtsák végre azt 

rajta. „Fizessetek úgy néki, amint ő fizetett néktek, és kétszerrel kettőztessétek meg néki az ő csele-

kedetei szerint”. A 18:8. versből  látható, hogy hirtelen, egy nap jönnek reá az ő csapásai. (Az Úrnak 

napján) „A halál, a gyász, és az éhség; és tűzzel égettetik meg”.  

 Ki ne emlékezne történelmi tanulmányaira, amikor az inkvizícióról, eretnek mozgalmakról tanult. 

A középkor máglyáin a pápák mámorától sok bizonyságtevő szenvedett és halt mártírhalált. Ez a tűz 

dupla erővel lobban fel Isten haragjában és tűzzel égettetik meg rajta a hamis próféta, a végidők utála-

tos egyházának vezetője. 
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 A jajgatások sem olyan egyszerűen hangzanak, mint az utolsó három trombitaszó esetében. A 9. 

verstől kezdődően azt láthatjuk, hogy a hamis próféta első számú szövetségeseinek, a föld királyainak 

szájáról duplán, azaz „Jaj! Jaj!” hangzik, de távol állnak az égéstől s annak füstjétől. Félelemmel 

nyugtázzák a hamis próféta kínjait, miközben égését szemlélik. Ugyanígy jajgatnak a föld kalmárai, 

hajósai. Nem a hamis prófétát siratják, mert az érző szívre vallana, hanem az áruikat, amelyek a biro-

dalom és a hamis próféta pusztulása miatt eladhatatlanok. Nem is sejtve azt, hogy hamarosan ők is 

pusztulnak. Az Úr haragjának napján minden elpusztul, tűz és fegyver éle által.  
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Nyolcadik jelenés 
 

 

 

 

 19. „És ezek után hallám mintegy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, a mely ezt mondja vala: Aleluja! az 

idvesség és a dicsőség, és a tisztesség és a hatalom az Úré, a mi Istenünké! 

2. Mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, és azt a nagy paráznát, a mely a földet megrontotta az ő paráznaságával, elítélte, 

és megbosszúlta az ő szolgáinak vérét annak kezén. 

3. És másodszor is mondának: Aleluja! és: Annak füstje felmegy örökkön örökké. 

4. És leborula a huszonnégy Vén és a négy lelkes állat, és imádá az Istent, a ki a királyiszékben ül vala, mondván: Ámen! 

Aleluja! 

5. És a királyiszéktől szózat jöve ki, a mely ezt mondja vala: Dícsérjétek a mi Istenünket mindnyájan ő szolgái, a kik félitek 

őt, kicsinyek és nagyok! 

6. És hallám mintegy nagy sokaság szavát, és mintegy sok vizek zúgását, és mintegy erős mennydörgések szavát, mondván: 

Aleluja! Mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. 

7. Örűljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a Bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát,  

8. És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekede-

tei. 

9. És monda nékem: Írd meg: Boldogok azok, a kik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És monda nékem: 

Ezek az Istennek igaz beszédei. 

10. És leborulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de monda nékem: Meglásd, ne tedd; szolgatársad vagyok néked és a te 

atyádfiainak, a kiknél a Jézus bizonyságtétele van; Istent imádd, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke. 

11. És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és a ki azon ül vala, hivatik vala Hívnek és Igaznak, és igazságo-

san ítél és hadakozik.  

12. És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng; és az ő fején sok korona; az ő neve fel vala írva, a mit senki nem tud, csak ő 

maga. 

13. És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve és a neve Isten ígéjének neveztetik. 

14. És mennyei seregek követik vala őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve. 

15. És az ő szájából éles kard jő vala ki, hogy azzal verje a pogányokat; és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel; és ő nyom-

ja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját. 

16. És az ő ruháján és tomporán oda vala írva az ő neve: királyoknak Királya, és uraknak Ura. 

17. És láték egy angyalt állani a napban, és kiálta nagy szóval, mondván minden madaraknak, a melyek repdesnek vala az 

égnek közepette: Jőjjetek el, és gyűljetek egybe a nagy Istennek vacsorájára;  

18. Hogy egyétek a királyok húsát, és a vezérek húsát és hatalmasok húsát, és lovaknak és rajtok űlőknek húsát, és mindenki-

nek húsát, szabadokét és szolgákét, és kicsinyekét és nagyokét. 

19. És látám, hogy a fenevad és a föld királyai és az ő seregeik egybegyűltek, hogy hadakozzanak az ellen, a ki a lovon ül 

vala és az ő serege ellen. 

20. És megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, a ki a csodákat tette ő előtte, a melyekkel elhitette azokat, a 

kik a fenevad bélyegét felvették, és a kik imádták annak képét: ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének:  

21. A többiek pedig megöletének a lovon űlőnek kardjával, a mely az ő szájából jő vala ki; és a madarak mind 

megelégedének azoknak húsával.” 

 

 

 

A Bárány menyegzője 
 

 „És ezek után hallám mintegy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, a mely ezt mondja vala: 

Aleluja! az idvesség és a dicsőség, és a tisztesség és a hatalom az Úré, a mi Istenünké! Mert igazak 

és igazságosak az ő ítéletei, és azt a nagy paráznát, a mely a földet megrontotta az ő paráznaságá-

val, elítélte, és megbosszúlta az ő szolgáinak vérét annak kezén. És másodszor is mondának: 

Aleluja! és: Annak füstje felmegy örökkön örökké.” (19:1-3.) A nagy parázna pusztulását ünnep 

kíséri a mennyben. Isten ítéletére, mint visszhang felel a mennyei sereg. A hallelujázás áthat a 

kérubokra is. Isten igazságos ítélete váltja ki belőlük a dicsőítést.  

 Az ötödik pecsét látomásban az oltár alatt levők lelkei kiáltoztak Istenhez a bosszúért. „És 

kiáltának nagy szóval, mondván: Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állassz 

bosszút a mi vérünkért azokon, a kik a földön laknak?” (6:10.) A bosszúállás megtörtént, és minden 
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szent, aki a mennybe került, felszabadult örömmel nyugtázza dicsőítésében, hogy a rossz, (a nagy 

parázna) amely olyan sokszor diadalmaskodott, végül legyőzetett. 

 

 „És leborula a huszonnégy Vén és a négy lelkes állat, és imádá az Istent, a ki a királyiszékben 

ül vala, mondván: Ámen! Aleluja!” (19:4.) A huszonnégy királyiszékben ülő Vén is Istent dicsőítő 

halleluját kiált, miközben leborulnak és imádják az Istent. 

 

 „És a királyiszéktől szózat jöve ki, a mely ezt mondja vala: Dícsérjétek a mi Istenünket mind-

nyájan ő szolgái, a kik félitek őt, kicsinyek és nagyok!” (19:5.) A királyiszéktől jövő szózat szintén 

Istendicsőítésre szólítja fel a mennyei sokaságot.  

 

 „És hallám mintegy nagy sokaság szavát, és mintegy sok vizek zúgását, és mintegy erős 

mennydörgések szavát, mondván: Aleluja! mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. 

Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a Bárány menyegzője, és az ő fele-

sége elkészítette magát, És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a 

fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei.” (19:6-8.) A Bárány menyegzői ünnepélye az Eklé-

zsiával való találkozásra vonatkozik. Ez akkor történik meg, amikor Jézus kiragadja az Ő menyasszo-

nyát a világból és elviszi az Ő hazájába. Az Eklézsia elragadtatása után a mennyekben történik a me-

nyegző az Atya házában. Zsidó szokás szerint az esküvőt megelőzte még két esemény. Így a fiatalok-

nak három fontos dolgot kellett megtenni és azután tekintették őket házaspároknak: 

 

1. Az eljegyzést hivatalosan megkötötték. Ez megfelel az emberek személyes megtérésének, és gyü-

lekezeti tagságának. Ilyen módon Krisztus testének tagjává válunk. „...Eljegyeztelek titeket egy férfi-

únak, hogy mint szeplőtelen szűzet állítsalak a Krisztus elé.” (2Korinthus 11:2b.) „Felette nagy titok 

ez: de én Krisztusról és az egyházról szólok.” (Efézus 5:32.) Az eljegyzés megkötése után a menyasz-

szony már nem gondolt más fiúra, hanem türelmesen várt, amíg a vőlegény érte jött. Várakozása nem 

a lusta menyasszony passzív türelmét jelentette, hanem a szorgalmas menyasszony aktív cselekedetét, 

aki menyasszonyi ruhájával foglalatoskodott és az esküvőre hívogatta az embereket. Bár az eljegyzés 

törvényesített volt, és a vőlegénynek joga volt elhozni a menyasszonyát, az eljegyzést mégis felbont-

hatták, bármelyik fél részéről.  

 

2. A vőlegény elment a menyasszonyért. Ez megfelel az Eklézsia elragadásának, amikor Jézus, mint 

vőlegény elviszi azokat, akik sóvárogva várják az Ő eljövetelét. Az Eklézsiát, mint menyasszonyt, 

mint a szerződés szerinti jogos tulajdonát a lefizetett váltságdíj ellenében elragadja a földről, mint a 

tolvaj éjjel, ugyanis a föld ideiglenes urának minden szándéka az, hogy a menyasszonyt nem adja ki. 

A vőlegény az Atya beleegyezésével és tudtával jön. A vőlegényt elkísérik azok, akik az Ő háznép-

éhez tartoznak, vagyis a szent angyalok. „Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni 

harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először, a kik meghaltak volt a Krisztusban; Azután mi, 

a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; 

és ekképen mindenkor az Úrral leszünk.” (1Thessalonika 4:16-17.)  

 

3. A menyegzői vacsora. Ez volt a harmadik fontos dolog, amin részt kellett venni a zsidó fiatalok-

nak. Láthatjuk, hogy mind a három dologban részt vesz a vőlegény is és a menyasszony is. Ez az ese-

mény a Bárány menyegzői ünnepét jelzi előre, amely az Eklézsia elragadása után és Krisztus második 

visszajövetele előtt történik meg. Mint már említettem, a mennyek országában. Máté evangéliumában 

találjuk a részletes leírást erről az eseményről. „Hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, a ki 

az ő fiának menyegzőt szerze. És elkűldé szolgáit, hogy meghívják azokat, a kik a menyegzőre hiva-

talosak valának; de nem akarnak vala eljőni. Ismét külde más szolgákat, mondván: Mondjátok 

meg a hivatalosoknak: Ímé, ebédemet elkészítettem, tulkaim és hizlalt állataim levágva vannak, és 

kész minden; jertek el a menyegzőre. De azok nem törődvén vele, elmenének, az egyik a maga szán-

tóföldjére, a másik a maga kereskedésébe; A többiek pedig megfogván az ő szolgáit, bántalmazzák 

és megölék őket. Meghallván pedig ezt a király, megharaguvék, és elküldvén hadait, azokat a gyil-

kosokat elveszté, és azoknak városait fölégeté. Akkor monda az ő szolgáinak: A menyegző ugyan 

készen van, de a hívatalosok nem valának méltók. Menjetek azért a keresztutakra, és a kiket csak 
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találtok, hívjátok be a menyegzőbe. És kimenvén azok a szolgák az utakra, begyűjték mind a kiket 

csak találtak vala, jókat és gonoszokat egyaránt. És megtelék a menyegző vendégekkel. Bemenvén 

pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, láta ott egy embert, a kinek nem vala menyegzői 

ruhája. És monda néki: Barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen menyegzői ruhád? Az pedig 

hallgata. Akkor monda a király a szolgáknak: Kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és ves-

sétek őt a külső sötétségre; ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak a hivatalosok, de 

kevesen a választottak.” (Máté 22:2-14.) 

 Láthattuk, hogy a menyegzői ruha meglétére nagy hangsúlyt helyezett Jézus a példázatban. A 

menyegzői ruhára magyarázatot ad a magyarázás tárgyát képező rész 8. verse. „És adatott annak, 

hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos csele-

kedetei.” A Szentírásban a tiszta fehér öltözék az Igazság szimbóluma. Ez a pozitív cselekedetek 

jelképe. Ez vonatkozik a kegyelem előre felhalmozására az Isten által. Biztosítva ez által az üdvössé-

get, amely Krisztusban való hit által válik gyakorlatiassá. „Örvendezvén örvendezek az Úrban, örül-

jön lelkem az én Istenemben; mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával 

vett engem körül, mint vőlegény, a ki pap módon ékíti fel magát, és mint menyasszony, aki felrakja 

ékességeit.” (Ézsaiás 61:10.) A szentek igazságos cselekedetei fehér gyolcsként öltöztetik emberi 

tulajdonságainkat Isten előtt. A fehér öltözet a lélek tisztaságát jelképezi ma, de egykor valóság lesz. 

A szellemi dimenziókban nem az anyag öltöztet, hanem a cselekedetek. A keresztyén ember életében, 

a Szent Szellem által létrehozott áhítatosságról és jóságról van szó. Azokról a pozitív cselekedetek 

halmazáról, amelynek fajsúlya a színaranyéval egyenlő és a megméretéskor már nem találtatik köny-

nyűnek. Azokról van szó, akik elfordultak a test cselekedeteitől és átadták magukat Istennek. „Hanem 

öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.” (Róma 13:14.) Azok 

az emberek, akik Jézus Krisztusban születtek ujjá, elhívattak a jó cselekedetek gyakorlására, vagyis a 

jó cselekedetekbe öltözködtek fel. (Efézus 2:10.) Ezek által dicsőül meg Krisztus neve a földön. „Úgy 

fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti 

mennyei Atyátokat.” (Máté 5:16, 1Timótheus 2:10, Titus 2:8-10, 3:8, 1Péter 2:12, 3:5, és 5:3.) A 

szentek jó cselekedetei által az eljövendő világban tovább dicsőítik Istent. (Róma 2:7-10, 1Péter 1:7, 

1Korinthus 3:14.) A megdicsőült szentek öltözéke ezek szerint nem földi eredetű anyagból szőtt va-

lami, hanem Krisztustól eredő fényesség, ragyogás, amely hibátlanul és szeplőtelenül árad a szentek-

ből. A fényesség és ragyogás intenzitása és tisztasága éppúgy megkülönböztethető a hétköznapi isme-

retünk legvilágosabb fényességétől és ragyogásától, mint ahogyan megkülönböztethető a sötét éjsza-

kában a csendtől, a sikoltás. A fényesség kiáradása olyan természetű, hogy ruhaként borítja a testet, 

mint ahogy a napot is öltözteti a belőle áradó fényözön. Pontosan olyan öltözékről van szó, mint 

amely Mózest is öltöztette a Sinai hegyen, amikor Istennel való találkozása után a nép közé ment. 

Ugyanis nem bírtak Mózes arcára nézni, mert az annyira fénylett. Mózesnek lepellel kellett elfedni az 

arcát. 2Mózes 34:29-30, 2Korinthus 3:7-18. „És lőn, a mikor Mózes a Sinai hegyről leszálla, (a Mó-

zes kezében vala a bizonyság két táblája, mikor a hegyről leszálla) Mózes nem tudta, hogy az ő 

orczájának bőre sugárzik, mivelhogy Ővele szólott. És a mint Áron és az Izráel minden fiai meglát-

ták Mózest, hogy az ő orczájának bőre sugárzik: féltek közelíteni hozzá.” (2Mózes 34:29-30.) „Ha 

pedig a halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálata dicsőséges vala, úgyhogy Izráel fiai nem is 

nézhettek Mózes orczájára arczának elmúló dicsősége miatt:” (2Korinthus 3:7.)  

 Az ószövetségi történetből láthatjuk, hogy valahányszor közel került Mózes Istenhez, mindig 

átélte az Isten közelségéből fakadó dicsőséges állapotot, ragyogást, amely nem múlhat el egyik pilla-

natról a másikra. Ahogy azonban távol került Istentől és nem ment vissza (mert nem tudott), a fénye is 

alábbhagyott, eltűnt a mennyei ragyogás. Ádám és Éva esetében is hasonlóan történt minden. Isten 

saját kezével gyúrta (formálta) a föld agyag anyagát és saját Lelkét lehelte bele. Ez feltétlenül azt 

biztosította, hogy az első ember dicsőséges állapotban teremtetett. Fénylett és szeplőtelen ragyogással 

ragyogott a test, amely ragyogás az IGAZSÁG öltözeteként borította a mezítelenséget. Semmiképpen 

sem szabad tehát azt gondolnunk, hogy az 1Mózes 2:25. versben megírt mezítelenség az egyenlő vol-

na a mai értelemben vett csupaszsággal. Elfogadták azonban Sátán által felkínált gyümölcsöt, amely-

nek eredménye az lett, hogy szemük látást nyert a testi dolgokra, valamint megszakadt, megromlott a 

szellemi kapcsolatuk Istennel. Az Istentől távol került, szellemi látást veszített, és az igazság öltözékét 

elveszített embert Isten öltöztette fel újból. Állatot ölt meg és annak bőréből készített nekik ruhát. 
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Áldozat és vér által szerzett öltözéket, amely testüket öltöztette ugyan, de egész lényük, szellemük 

mezítelen maradt. Erre utal Jézus is, amikor a laodiczeabeli gyülekezetnek üzen. „Mivel ezt mondod: 

Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a 

nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen: Azt tanácslom néked, hogy végy tőlem 

tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne 

láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy 

láss.” (Jelenések 3:17-18.) 

 Évezredeken kereszül próbálkozott az ember Istenhez közel kerülni, és Isten dicsőséges állapotá-

ba felöltözni. Jézus Krisztus által ez lehetséges minden ember számára, aki elfogadja az Ő vérét áldo-

zatként, amely alkalmas a megváltásra. Ezen kívül ugyanis semmi más nem alkalmas. Az alapigénkből 

(8. vers) megtudhatjuk, hogy ezt a szentek úgy érik el, hogy igazságos cselekedetekkel dicsőítik a 

mennyei Atyát. Nem elég önmagában a jó cselekedet, mert az céltalan, az Igazság (JÉZUS KRISZ-

TUS) nélkül. Éppen ezért van kihangsúlyozva az igazságos cselekedet, hogy azokat az Ige fényében 

megvizsgálva tegyük, hit által. „Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: 

Isten ajándéka ez;” (Efézus 2:8.) A hit által való jócselekedet helyrebillenti Krisztus és az ember 

kapcsolatát. Pontosan úgy, ahogy egy villanykapcsoló képes összekapcsolni az áramforrást az elekt-

romos izzóval, és létrejön a legsötétebb szobában is a ragyogás. A szentek jócselekedete a kapcsoló, a 

hit pedig a távvezeték, amely Istennel összeköt. Ezek után lehetségessé válik számunkra, hogy Krisz-

tustól fehér ruhát vásároljunk. Jézuson láthatták tanítványai ezt az öltözéket a megdicsőülés hegyén. 

„És hat nap mulva magához vevé Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és felvivé őket 

magokban egy magas hegyre. És elváltozék előttök, és az ő orczája ragyog vala, mint a nap, ruhája 

pedig fehér lőn, mint a fényesség.” (Máté 17:1-2.)  

 A Jelenések könyvének első részben láthatjuk Jézus Krisztust az Ő dicsőségének teljes öltözéké-

ben. Őt láthatjuk azonban a 10. rész első versben is, amikor a fejét szivárvány veszi körül, és felhőbe 

öltözik. Azt érzékelteti velünk Isten Igéje, hogy a szellemi öltözék változó, és sokféle, ahogyan a test 

öltözéke is színes és változatos. Ezért mondja Jézus a Szárdisz-beli gyülekezet győztes tagjainak, 

hogy: „aki győz, az fehér ruhákba öltözik,” vagyis nem egyetlen ruha várja a győzteseket, hanem 

ruhák gazdag és bőséges választéka. 

 Az Eklézsiának, mint Krisztus menyasszonyának MÉLTÓ-nak kell találtatni az Atya előtt, ahogy 

Krisztus is méltónak találtatott. Az Eklézsia méltósága a ruházatán fog meglátszani, ahol a külső díszí-

tést belső tulajdonságok hangsúlyozzák ki, vagyis az alázat és a csendes lélek kerül kihangsúlyozásra. 

„Szemlélvén a ti félelemben való feddhetetlen életeteket. A kiknek ékessége ne legyen külső, hajuk-

nak fonogatásából és aranynak felrakásából, vagy öltözékek felvevéséből való; Hanem a szívnek 

elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, a mi igen becses Isten előtt.” 

(1Péter 3:2-4.) Szélsőséges ellentéte ez az öltözék annak, amelyről a 17. részben olvashattunk, ahol az 

Antikrisztus parázna asszonya, „a nagy parázna” öltözött bíborba, skarlátba, és megékesítette magát 

arannyal és drágakővel.  

 Mindazok tehát, akik megtagadják a testnek cselekedeteit, és felöltözik magukra Jézus Krisztust, 

azok gyümölcsöző életet élnek, és méltónak találtatnak Isten előtt. Ugyanakkor felismerhetőkké vál-

nak gyümölcseikről, úgy, ahogy arról Jézus beszélt a Máté 7:15-21.-ben.  

 Nemcsak az öltözéket kapja vissza az ember Jézus Krisztustól, hanem a látását is. A tiltott gyü-

mölcs evése után azt olvashattuk az 1Mózes 3:7-ben, hogy: „És megnyilatkozának mindkettőjöknek 

szemei, s észrevevék, hogy mezítelenek;” Nem arról van szó, hogy addig vakok voltak és a gyümölcs 

hatására lettek látóvá, hanem egészen másról. Hiszem, hogy az Isten által teremtett első emberpár a 

dicsőséges állapotban tökéletesebb volt, mint a ma élő ember Istentől távol. Ádámnak és Évának töké-

letesen látó szemeket adott Isten a teremtéskor, amely szemekkel látták Istent, volt szellemi látásuk, 

ugyanakkor a testük ragyogása olyan makulátlan és tiszta fénnyel öltöztette őket, amelynek fedezéké-

ben nem volt mit szégyellniük. De a szégyen eszükbe sem juthatott, mert nem láttak a testükből sugár-

zó ragyogás mögé. - A napot sem szemlélhetjük meg ragyogása miatt, mert a fényének fluxusa (sűrű-

sége) olyan nagy, hogy öltözékként takarja mezítelenségét. Ezen kívül szemünk sem bírná ki a fény-

özön erejét. - Megszűnt azonban a ragyogás a tiltott gyümölcs evése után, és szemük megromlott a 

szellemi látásra. Megnyilatkoztak azonban a testnek látására, amely arra elég volt, hogy láthassák, 

hová vezetett engedetlenségük. Csupaszságuk látványa olyan ijesztően hatott rájuk, mint elkóborolt 

bárányra a farkas látványa. Tudatlanságukban (pedig a tudás fájáról szakítottak) gyorsan hervadó dol-
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gokkal igyekeztek a bűnt takargatni, majd amikor meghallották Isten szavát a kertben, rejtőzködni 

próbáltak.  

 Láthatjuk, hogy a dicsőséges állapotból igen nagy gyorsasággal ki lehet esni. Mégpedig a mély 

vízbe dobott drágakő gyorsaságával, amely gyorsan eltűnik a sötét mélységben, és a felszínen a víz 

csak egy kicsit háborog. Hogyan képes az ember visszakerülni az Isten dicsőséges állapotába? Ponto-

san úgy, ahogy a kő jön fel a víz színére. Vagyis sehogy. Hacsak valaki föl nem emeli a mélyből. Az 

ember fölemelésére Isten üdvözítő terve Jézus Krisztusban vált valósággá HIT által. „(Mert hitben 

járunk, nem látásban)” (2Korinthus 5:7.) Jézus azt is elmondja, hogy a hit nagyobb értékű, mint a 

testi látás. „...Boldogok, a kik nem látnak és hisznek.” (János 20:29b.) Ezzel azt is kihangsúlyozva, 

hogy a hit, a szellemi látás biztosítéka. Vagyis, a jelenleg homályosan látó szemeinket a hit teszi tisz-

tánlátóbbá, de nem tökéletessé. Megtudhatjuk azonban Pál apostol leveléből, hogy Istentől visszakap-

juk a színről-színre való teljes látásunkat is. „Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig 

színről-színre;...” (1Korinthus 13:12a.) Az ember két értékes dologhoz jut hozzá. A teljes látáshoz és 

a ragyogó fényű öltözékhez, amelynek látását nem a színről színre való látás teszi lehetővé, hanem a 

színről színre való látás teszi kibírhatóvá. Gondoljunk arra, hogy Istent ezzel a szemmel is megláthat-

nánk, de nem bírnánk ki látványát. Bensőnk és egész testünk porig égne. Sokkal egyszerűbb ragyogást 

sem bír ki jelenlegi látásunk. A hóval borított mező látványa is vakító, ha a nap rásüt. Szükséges tehát, 

hogy az ember látásában és öltözetében alkalmassá tétessen Isten dicsőségére. A látáshoz hit szüksé-

ges. Az öltözékhez pedig igazságos jócselekedetek. Mindezek jól érthetők, ha valaki „hallja, mit 

mond a lélek a gyülekezeteknek.” (Jelenések 2:29b.) 

 

 „És monda nékem: Írd meg: Boldogok azok, a kik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hiva-

talosak. És monda nékem: Ezek az Istennek igaz beszédei. És leborulék annak lábai előtt, hogy 

imádjam őt, de monda nékem: Meglásd, ne tedd; Szolgatársad vagyok néked és a te atyádfiainak, a 

kiknél a Jézus bizonyságtétele van; Istent imádd, mert a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke.” 

(19:9-10.) Nem derül ki a 19. rész igéiből, hogy János kinek a lába elé borult le, de a 22. részben ta-

lálkozunk még ezzel a személlyel. Ott viszont megtudhatjuk, hogy angyal. Megtiltja Jánosnak, hogy Ő 

előtte ember leboruljon. Három dolgot jelöl meg ezzel az angyal tiltakozása.  

1. Az egyik az, hogy az imádat Istent illeti meg, Ő csak szolgatársa Jánosnak. Az angyal elismeri az 

Ő feladatát. Azt, hogy szolgálatra lett teremtve. Ne felejtsük el, hogy a szolgálat nem egyenlő a 

szolgasággal.  

2. A másik fontos dolog, amit a János előtt álló angyal már tud, hogy azok az emberek, akik üdvözül-

nek, hatalmassági szinten az angyalok fölött foglalnak helyet. Ez azonban nem azonos a hatalmas-

kodással. 

3. A harmadik az, hogy „a Jézus bizonyságtétele a prófétaság lelke.” Az a tény, hogy az Eklézsiát 

alkotó tagok bizonyságot tudtak vagy tudnak tenni Jézusról, azt jelenti, hogy bennük a prófétaság 

lelke van. Ahogy a bizonyságtételüket szégyenkezés nélkül teszik, úgy részesülnek a prófétaság 

lelkének mértékében. Mert a Jézusról való bizonyságtételre jön az áldás. Mégpedig olyan mérték-

ben, amilyen biztosan zengett a bizonyságtevő trombitája. „Mert ha a trombita bizonytalan zen-

gést tészen, kicsoda készül a harczra?” (1Korinthus 14:8.) Ezek alapján szólalnak meg majd az 

Eklézsiát figyelmeztető trombiták is, ahol az utolsó trombitaszó az „Isteni harsona” lesz. Ezen kí-

vül a prófétaság lelke azonos Jézus Krisztus Lelkével. Így a menyasszonyban Jézus Lelke van, ami 

Krisztusi lelkülettel egyenlő, és ez a házasság tökéletes biztosítéka, mivel mindkettőben ugyanaz a 

Szellem lakozik. 

 

 „És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és a ki azon ül vala, hivatik vala Hív-

nek és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik.” (19:11.) János látja az eget megnyílni, és egy fe-

hér lovon ülő lovast eltávozni. Mindezt úgy írja le a 11. versben, hogy a végén már meg is érkezik a 

fehér lovas a földre hadakozni. Nevét is megemlíti. Hív, azaz Hű és Igaz. Igazságosan ítél és hadako-

zik. Nem kétséges, hogy ez az a látomás, amely szemlélteti, hogy Krisztus elhagyja a mennyet és 

megérkezik hadakozásra a világ katonai hatalma ellen. Ekkor fog beteljesedni Dániel próféta könyve 

2. részben az a prófécia, hogy az öt anyagból lévő állóképet egy kéz érintése nélkül leszakadó kő le-

dönti, és darabokra zúzza. „Te látád oh király, és ímé egy nagy kép; ez a kép, mely hatalmas vala és 
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kiváló az ő fényessége, előtted áll vala, és az ábrázata rettenetes volt. Annak az állóképnek feje tisz-

ta aranyból, melle és karjai ezüstből, hasa és oldalai rézből, Lábszárai vasból, lábai pedig részint 

vasból, részint cserépből valának. Nézed vala, a míg egy kő leszakada kéz érintése nélkül, és letöré 

azt az állóképet vas- és cseréplábairól, és darabokra zúzá azokat. Akkor egygyé zúzódék a vas, cse-

rép, réz, ezüst és arany, és lőnek mint a nyári szérűn a polyva, és felkapá azokat a szél, és helyöket 

sem találák azoknak. Az a kő pedig, a mely leüté az állóképet, nagy hegygyé lőn, és betölté az egész 

földet.” (Dániel 2:31-35.) Ebben a prófétai idézetben az aranyfej Nabukonodozor babiloni királyt és 

birodalmát, az ezüst a Méd-Perzsa, a réz a görög, a vas pedig a római birodalmat szemlélteti. Az idé-

zett igét tovább olvasva jól meg lehet érteni a vas és cserép egymáshoz való viszonyát is. Mégpedig 

azt, hogy az utolsó világbirodalomban a népvándorlás és népek keveredése megindul, és a mag által, 

azaz a fiak által egy vegyes népből álló birodalom jön létre, amelyben a nemzetiségek megmaradnak, 

és nagy szerepet kapnak. Ezt a valóságban a demokrácia biztosítja. A nagy kő, amely kéz érintése 

nélkül leszakad, és tönkre zúzza a birodalmat, nem más, mint az evangélium, és az evangélium köz-

ponti személye, Jézus Krisztus.  

 Az Újtestamentumban megismerhettük Jézus Krisztust, mint az emberiség bíráját. Krisztus maga 

jelentette ki. „Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta;” (János 5:22.) 

„És hatalmat ada néki az ítélettételre is, mivelhogy embernek fia. Ne csodálkozzatok ezen: mert eljő 

az óra, a melyben mindazok, a kik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát.” (János 5:27-28.) 

Kijelentetett az első gyülekezetben Péter által Kornéliusnak is: (ApCsel. 10:42.) Pál által is: (ApCsel. 

17:31, Róma 2:16.) A kritérium, amely által ez az ítélet gyakoroltatik az igazságosság lesz. Amikor a 

hívőket megítéli Krisztus, akkor az üdvösségük már biztosított. A szentek megítélése után Jézus az Ő 

sok ezer szentjével jön hadakozni a földre, Megiddó völgyébe. Az Ő felségével visszajön a házat, 

vagyis a földet megtisztítani, felékesíteni. Ez a tisztító művelet a szüret. Ezt követi a szemét eltakarí-

tási terv végrehajtása, a kárhozottak testének megetetése a dögevő madarakkal. „Mert ahol a dög, oda 

gyűlnek a keselyűk.” (Máté 24:28.) 

 

 „És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng; és az ő fején sok korona; az ő neve fel vala írva, a mit 

senki nem tud, csak ő maga. És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve és a neve Isten ígéjének nevez-

tetik.” (19:12-13.) Ez a két vers a fehér lovon érkező beazonosítását tárja elénk. A tűzláng szemek is 

Jézusra utalnak, valamint a neve is, amely Isten Igéjének neveztetik. János az evangéliumban nevezi 

így. Itt már diadémák sokasága jelzi, hogy Jézus mint a királyok Királya érkezi a földre.  

 ...és a neve: Egyedül János evangélista nevezi Jézust, Isten Igéjének. (János 1:14). Ezzel azon-

ban, még nem tudtuk meg a nevét. A név tudása (ismerete) azt jelenti, a héber ember számára, hogy 

hatalma van az felett, akinek a nevét tudja. János ezt jól tudta. Ezért mondja, hogy az Ő neve fel van 

írva, de azt senki nem tudhatja, csak Ő maga. Vagyis senkinek sincs hatalma Jézus felett. Neki viszont 

minden király fölött, és minden teremtmény fölött hatalma van. Ezt a fején levő sok korona látásával 

adja tudtul. 

 

 „És mennyei seregek követik vala őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve. És az ő 

szájából éles kard jő vala ki, hogy azzal verje a pogányokat; és ő fogja azokat legeltetni vasvessző-

vel; és ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját. És az ő ruháján és tomporán oda 

vala írva az ő neve: királyoknak Királya, és uraknak Ura.” (19:14-16.) Ezekkel az igékkel kezdődik 

az Armageddoni ütközet leírása. A 14. és 16. részben már volt szó Armageddonról, de egyes részleteit 

itt tárgyalja a Szentírás. A jövő nagy háborúját elképzelni úgy tudjuk, ha egymás után elolvassuk a 

vörös lovasról szóló próféciát, a 9. részben leírt 6. trombitaszó következményeit, a 14. részben leírt 

aratást és szüretet, a 16. részben leírt háborús készülődést a hatodik haragpohár kitöltésekor, és a 19. 

részben részletesen a háborús jelenetet. Armageddonról egyetlen egyszer szól a Szentírás, a 16. rész 

16. versben. A Harmageddon szóból származik, amelynek a jelentése: Megiddó dombja. Lásd: Hato-

dik haragpohár. Megiddó ősrégi város volt a Kármel hegy közelében. (Józsué 12:21, Bírák 5:19, 

1Királyok 9:15, 2Királyok 9:27, 23:29.) Földrajzilag azonosítani Jóel próféta könyve alapján is lehet, 

miután ismertté vált az újtestamentumi prófécia. Jóel próféta az Apokalipszis utolsó napját Jósafát 

völgyében látja. Idézet az Ótestamentumból: „Hirdessétek ezt a pogányok között; készüljetek 

harczra; indítsátok fel a hősöket. Járúljanak elé, jöjjenek fel mindnyájan a hadakozó férfiak! Ko-

vácsoljátok szántóvasaitokat kardokká, kaszáitokat dárdákká; mondja a beteg is: Hős vagyok! Sies-
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setek és jöjjetek el ti népek minden felől, és seregeljetek egybe! Ide vezesd Úram a te hőseidet! Ser-

kenjenek fel és jöjjenek fel a népek a Jósafát völgyébe; mert ott ülök törvényt, hogy megítéljek 

minden népeket. Ereszszétek néki a sarlót, mert megérett az aratnivaló! Jertek el, tapossatok, mert 

tetézve a kád, ömlenek a sajtók! Mert megsokasult az ő gonoszságuk! Tömegek, tömegek! az ítélet 

völgyében! Mert közel van az Úrnak napja az ítélet völgyében! A nap és a hold elsötétednek; a csil-

lagok bevonják fényöket; Az Úr pedig megharsan a Sionról és megzendül Jeruzsálemből, és meg-

rendülnek az egek és a föld; de az Úr az ő népének oltalma és az Izráel fiainak erőssége! És meg-

tudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek, a ki a Sionon lakozom, az én Szent hegyemen. És 

szentté lészen Jeruzsálem, és idegenek nem vonulnak át többé rajta.” (Jóel 3:9-17.)  

 A próféciából láthatjuk, hogy Jóel próféta a szüretről beszél. A csapatok összegyűjtését három 

ember végzi, akik elmennek a föld királyaihoz, hogy Izrael ellen való hadakozásra lázítson. Békákhoz 

hasonló undorító lelkeknek nevezi őket János a Jelenések 16. rész 13. versben. Az a három főember az 

Antikrisztus, és a hamis próféta akaratát teljesíti, végrehajtva azzal Isten ítéletét a népeken. A gonosz 

és istentelen embereket felhasználja Isten az Ő tervének végrehajtásához. „Egybegyűjtöm akkor mind 

a pogányokat, és levezetem őket a Jósafát völgyébe, és perbe szállok ott velök, az én népemért, és 

örökségemért, az Izráelért, a melyet szétszórtak a pogányok közé, és megosztoztak az én földemen;” 

(Jóel 3:2.) Jézus kemény szavakkal válaszol a hadakozó pogányoknak. „És az ő szájából éles kard jő 

vala ki, hogy azzal verje a pogányokat; és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel;” A vasvessző a 

demokráciák és áldemokráciák vége. Jézus kezében levő pásztorolásnak botja (23. Zsoltár) vasvessző-

re vált az ítélet mezején. 

 Így olvashatunk erről az eseményről Jézusnak a nagy apokaliptikus beszédében: „Mikor pedig 

eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő di-

csőségének királyiszékébe. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként 

a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig balkeze 

felől állítja.” (Máté 25:31-33.) A megítélés példabeszédében a bárányok azokat a népeket szemlélteti, 

akik a nagy nyomorúság alatt (Apokalipszis) nem vették fel a fenevad bélyegét, és a napba öltözött 

asszonyt személyesítették meg. (Izrael) A kecskék a hitetlen és gonosz népeket szemlélteti. A Szent-

írásban a kecske mindenhol a gonoszság szimbóluma. Isten Igéje a Dániel könyve 8. részben azonosít-

ja a kecskét a gonoszsággal. Ezek azok, akik kiszolgálják az Antikrisztust az Apokalipszis ideje alatt, 

és megvetéssel tekintenek azokra, akikben fellángol az Istenhit és vágyakoznak Jézus Krisztus megje-

lenése után. Jézus példabeszédében a legkisebbek Izraelt szemléltetik. Ezek szerint az Apokalipszis 

után a földön élő népek úgy lesznek megítélve, amilyen a zsidókhoz való viszonyuk volt. Erről az 

ítéletről Isten már Ábrahámnak is ígéretet tett. „És megáldom azokat, a kik téged áldanak, és a ki 

téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei.” (1Mózes 

12:3.) 

 Jósafát jelentése: Istenítélet, örökkévaló bíró. A Jordántól nyugatra, Samária és Galillea között, 

a Kison patak mentén található. A Tábor-hegy és a Kármel-hegy közötti térségről van szó. Názáret is 

ezen a részen található. Az Armageddoni ütközetre a világ minden részéről érkeznek majd a seregek. 

Az Eufrátesz kiszárad, hogy a napkelet felől érkező seregek száraz lábbal kelhessenek át rajta. Két-

százmillió katona áramlik be folyamatosan Kelet felől hadakozásra. A katonák fegyverzete a 9. rész-

ben olvasható a 17-19. versig. Vö. 9. rész 6. trombitaszóval. A minden civil elképzelést felülmúló 

haditechnika olyan nagy karddá válik a vörös lovas kezében, hogy a megölt emberek vére patakzik, a 

völgy aljában összegyűlik, és a lovak zablájáig vér borít mindent ezerhatszáz futamnyira, azaz 296 km 

hosszúságban. Ez Izraelnek teljes hosszát foglalja magában, amit úgy is megneveztek, hogy „Dántól, 

Beérsebáig.” (2Sámuel 24:2.) Izrael nagy része elpusztul a háborúban, de egy kevés, mint maradék 

megtartatik, és bemennek a millenniumi korszakba, megkezdődik Krisztus ezer éves uralkodása. Az 

armageddoni ütközet akkor ér véget, amikor Krisztus megérkezik a Sionra. Megérkezése után az 

„Olajfák hegyére veti lábait”. A hegy közepén kettéhasad, és Jézus megkezdi a szüretet serege élén. 

Izrael szorongattatott helyzetben lesz, amikor megérkezik a szabadulás. Jézus szavának engedelmes-

kedve elnémulnak a fegyverek. A megdicsőült sereg élén Krisztus vágja le a pogányokat, és ruháját 

vér borítja, valamint lovának tomporát is.  

 Zakariás próféta írja le a 12. rész 1-3. versben Jeruzsálem megszállását a pogányok által, a csatát 

megelőzően. A 12. rész 4-9. versig a csatajelenetről ír. A 10. versben arról prófétál, hogy Izrael házára 

kiárad a Szent Szellem és felismerik a fiút. Krisztus nemcsak mint Messiás jelenik meg akkor, hanem 
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úgy is, mint akit Izrael megfeszített. „És ha mondja néki valaki: Micsoda ütések ezek a kezeiden? 

azt mondja: A miket az én barátaim házában ütöttek rajtam.” (Zakariás 13:6.) Ezek után Zakariás 

Izrael népének mély bűnbánatát írja meg a 12. rész 11-14. versben. 

 

 „És láték egy angyalt állani a napban, és kiálta nagy szóval, mondván minden madaraknak, a 

melyek repdesnek vala az égnek közepette: Jőjjetek el, és gyűljetek egybe a nagy Istennek vacsorá-

jára; Hogy egyétek a királyok húsát, és a vezérek húsát és hatalmasok húsát, és lovaknak és rajtok 

űlőknek húsát, és mindenkinek húsát, szabadokét és szolgákét, és kicsinyekét és nagyokét. (19:17-

18.) Az angyal, aki a napban áll ugyanaz, akit a 18. rész elején láthatunk. Ő az, akinek a föld fénylett a 

dicsőségétől. A madarak összegyülekeznek szavára a hullák fölött, hogy részt vegyenek a nagy Isten-

nek vacsoráján. Ez rettenetes ítéletté válik azoknak az embereknek, akik az evangélium hirdetői által, 

az Isten fiának menyegzői vacsorájára hivatalosak voltak, de Isten hívását visszautasítják. Akkor ők 

válnak a madarak eledelévé.  

 

 „És látám, hogy a fenevad és a föld királyai és az ő seregeik egybegyűltek, hogy hadakozzanak 

az ellen, a ki a lovon ül vala és az ő serege ellen.” (19:20.) Az Isten ellen törekvő emberi szív végső 

kifejezése ez teremtője felé. Akkor is hadakozott Isten Fia ellen, amikor názáreti Jézusként megfeszí-

tette. Az utolsó pillanatban is azt teszi, hogy megpróbál ellene hadakozni, mert úgy hiszi, hogy egy-

szer már sikerült, és újból megteheti. Minden erejét összeszedi. A föld minden királyai egy akarattal 

harcolnak a Királyok Királya ellen. Ő az aki a lovon ül.  

 

 „És megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, a ki a csodákat tette ő előtte, a 

melyekkel elhitette azokat, a kik a fenevad bélyegét felvették, és a kik imádták annak képét: ők ket-

ten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének: A többiek pedig megöletének a lovon űlőnek 

kardjával, a mely az ő szájából jő vala ki; és a madarak mind megelégedének azoknak húsával.” 

(19:20-21.) Az egész világ tudja, hogy Jézus, mint Júda oroszlánja, a legenergikusabb létformában 

jelenik meg. Azért készül fel ellene minden erejével. Istennek képzeli magát az Isten Fia ellen hada-

kozó ember. Azt hallotta, az Édenben, hogy „olyan” lehet, mint az Isten. De az „olyan” az azt jelenti, 

hogy nem az. A hasonlóság az azonosságot tagadja. Hasonló is csak akkor lehet, ha a megváltás által 

Isten nevezi annak. A világ és királyaik nem a megváltás tárgyaként akarnak hasonlókká lenni, hanem 

ellenistenként. Ezért kell nekik egy Antikrisztus, aki alkalmas a sátáni terv végrehajtására. Terveik 

végrehajtása az Armageddonnak nevezet helyen hiúsul meg.  

 Amikor az Antikrisztus bevonul a templomba, és beül, hogy Istenként mutogassa magát, Jézus 

kimondja rá a halálos ítéletet. „... a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít 

az ő megjelenésének feltűnésével” (2Thessalonika 2:8.) Ekkor megfogják az Antikrisztust és a hamis 

prófétát, és az elevenen égő kénköves tűznek tavába vetik. Ők lesznek a tűz tavának első lakói, ami a 

második halállal azonosítható. A velük érkező seregeket is Jézus öli meg. A hullákat a már említett 

módon a madarak takarítják el. 

 

 

 

 

 

 

 20. „És láték egy angyalt leszállani a mennyből, a kinél vala a mélységnek kulcsa, és egy nagy láncz a kezében. 

2. És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, a ki az ördög és Sátán, és megkötözé azt ezer esztendőre, 

3. És veté őt a mélységbe, és bezárá azt és bepecsételé ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az ezer esz-

tendő; azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre. 

4. És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; és látám azoknak lelkeit; a kiknek fejöket vették a 

Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és a kik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak 

bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig. 

5. A többi halottak pedig meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás. 

6. Boldog és szent, a kinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az 

Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig. 



188 

 

7. És mikor eltelik az ezer esztendő, Sátán eloldatik az ő fogságából. 

8. És kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a Gógot és a Mágógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, a 

kiknek száma, mint a tenger fövenye. 

9. És feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szentek táborát és a szeretett várost; és Istentől a mennyből tűz szálla 

alá, és megemészté azokat. 

10. És az ördög, a ki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, a hol van a fenevad és a hamis próféta; és kínoztatnak 

éjjel és nappal örökkön örökké. 

11. És láték egy nagy fehér királyiszéket, és a rajta ülőt, a kinek tekintete elől eltünék a föld és az ég, és helyök nem 

találtaték. 

12. És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt; és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv 

nyittaték meg, a mely az életnek könyve; és megítéltetének a halottak azokból, a mik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekede-

teik szerint. 

13. És a tenger kiadá a halottakat, a kik ő benne voltak; és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, a kik ő nálok voltak; és 

megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. 

14. A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava. 

15. És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték.” 
 

 

 

Az utolsó történelmi korszak 
 

 „És láték egy angyalt leszállani a mennyből, a kinél vala a mélységnek kulcsa, és egy nagy 

láncz a kezében. És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, a ki az ördög és Sátán, és megkötözé azt 

ezer esztendőre, És veté őt a mélységbe, és bezárá azt és bepecsételé ő felette, hogy többé el ne hites-

se a népeket, míg betelik az ezer esztendő; azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre.” (20:1-3.) 

A tüzes kövektől, a szellemi dimenziókon keresztül vezetett az útja, a földi szférákig. Ma a szférákban 

lakozik, és a Jelenések könyvéből láthatjuk, hogy a nagy bukás ezzel még nem fejeződött be, mert egy 

erős angyal a mélységbe zárja. A mélységbe zárva, fogolyként kell neki kivárni, amíg az ítéletidő elte-

lik fölötte. A tüzes kövek Isten közelségét és közvetlen környezetét jelentik. Azt a környezetet, ahol 

Isten természete miatt minden áttüzesedik, energiával és erővel, fénnyel és világossággal, élettel és 

értelemmel telítődik. Ebben a környezetben nem az anyag, hanem az erő, és a szellemi létforma a 

jellemző. A szellemi világ fölött az Istenből áradó erő, élet és fény biztosítja az örökkévaló életet. 

Akit abból a környezetből kivetnek, az a tűzből kivetett parázs sorsára jut. Vagyis előbb, vagy utóbb 

az idő és a környezeti viszonyok függvényében elszenesedik, vagy elhamvad. Az angyalok lázadását 

követően ez történt Luciferrel és a lázadó angyalokkal. Isten kivetette őket környezetéből és megvonta 

hatalmukat. Hatalmuk megvonása után személyes tulajdonságaik is megváltoztak, és nevüket új tulaj-

donságukhoz igazították. Lucifer jelentése: fényességes, világosság hordozó. Neve: hatalmát és tulaj-

donságát fémjelezte, és miután világosság hordozó hatalmát megvonták, az új tulajdonsága után Sátán 

nevet kapta. Sátán jelentése: ellenség. Ezen kívül, ahol a világosság elvonásra kerül, ott sötétség tá-

mad. (Vö. 4. rész.) Ezékiel próféta írja meg Lucifer bukását és további sorsát a 28. részben. „Valál 

felkent oltalmazó Kérub; és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál, tüzes kövek közt 

jártál. Feddhetetlen valál útaidban attól a naptól fogva, melyen teremtetél, míg gonoszság nem 

találtaték benned. Kereskedésed bősége miatt belsőd erőszakossággal telt meg és vétkezél; azért 

levetélek téged az Isten hegyéről, és elvesztélek, te oltalmazó Kérub, a tüzes kövek közül. Szíved 

felfuvalkodott szépséged miatt; megrontottad bölcsességedet fényességedben; a földre vetettelek 

királyok előtt, adtalak szemök gyönyörüségére. Vétkeid sokaságával kereskedésed hamisságában 

megfertéztetted szenthelyeidet; azért tüzet hoztam ki belsődből, ez emésztett meg téged; és tevélek 

hamuvá a földön mindenek láttára, a kik reád néznek. Mindnyájan, a kik ismertek a népek közt, 

elborzadnak miattad; rémségessé lettél, s többé örökké nem leszel!” (Ezékiel 28:14-19.)  

 A Jelenések könyvében már sokkal részletesebben mondja el Isten Igéje a kivetett Lucifer sorsát. 

A 12. részben a kivetését mutatja be. A 9. részben viszont már a szférákból való földre vetését olvas-

hatjuk. A 13. részben a földön való szereplése és a 20. részben most azt olvashatjuk, hogy még a föl-

dön sem állhat meg. Már a mélység kulcsa sem az Ő kezében van, mint ahogy azt a 9. részben olvas-

hattuk, amikor ideiglenesen megkapta azt, amíg a mélység kútját megnyitotta. A kulcs visszakerült 

Jézus kezébe, és most a 20. rész első versben nem olvashatjuk, hogy bárki is megkapta volna Jézustól.  
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 János lát egy angyalt leszállani a mennyből, akinél van a mélységnek kulcsa. Ez pontosan meg-

egyezik az első rész 18. versben megírtakkal, amely szerint a pokolnak és a halálnak kulcsai Jézus 

kezében vannak. A húszadik rész első versben szereplő angyal ezek szerint Jézus, aki megfogja Sátánt 

és megkötözi egy nagy lánccal, ezer esztendőre. Azután a mélységbe veti, ami a pokollal azonos. Be-

zárja és bepecsételi azt, amíg le nem telik az ítéletidő, azaz ezer esztendő. 

 A Jézus kezében lévő láncot fizikai értelemben is láncnak kell elképzelni, amennyire szükség van 

arra, hogy a szellemi testet már fizikálisan is meg lehet kötözni. Amennyiben ez elképzelhetetlen, úgy 

a lánc, szellemi lánc. Sátán kivetése a mennyekből azt eredményezi, hogy az idő függvényében csök-

ken az energiaszintje, hatalma és életképessége. A földre vetésekor létrejön a világ által oly sokat 

emlegetett idegen civilizációval való találkozás. Hatalmassági szintje az emberével lesz egyenlő és 

energiája is igen megcsappan. Ézsaiás próféciája rendkívül érthetően magyarázza meg Sátánnak ezt az 

állapotát. „Nyugszik, csöndes az egész föld. Ujjongva énekelnek. Még a cziprusok is örvendenek 

rajtad: A Libánon czédrusai ezt mondják: Mióta te megdőltél, nem jő favágó ellenünk. Alant a sír 

megindul te miattad megérkezésedkor, miattad felriasztja árnyait, a föld minden hatalmasit, felkölti 

székeikről a népek minden királyait; Mind megszólalnak, és ezt mondják néked: Erőtlenné lettél te 

is, miként mi; hozzánk hasonlatos levél! Kevélységed és lantjaid zengése a sírba szállt; fekvő ágyad 

férgek, és takaró lepled pondrók! Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a 

földre, a ki népeken tapostál! Holott te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai 

fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Felibök hágok a magas 

felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz. Pedig a sírba szállsz alá, sírgödör mélységébe!” 

(Ézsaiás 14:7-15.) Hatalomvesztése, földre érkezése, sírba szállása és a fizikális világhoz való hason-

lósága időarányosan növekszik. A lázadás bűne miatt a halhatatlan szellemvilágból a fizikai világon 

keresztül a sírba száll. Sírba szállása jelzi a mélységet, ahová a megkötözése után beveti Jézus. Jézus, 

mint a teremtés kezdete és kivitelezője, ismeri a teremtményeit és az élet elindításához is, és megállí-

tásához is neki van lehetősége, azaz kulcsa. Jól megfigyelhető az emberi szervezetben a lefutó élet 

folyamán, hogy minden egy csodálatos program szerint halad, és ezt a programot Jézus bárhol megál-

líthatja, bárhol módosíthatja, mert a program kulcsa az Ő kezében van. „... nálam vannak a pokolnak 

és a halálnak kulcsai.” (Jelenések 1:18b.) Sátán megkötözésének céljáról ezt olvashatjuk a 20. rész 3. 

versben: „... hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az ezer esztendő,” 

 

 „És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; és látám azoknak lel-

keit, a kiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és a kik nem imádták 

a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és 

uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.” (20:4.) Az 1000 éves uralkodás kezdő pillanatai lesznek 

azok, amikor Jézus megkötözi Sátánt. 

 

A feltámadás 

 „A többi halottak pedig meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer esztendő. Ez az első 

feltámadás.” (20:5.) Az első feltámadásban csak azok a szentek részesülnek, akik az Úrban haltak 

meg. Ebbe azok is beletartoznak, akik az ótestamentumi időben, azaz Krisztus születése előtt éltek, és 

a törvény által igazultak meg. (Galata 3:10b, 5Mózes 27:26.) 

 Akik az első feltámadásban részesülnek, azok számára az már egy megítélés eredménye, amely 

ítélet a földön született meg. Az ember önmagát bűnösnek ítéli meg, és bűneiért igényli Jézus vérál-

dozatát. Akiknek az életén látja Isten az áldozat vérét, ott megnyugszik az Ő Lelke, és nem sújt le az 

öldöklő angyal karja. A vér árán megváltottak feltámadnak akkor, amikor Krisztus visszajön az Eklé-

zsiáért. Ez az első feltámadás.  

 A feltámadás két részletben fog megtörténni. A 20:5-6. igeversekből látható, hogy akiknek részük 

lesz az első feltámadásban, azok boldogok, mert azokon nincs hatalma a második halálnak, hanem 

lesznek Istennek és a Krisztusnak papjai és uralkodnak Ő vele ezer esztendeig. Ők azok, akik betölte-

keznek Isten Szellemével és ismerik Jézus hangját. Jézus első visszajövetelekor történik meg az első 

feltámadás. „Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképen az Isten is előhozza 

azokat, a kik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy 

mi, a kik élünk, a kik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, a kik elalud-

tak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltá-
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madnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban; Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, 

elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral 

leszünk.” (1Thessalonika 4:14-17.) Akik az első feltámadásban részesülnek, azok számára az ítélet 

már megtörténik itt a földi életükben. Vagyis önmagát ítéli el az, aki felismeri Jézusban a Krisztust és 

igényli bűnére az Ő vérét váltságul, mely a golgotai kereszten folyt ki értünk. A bűnös bocsánatot 

nyer, ha bűnbánatával a HIT párosul. Ez után megítéli Isten és kegyelemből, hit által üdvözül. Az 

utolsó ítéletkor már nem esik újból ítélet alá, mert egyszer lehet elítélni csak a bűnöst. Az ítélet min-

den bűnért halál. Isten bűngyűlölő és meg van írva, hogy a bűn zsoldja halál. Jézus Krisztus átvállalta 

a halált mindazokért, akik Ő benne hisznek. Azért halt meg a kereszten, hogy a benne hívőknek ne 

kelljen elszenvedni a második halált a tűznek tavában.  

 A második feltámadásban általánosan részesül minden test. Azok is, akik az 1000 éves uralkodás 

alatt halnak meg, és azok is, akik az első feltámadáskor nem támadtak fel, Ádám idejétől kezdve az 

utolsó ítéletig. A második feltámadáskor a tenger is kiadja a halottakat, a halál is és a pokol is. A ha-

lottak kiadása után a pokol és a halál a tűznek tavába vettetnek, a kiadott halottakat viszont megítélik. 

 

 „Boldog és szent, a kinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második 

halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztende-

ig.” (20:6.) A feltámadás Jézus hangjára történik, és azok a testek támadnak fel, akik már megismer-

ték az Ő hangját és szavát, földi életük folyamán. Azok, akik megízlelték, megismerték az Ő nevének 

erejét, dicsőségének fényét és isteni kegyelmét. A feltámadott és megdicsőült testekbe visszatér egy 

pillanat alatt az Ő szellemük és lelkük. Újból test, szellem és lélek lesz az ember, de ekkor már megdi-

csőült testben. 

 

Az 1000 éves uralkodás 

 Az Apokalipszis idején a földre érkező csapások részben az emberiséget sújtják, részben pedig 

előkészítik a földet Krisztus 1000 éves uralkodásához. A föld kinézetre is megváltozik, és éghajlata is 

jelentős mértékben megjavul. Visszatér az édeni hangulat és légkör, mert még a vadállatok is megsze-

lídülnek, és az étkezési szokásaik is megváltoznak. Az emberek élete újból hosszú lesz, és lesznek, 

akik végig élik az 1000 évet anélkül, hogy betegség, vagy halál érné őket. „És lakozik a farkas a bá-

ránnyal, és a párducz a kecskefiúval fekszik, a borjú és az oroszlán-kölyök és a kövér barom együtt 

lesznek, és egy kisgyermek őrzi 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 csecs-

től elválasztott a baziliskus lyuka felett terjengeti kezét: Nem ártanak és nem pusztítnak sehol szent-

ségemnek hegyén, mert teljes lészen a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják. És 

lesz ama napon, hogy Isai gyökeréhez, a ki a népek zászlója lészen, eljőnek a pogányok, és az ő 

nyugodalma dicsőség lészen.” (Ézsaiás 11:6-10.) 

 Krisztus ezer éves uralkodása alatt rohamosan fog emelkedni a föld népessége. Az Apokalipszis 

alatt nagymértékben elnéptelenedő föld ismét megtelik emberekkel, akik békében élnek egymással, 

mert Sátán fogságban lesz, és nem lesz, aki a földet háborgassa. Az emberek munkája áldásos lesz és 

nem terem a föld bogáncsot. Évente több alkalommal aratják le a föld termését. Ámós próféta szerint: 

„Ímé, napok jőnek, ezt mondja az Úr, és ott éri a szántó az aratót, a szőlőtaposó a magvetőt. És a 

hegyek musttal csepegnek, a halmok pedig mind megáradnak.” (Ámos 9:13.) „Nem lesz ott többé 

csupán néhány napot ért gyermek, sem vén ember, a ki napjait be nem töltötte volna, mert az ifjú 

száz esztendős korában hal meg és a bűnös száz esztendős korában átkoztatik meg. Házakat építe-

nek és bennök lakoznak, és szőlőket plántálnak és eszik azok gyümölcsét. Nem úgy építnek, hogy 

más lakjék benne; nem úgy plántálnak, hogy más egye a gyümölcsöt, mert mint a fáké, oly hosszú 

lesz népem élete, és kezeik munkáját elhasználják választottaim. Nem fáradnak hiába, nem nemze-

nek a korai halálnak, mivel az Úr áldottainak magva ők, és ivadékaik velök megmaradnak. És mie-

lőtt kiáltanának, én felelek, ők 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 ő kenyere. Nem ártanak 

és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén; így szól az Úr.” (Ézsaiás 65:20-25.) A föld lakosai 

feljárnak majd Jeruzsálembe a SIONRA, mert ott lakik a Messiás és ítéli a népeket. „És lészen: az 

utolsó időben az Úr házának hegye a hegyek fölé helyeztetik, és felülemelkedik az a halmokon, és 

népek özönlenek reá. Pogányok is sokan mennek, és mondják: Jertek, menjünk fel az Úr hegyére 
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és a Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útaira, és járjunk az ő ösvényein! 

Mert Sionból jő ki a törvény, és az Úr beszéde Jeruzsálemből. És sok népek között ítéletet tészen, és 

megfedd erős nemzeteket nagy messze földig és fegyvereiket kapákká kovácsolják, dárdáikat pedig 

sarlókká; nép népre fegyvert nem emel, és hadakozást többé nem tanulnak. És kiki nyugszik az ő 

szőlője alatt és fügefája alatt, és senki meg nem rettenti őket, mert a Seregek Urának szája szólott.” 

(Mikeás 4:1-4.) 

 A szent várost kerítetlenül fogják a népek lakni, mert nagy lesz a szentek száma és az állat is sok 

lesz. Isten dicsősége óvja majd a várost az Ige szerint tűzfalként. „... Kerítetlenül fogják lakni Jeru-

zsálemet a benne levő emberek és barmok sokasága miatt. Én pedig, szól az Úr, tűz-fal leszek körü-

lötte és megdicsőítem magamat ő benne!” (Zakariás 2:4b-5.)  

„És azon a napon frigyet szerzek nékik a mezei vadakkal, az égi madarakkal és a föld férgével, és 

az ívet, kardot és háborút eltörlöm e földről, és bátorságos lakozást adok nékik. És eljegyezlek téged 

magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony, 

hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat. És azon a napon meghallgatom, azt 

mondja az Úr, meghallgatom az egeket, azok pedig meghallgatják a földet; A föld pedig meghall-

gatja a búzát és a mustot és az olajat; azok pedig meghallgatják Jezréelt. És bevetem őt magamnak 

a földbe, és megkegyelmezek Ló-Rukhámának, és azt mondom Ló-Amminak: Én népem vagy te; ő 

pedig ezt mondja: Én Istenem!” (Hóseás 2:17-22.) Az ezer év rendkívül csodálatos, paradicsomi 

környezetben telik el. Jeruzsálem kerítetlenül fog állni, mint a világ fővárosa. Ékessége olyan lesz, 

mint arany gyűrűben a drágakő. 

 „Akkor teremteni fog az Úr Sion hegyének minden helye fölé és gyülekezetei fölé nappal felhőt 

és ködöt, s lángoló tűznek fényességét éjjel; mert ez egész dicsőségen oltalma lészen; És sátor 

lészen árnyékul nappal a hőség ellen, s oltalom és rejtek szélvész és eső elől.” (Ézsaiás 4:4-5.) Ezek 

az igék az emberiség özönvíz előtti állapotát idézik elénk. Abban az időben a földet vízburok vette 

körül, amely igen jól védte az embereket a nap ibolyántúli sugaraitól, hőségtől és minden kozmikus 

fertőzéstől. A föld termése bőséges volt, mert a pára minden éjjel leszállt és minden reggel fölszáradt. 

Ez által biztosított volt a csapadék minden napon és az elegendő napfény is. Nem volt azonban hőség 

és szél sem, mert a föld a vízburok közepén helyezkedett el, és a „burokhatás” minden ponton azonos 

klímát alakított ki. Nem volt hatalmas légáramlás, hanem a pára lassú és egyenletes föl, és leszálló 

mozgása. Az 1Mózes 6. részig azt olvashatjuk, hogy a 900 éves kort gyakran megélték az emberek. 

Szervezetük nem volt kitéve a négy évszak váltakozó hatásának, a hőhatásnak, a szmog és szemétára-

datnak. Szél és fagy, jégeső és tikkasztó hőség nem gyötörte az embert és növényt. Megváltozott 

azonban minden a vízözön után, és azt olvashatjuk rögtön a vizek áradásának megszűnésekor, hogy: 

„és szelet bocsáta az Isten a földre, és a vizek megapadának.” (1Mózes 8:1b.) A rettenetes víztömeg 

a földre zúdult, megszűnt a burokhatás, a föld egyenetlen terhelése miatt tengelye elferdült és ez ad 

magyarázatot a 66,5°-os dőlésszögre, amellyel ma a nap körül kering. A földnek ez a ferdetengelyűsé-

ge egyáltalán nem természetes jelenség a naprendszer bolygói között. Itt meg kell említenem, hogy az 

ártatlanság korszakában, amikor Ádám és Éva a paradicsomban élt, valamint a kiűzetés után egészen 

az özönvíz idejéig a földön nem voltak óceánok. Tengerek gyűjtötték össze a föld folyóinak vizeit, 

valamint szolgáltatták a párát. A teremtéskor Isten a föld hatalmas üregeibe, valamint a föld köré a 

levegőég fölé is vizet teremtett. A vízburok megvédte a földet minden kozmikus fertőzéstől, hőségtől, 

tűző napfénytől. A magasban lévő vízburok a telítési nyomásnak megfelelően gőz állapotban vette 

körül a földet, amelyet belülről még az ózonréteg is körülvett. Így a föld tökéletesen steril volt és ten-

gelye körül kiegyenlítetten forgott nulla elhajlással a mai 66,5°-os elhajlási szöghöz képest. Ez azt 

eredményezte, hogy nem volt az özönvíz előtt tél, tavasz, nyár ősz. A burokhatás miatt azonos volt 

minden ponton a hőmérséklet, és a vízburok, mint fátyolfelhő, árnyékmentes világosságot biztosított. 

A felső vízburok ugyanis a nap sugarait teljesen megszűrte és az ibolyántúli sugárzás nem érte el a 

földet. Így az emberek, bár látták merre jár a nap, egy tökéletesen klimatizált és fertőzésmentes boly-

gón éltek. Az élet ideje általában 900 év fölött volt. Matuzsálem 969 évet élt. Az emberek szervezete 

nem volt kitéve a fertőzéseknek és a rettenetes hőhatásnak. Az emberek halálának oka a bűn követ-

kezményeiben bekövetkezett elvénülés volt, és az élettel való betelés, nem pedig a betegség. Az ibo-

lyántúli sugarak sohasem érték el az emberek bőrét, amely az elsődleges előmozdítója a bőr és 

sejtelhalálos, rákos megbetegedésnek. Nem volt a földön eső és szél sem. Egészen Noé idejéig nem 

ismerték az emberek az esőt és a szelet. Ezt a két természeti jelenséget az özönvíz után említi csak a 
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Biblia. Ugyanakkor ez a két jelenség hatásaival ma meggyötri az ember testét, ami miatt a szervezet 

igen sok energiát fordít arra, hogy legyőzze a természet kínzó elemeit. Mitől volt mégis termő a föld 

az özönvíz előtt? Azt olvashatjuk az 1Mózes 2:6-ban, hogy: „Azonban pára szállott vala fel a földről, 

és megnedvesíté a föld egész színét.” A föld éjszakai oldalán a pára megnedvesítette a földet, a nap-

pali oldalán fölszáradt. Minden nap kaptak a növények nedvességet a pára által eleget, de nem annyit, 

hogy eláztassa a földet. Mivel a szél nem gyötörte a fákat, növényeket, a gyökérzetük kifejlesztésére 

sem kellett sok energiát fordítani. Így a növényzet minden energiáját arra fordította, hogy a föld fölött 

burjánzott és hatalmasra növekedett. A megkövesedett mamutfák gyökérzetén a geológusok nem ta-

lálnak a mainak megfelelő méretű támaszkodó gyökérzetet, csupán a táplálék szállítását végző gyö-

kérzet megkövesedett maradványait. Ma a fák éppen azért, mert van szél és vihar, nem tudnak óriási 

méretűvé növekedni. Sok energia fordítódik a gyökérzet növelésére. 

 Megváltozott azonban minden az özönvíz után. A fönt lévő vízburok negyven napon át ömlött a 

földre, a mélység vizei fölfakadtak, a föld a domborzata miatt egyenetlenül terhelődött meg, ez okból 

periodikus évszakváltozás jött létre, a hőmérsékletváltozás az ideálisról, mínusz 30 C°-tól plusz 30 

C°-ig módosult. A kettő közötti 60 C° hőmérséklet-változást a szervezet és a természet nem bírja so-

káig elviselni. Kialakultak a jéghegyek és a burokhatás hiányában kialakultak a légáramlatok, a szelek 

is. 1Mózes 8. részben olvashatjuk, hogy megfogyatkoztak a vizek a szél hatására. Megfogyatkoztak, 

de nem fogytak el olyan mértékben, mint az özönvíz előtt. Földünk ma tehát teljesen más klímában és 

atmoszférában forog, mint az özönvíz előtt. Az életünk ideje is megrövidült, mert életerőnk a fertőzé-

sek leküzdésére fordítódik, valamint a természeti elemekkel szembeni ellenállására. Ilyen az eső, szél, 

fagy, hőség és tűző napfény, kozmikus sugárzás, sötétség. Ez a hat tényező nem létezett az özönvíz 

előtt. Teljesen érthető, hogy az életidő lecsökkent, a 90. zsoltár 10. vers szerint 70-80 esztendőre. 

 Ezt az állapotot Isten az Apokalipszis alatt megszünteti, és a sok tűz által, ma még a földet terhe-

lő vizeket elpárologtatja, a földet fertőtleníti, regenerálja. A föld újból egyenes tengelyű lesz, vízbu-

rok veszi körül, ami biztosítani fogja az egyenletes hőmérsékletet a föld minden pontján. Fátyolként 

takarja el a tikkasztó napot és megvédi a kozmikus fertőzéstől a földet. Az állatok vad természete 

teljesen megszűnik. Isten genetikailag változtatja meg az élőlényeket, amelynek az az elsődleges ma-

gyarázata, hogy nem lesz bűn, mert Sátánt Jézus a mélységbe veti megkötözve. A bűn eltűnése az 

emberek és élőlények legmélyebb pontjaira, a sejtekre is pozitív hatással lesz. „A farkas és bárány 

együtt legelnek, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik, és a kígyónak por lesz az ő kenyere.” 

(Ézsaiás 65:25.) Ez pontosan megegyezik a teremtés utáni és özönvíz előtti állapottal. (Lásd: 1Mózes 

1:30-at.) Az emberek élete újból hosszú lesz, mint a fáké, és a föld bőségesen fog teremni. Szántó és 

az arató egymást érik, és nem lesz szűkölködő az 1000 éves uralkodás alatt. Ez lesz a föld pihenőnap-

ja, amely szám szerint a hetedik ezer. 

 Krisztus uralkodása és jelenléte életerőt biztosít mindazok számára, akik keresik a személyes 

kapcsolatot vele. Ahogy ma szüksége van a hívő embernek a Krisztussal való személyes kapcsolatra, 

úgy lesz az 1000 év alatt is. Ma az Eklézsiához kell tartozni ahhoz, hogy kialakuljon a személyes - 

szellemi és lelki - kapcsolat Jézussal. Az 1000 év alatt Jeruzsálembe kell följárni a találkozás érdeké-

ben, amely abban az időben már nem szellemi, hanem szemtől szembe kapcsolat lesz. Jézus tekintete 

átjárja a hozzá érkezőket és megigazítja az eltévedt gondolatokat, ferde szándékokat, beteg testrésze-

ket. Bűnt nem tűrő kemény kézzel, vasvesszővel uralkodik, ahol hamisságot talál és konok ellenállást, 

ott lesújt ítélő karja. Az ezer év végére sokakban ellenállást vált ki Jézus uralkodása, de lázadó kedvük 

csak arra elég, hogy egyre távolabb húzódjanak Jeruzsálemtől. Egészen a földnek széléig vándorolnak, 

abban reménykedve, hogy ott rejtve marad gondolatuk, szándékuk az élő Isten fia elől. Az ezer év 

végére annyian lesznek ezek, mint a tenger fövenye.  

Góg és Mágóg 

 „És mikor eltelik az ezer esztendő, Sátán eloldatik az ő fogságából. És kimegy, hogy elhitesse a 

föld négy szegletén lévő népeket, a Gógot és a Mágógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, a kiknek 

száma, mint a tenger fövenye. És feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szentek táborát és a 

szeretett várost; és Istentől a mennyből tűz szálla alá, és megemészté azokat. És az ördög, a ki elhi-

tette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, a hol van a fenevad és a hamis próféta; és kínoztatnak 

éjjel és nappal örökkön örökké.” (20:7-10.) Góg megnevezés három helyen fordúl elő a Bibliában. 

Először az 1Krónika 5:4 -ben mint Rúben leszármazottja. Ott személynévként fordul elő. A második 
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hely Ezékiel 38, 39. részek. A harmadik hely itt a Jelenések könyvében. Mark Hitchcock szerint csak 

az első két eset létezik.
80

 Vitatémát képezi az is, hogy a Góg-féle lázadás mikor történik meg. Vannak, 

akik az apokalipszis idejére helyezik, vannak, akik az ezeréves királyság utáni időre. Ezékiel és János 

is beszél Gógról, de különbség mutatkozik a két prófécia között. Más a két próféta által elmondott 

küzdelem befejezése. Felfedezhető azonban az, hogy Ezékiel összekapcsolja Izrael helyreállításával, 

és az Antikrisztus személyével az eseményt és a küzdelem időpontját, míg János az 1000 év eltelése 

utáni Góg, és Mágóg féle lázadásról beszél, amely csak Sátánnal van kapcsolatban és a befejezése 

Isten által bocsátott tűzzel történik, ahol nincs temetgetése a halottaknak, mert a tűz megemészti a 

lázadókat. Ezek szerint két alkalommal történik meg Góg lázadása. Először akkor amikor Izrael ellen 

támad az Antikrisztus idejében, másodszor Jeuzsálem és a szentek ellen vezeti a lázadást Krisztus 

ezeréves uralkodása végén. Góg egy személytől, Mágógtól származó nemzet vezetőjének a bibliai 

neve. Csak a Biblia nevezi úgy, hogy Góg. Ez azt jelenti, hogy a hétköznapi neve bármi lehet. Az a 

Góg, (Ezékiel próféta által említett) aki az apokalipszis idején vezeti Mágóg leszármazottainak sere-

gét, meg fog halni az apokalipszis alatt. Értelmetlen lenne tehát újból Gógról beszélni. A nemzetből 

azonban nem hal meg mindenki, hanem mindazok, akik biztonságosan elrejtőzködnek az apokalipti-

kus borzalmak elől, azok szörnyű nyomorúságok között, de átélhetik (kevesen) a tűzözön idejét. 

Mágóg leszármazottai közül maradnak életben. Az ezeréves béke-országban ők újból szaporodhatnak, 

ahogyan a pusztába elrejtett Izrael maradéka. Közülük kerül ki egy vezéralak Sátán eloldása után. Őt a 

származása miatt újból Gógnak nevezi a Szentírás.  

 Krisztus ezeréves uralma alatt a népek szigorú ítélet alatt élnek és a legkisebb bűn büntetése halál 

lesz. Érthető módon a föld széle felé igyekeznek azok az emberek, akik nem jó szemmel nézik a ke-

mény kézzel való uralkodást. Jeruzsálemtől egyre távolodnak és nem mennek föl a szent városba, 

hogy Krisztussal találkozzanak. Góg maradékának szíve nem változik meg. A föld négy szélén össze-

gyűlt, azonos szándékú és gondolkodású emberek egymást gerjesztik fel az ellenállásra. Nem akarják, 

hogy Jézus legyen a királyuk, de tudják, hogy földi halandó nem képes őt legyőzni. Vezéreik is lesz-

nek, de azok sem mernek nyíltan szembeszállni Jézussal. Jézus, aki a szívekbe lát, jól ismeri az embe-

rek titkos vágyait. Tudni fogja, hogy sokan vannak, akiknek elegük van az egyoldalú uralkodásból. 

Jézus válasza erre az lesz, hogy az 1000 év végén eloldja Sátánt, hogy a földön élő emberek közül 

kiválasztódjanak azok, akiknek szíve már megtelt indulattal, de nincs, aki elhitesse, és cselekvésre 

bírja őket. Sátánnak ez lesz az utolsó lehetősége arra, hogy Jézust legyőzze, és az őrség nélkül lévő 

Jeruzsálembe betörjön a föld szélén élő fellázadt népekkel. A kerítések nélküli várost meg akarja 

szállni, Mágóg földjén élő Góg vezetése alatt. 

 Góg lázadását Isten személyesen fékezi meg. Az első alkalommal az Apokalipszis idején Ezékiel 

38:22. vers szerint az Úr törvénykezik ellenük döghalállal, vérrel, ömlő záporesővel, jégeső köveivel, 

tűzzel, kénkővel. Második alkalommal János a Jelenések könyvében a törvénykezést így látja: „... és 

Istentől a mennyből tűz szálla alá, és megemészté azokat.” (Jelenések 20:9b.) 

 Az ezer év végére a föld lakossága rendkívül nagy számú lesz. Az áldásözön lehetővé teszi, hogy 

sokkal több ember éljen a földön, mint azelőtt bármikor. Sok lesz a szent nép, de a föld szélére húzó-

dott népek olyan nagy számban csatlakoznak Góg táborához, hogy a 20:8. vers a tenger fövenyéhez 

hasonlítja a lázadó sereget. A lázadás végén Sátánt ismét megfogják és bevetik a tűznek tavába. 

 A tűznek tava: Nem a pokolról van szó. Nem a földön található. A Szentírás nem sokat ír róla, 

így evidens, hogy magyarázni sem igen lehet. A Jelenések 20:14. versben azt olvashatjuk, hogy: „A 

pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava.” Az első halál 

a test halála, amelyből Jézus Krisztusban való HIT által van feltámadás. Az első halál miatt a test 

elhal, de a Szellem és a Lélek tovább él. Ez azt jelenti, hogy tudatos állapotban vannak a halottak, 

amelyből van feltámadás. A második halál fogva tartja a szellemet is és a lelket is. A tűznek tavába az 

Antikrisztus és a hamis próféta érkezik elsőként. Őket követi Sátán. A tűznek tavából nincs kiút és 

nincs feltámadás. A mennyből való kivetése után az Ő szellemi tüze, energiája fokozatosan csökken. 

Amikor már egy szikrája sem marad benne az isteni tűznek, akkor válik kárhozatra méltóvá. Ez az 

állapot fogja az embereket is az ítélet mérlegén elbillenteni. Az embereknek a földön kell feltöltekezni 

Isten Szent Szellemének erejével és Igéjével. Így a feltámadáskor a Szent Szellem által megdicsőített 

testben fogunk feltámadni. Akikben viszont nem található meg a Isten Szent Szelleme, vagyis testük 
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nem lett Isten temploma, azok kárhozatra méltó testben fognak feltámadni és az ítélet után a tűznek 

tavába vetik őket is. 

 

 „És láték egy nagy fehér királyiszéket, és a rajta ülőt, a kinek tekintete elől eltünék a föld és az 

ég, és helyök nem találtaték.” (20:11.) Az ítéletet előkészítő esemény az lesz, hogy a bűnnel telített 

föld és az ég eltűnik Isten megemésztő tekintete elől. Olyan ez, mint amikor a rablótanyát felégetik, 

hogy helye se maradjon. Góg és Mágóg lázadása az utolsó csepp méreg, amely a földet megfertőzi. 

Isten ítélete a földet és az első eget, azaz a szférákat sújtja elsőként, hogy megfertőzött állapota ne 

befolyásolja az ítéletet. A földdel együtt eltűnik minden, amely mögé elbújhatna az ember. Marad a 

háttér nélküli puszta valóság, szemtől szembe a nagy fehér királyiszéken ülő Atya Istennel. Ez azt 

jelenti, hogy az utolsó ítélet a kozmoszban lesz megtartva. Nem lesz fügefalevél, ami a mezítelen test 

szégyenét eltakarná, mert a föld és a rajta lévő dolgok mind megégnek. Az lesz a feltámadottak testén, 

amit Krisztustól vettek öltözetként. Krisztusnak ma az a tanácsa, hogy vegyél tőle „...fehér ruhákat, 

hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága;” (Jelenések 3:18b.) „Mert 

a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei.” (Jelenések 19:8b.) Ezek szerint vagy megdicső-

ült testben, fehér ruhába öltözötten fogunk állni Isten előtt, vagy ruhátlanul, szégyennel telve, kárho-

zatra méltó testben. Nem lesz kétséges, hogy ki hová tartozik és az sem, hogy az ítélet hirdetésekor ki 

mire számíthat. Isten éppen ezért ítéli meg elsőnek a földet. Ez a nap pedig úgy jön el „... mint éjjeli 

tolvaj, a mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a 

rajta lévő dolgok is megégnek.” (2Péter 3:10.) Akik nem vettek Krisztustól fehér ruhát, azok számára 

a kárhozatra méltó test azt jelenti, hogy: csupasz. Ez a fogalom nem azonos a mezítelenséggel. A 

Bibliában elkülönül a két fogalom egymástól. Ugyanis a ruhátlanság fogalma nem fejezi ki azt az ál-

lapotot, ami ott lesz. Szó szerint kell értelmezni azt, hogy a kárhozatra menő emberek csupaszon fog-

nak állni az utolsó ítéletkor a Nagy Fehér Királyiszék előtt. Az ember születésekor is így jön a világra, 

de szerető anyai, atyai kezek felöltöztetik. A test halála után mindent megemészt a föld, és az idő. 

Évek múlva már csak a csupasz csontok maradnak, akár király, akár szolga után. Feltámadáskor azon-

ban mindenki azt a ruhát kapja, amit Jézustól vásárolt bizonyságtevő élete folyamán. Ez egy második 

test születésével azonosítható állapot, amikor az újjászületettet felöltözteti a mennyei Atya. Akik 

azonban megtagadták a Fiút a földön, azokat Jézus is megtagadja az Atya előtt. „Valaki azért vallást 

tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt; A ki pedig meg-

tagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt.” (Máté 10:32-33.) 

A csupaszon maradó, kárhozatra méltó emberek a föld alá is bebújnának szégyenűkben, de ezt a lehe-

tőséget megvonja tőlük Isten. 

 Miután eltűnt az ember legközönségesebb támasza a föld, ott kell állni minden támasz nélkül 

Isten előtt. Azoknak, akik már a földi életükben Isten elé álltak, nem lesz ok szégyenkezésre és nem 

lesz szokatlan az ítélő tekintete. Még mielőtt az ítélethirdetés megkezdődne, már létrejön egy hatalmas 

és félelmetes rend. A fehér ruhások elkülönülnek a hitetlenektől, akiken nincsen ruha. Nem lesz keve-

redés a felöltözöttek és a ruhátlanok között, mert a földön is kirekesztették a kecskék a bárányokat. Az 

igazságosság öltözete meghatározza helyünket az ítélet pillanatában. Jók és Gonoszok? Bárányok és 

Kecskék? Megdicsőültek és kárhozatra méltók? Szent Szellemmel áttüzesedettek és megszenesedet-

tek? Élettel telített testek és halott testek? „ És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az 

Isten előtt” (20:12a.) Isten Igéje halottaknak nevezi azokat, akik kárhozatra méltók, de az ítéletre fel-

támasztja őket halott testben. Ezek nem lesznek kérdések, mert látszani fog és érezhető lesz. A megdi-

csőülttől pedig távol kerül majd a gonosz, mert az élet tüze fájdalmas lesz számára, és nem bírja ki 

annak közelségét. Amilyen nehezen bírta ki János és Dániel a megjelent Jézus közelségét, éppen olyan 

nagy lesz a szentek ereje és tündöklése a kárhozottak szemében. A két tábor olyan élesen elválasztó-

dik, ahogyan a sötétség a világosságtól elválasztható. 

 Jánosnak ezt a látomását a Dániel próféta könyvének 7. részéből értjük meg. „Nézém, míg királyi 

székek tétetének, és az öreg korú leüle, ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú; széke 

tüzes láng, ennek kerekei égő tűz; Tűzfolyam foly és jő vala ki az ő színe felől; ezerszer ezeren szol-

gálának néki, és tízezerszer tízezeren állának előtte; ítélők ülének le, és könyvek nyittatának meg. 

Nézém akkor a nagyzó beszédek hangja miatt, a melyeket a szarv szóla; nézém, míg megöleték az az 

állat, és az ő teste elvesze, és tűzbe vetteték megégetésre. A többi állatoktól is elvéteték az ő 
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hatalmok; de ideig-óráig tartó élet adaték nékik. Látám éjszakai látásokban, és ímé az égnek felhő-

iben mint valami emberfia jőve; és méne az öreg korúhoz, és eleibe vivék őt. És ada néki hatalmat, 

dicsőséget és országot, és minden nép, nemzet és nyelv néki szolgála; az ő hatalma örökkévaló ha-

talom, a mely el nem múlik, és az ő országa meg nem rontatik.” (Dániel 7:9-14.) Az idézetből vilá-

gosan kirajzolódik az utolsó ítélet és a Fiú, Jézus Krisztus, valamint az, hogy az ítélet könyvekből 

történik. Dániel is azt írja és János is, hogy az ítéletkor könyvek nyittatnak meg. A könyvek között van 

egy, amelyik az életnek könyve. Ebben csak azoknak az embereknek találhatók a neveik, akik már a 

földi életükben elfogadták Jézust Megváltónak és Krisztusnak. Ezeknek minden bűnük eltöröltetett, 

mert a Bárány vérében megmosták ruháikat. Az utolsó ítéletkor már nem vádolja őket senki, mert 

vádlójuk a tűznek tavába vettetett. Az ítélet számukra eredményhirdetés lesz, bár ők tudják, hogy a 

győztes oldalán állnak. Olyan ez, mint a földi sportversenyeken az eredményhirdetés. A mérkőzést 

már lejátszották a versenypályákon, a győztesek és a vesztesek is megvannak, de az ünnepélyes ered-

ményhirdetés még hátra van. Az iskolai évzárón is kihirdetik a vizsga eredményét ünnepélyesen, de 

nem ott döntik el, hogy ki milyen érdemjegyet kap. Akik az élet könyvében benne vannak, azoknak 

már a földi életük versenyfutása alatt eldől, hogy a győztes oldalán állnak. Az élet iskolájában már a 

tanélet alatt bizonyosak lehetünk a győzelemben, vagy a bukásban, mert a tanító (Jézus) nem titkolja 

el azt sem, ha a tanítvány, bukásra áll. Isten figyelmeztet, és az életzárón eredményt hirdet. Az élet 

könyvéből a győztesek nevét olvassák fel. „És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a 

tűznek tavába vetteték.” (Jelenések 20:15.) Akiknek a neve nem találtatik az élet könyvébe, azok a 

többi könyvekből ítéltetnek meg az Ő cselekedeteik szerint. 

Az utolsó ítélet 

 „És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt; és könyvek nyittatának 

meg, majd egy más könyv nyittaték meg, a mely az életnek könyve; és megítéltetének a halottak 

azokból, a mik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint. És a tenger kiadá a halottakat, a 

kik ő benne voltak; és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, a kik ő nálok voltak; és 

megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint.” (20:12-13.) Az utolsó ítélet kezdetére feltá-

maszt Isten minden embert, aki csak élt a földön a teremtés kezdete óta egészen az 1000 év végéig. Ez 

az általános feltámadás. Ekkor támadnak fel azok, akik az 1000 éves uralkodás alatt halnak meg. Azok 

is, akik az első feltámadás után, az Apokalipszis idejében élnek és nem veszik fel a fenevad bélyegét, 

sem a kezükre, sem a homlokukra. (666.) Ezek azok, akik a napba öltözött asszonyt alkotják majd 

abban az időben. Természetesen ők is és az 1000 év alatt meghaló szentek is az utolsó ítélet első fázi-

sában lesznek megítélve. Erre az ítéletre a tenger is, a pokol is kiadja a halottakat. 

 Az eddig ismertetett igék alapján a következő látás alakult ki bennem az utolsó ítéletről:  

1. A nagy fehér királyiszéken ülő, az Isten. 11. v. 

2. Az Ő tekintete elől tűnik el a föld és az ég. 11. v.  

3. Az ítélet Isten színe előtt történik. 12. v.  

4. Az ítélő bíró Jézus. „És hatalmat ada néki az ítélettételre is, mivelhogy embernek fia. Ne csodál-

kozzatok ezen: mert eljő az óra, a melyben mindazok, a kik a koporsókban vannak, meghallják 

az ő szavát.” (János 5:27-28.) 

5. Jézus az ítélő hatalmát az Atyától kapta. „Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen 

a fiúnak adta;” (János 5:22.) 

6. Az élők ítélete Jézus emlékeiből történik. „Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljősz a te 

országodban!” (Lukács 23:42b.) „... megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és go-

noszságaikról meg nem emlékezem.” (Zsidók 8:12.)  

7. A halottak ítélete sokak emlékeiből történik (20:12b). Ezen kívül saját szájukból veszik el ítéletü-

ket (Lukács 19:22). 

8.  A Jelenések 20:12. verse az utolsó ítéletet két részletben mutatja be. Az egyik az üdvözültek 

megítélése az élet könyvéből. A másik a halottak megítélése. Ezek azok, akik kárhozatra méltó 

testben támadnak fel. Számukra is könyvek nyittatnak meg, de az nem azonos az életnek könyvé-

vel. 
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A könyvek 

 „...és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, a mely az életnek könyve; 

és megítéltetének a halottak azokból, a mik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint.” 

(20:12b.) Kétféle könyvről olvashatunk a Szentírásban. Az egyik az életnek könyve, amelybe beíratik 

azoknak az embereknek a neve, akik Jézus Krisztus előtt kegyelmet nyertek, vagy nyernek. Ha valaki 

beíratott abba a könyvbe és megtérése után elfordul Istentől, akkor Jézus kitörli annak nevét az élet 

könyvéből. Az élet könyvéről annyit tudhatunk meg a szentírás alapján, hogy az nem más, mint Jézus 

Krisztus emléke. Vagyis akire emlékszik majd akkor Jézus, azok üdvözülnek, mert bevésettek az Ő 

emlékeibe.  

1. A keresztre feszített lator is azt mondta Jézusnak, hogy: „Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor 

eljősz a te országodban!” (Lukács 23:42b.) Tehát nagyon fontos az, hogy emlékezzen meg rólunk, 

de a bűneinkre viszont ne emlékezzen.  

2. Hű és igaz, hogy vétkeinket megbocsátja, ígérete szerint: „... megkegyelmezek álnokságaiknak, és 

az ő bűneikről és gonoszságaikról meg nem emlékezem.” (Zsidók 8:12.)  

3. Az ókor történetei emlékkönyvekbe írattak meg. A könyv és az emlék szinonoim (egymást helyet-

tesítő) fogalommá váltak. „Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és 

hallgatott, és egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, a kik félik az Urat és becsülik az ő nevét.” 

(Malakiás 3:16.)  

4. Eszter könyvében ezt olvashatjuk: „Azon éjjel kerülte az álom a királyt, és megparancsolá, hogy 

hozzák elő a történetek emlékkönyvét, és ezek olvastattak a király előtt.” (Eszter 6:1.) 

 

 Azok az emberek, akiknek neve kitöröltetett az élet könyvéből, és a hitetlen emberek a könyvek-

ből lesznek megítélve, az ő cselekedeteik szerint. Ez már nem egyetlen könyv, hanem a többes szám-

ban való használat miatt bármennyi is lehet. Még az is elképzelhető, hogy annyi könyvről van szó, 

ahány ember a kárhozatra megy. Így minden bűnös az Ő cselekedetei szerint abból a könyvből ítéltetik 

meg, amely csak az Ő és környezete cselekedeteit tartalmazza. Vagyis saját emlékei alapján. Erre is 

utal a Szentírás. A gazdag ember és Lázár példabeszédében arra szólítja fel Ábrahám a gazdagot, hogy 

emlékezzen. „Monda pedig Ábrahám: Fiam, emlékezzél meg róla...” (Lukács 16:25a.) 

 Isten úgy teremtette az embert, hogy emlékezőképességet is adott neki. Ezt a képességet memó-

riának nevezzük. A memória több részből áll: Az egyik a tudatos rész. Ebben raktározódik el minden 

információ, amit mi tudni akarunk. Ebből a tudatos részből mi mindent vissza tudunk mondani, amit 

gyakran használunk és ismételgetünk. Az információk gyakori használatával biztosítjuk azt, hogy a 

memóriának a tudatos részben maradjon az emlék. Azt az információt, amelyet már többé nem aka-

runk használni, az a tudatalatti részben tárolódik. Más kifejezéssel élve, elfelejtjük azt az információt. 

Mégis az elfelejtett információ előbukkan váratlanul az emlékeinkben. Azt jelenti ez, hogy a tudat alól 

a tudatos felszínre jön valamilyen hatás miatt. Ez az elfelejtett dolgokra való hirtelen emlékezés iga-

zolja a tudat alatti memória működését, ami a memória második része. A memória harmadik része az 

öntudatlan rész. Az emberi psziché legnagyobb részét tölti ki. Minden információ itt raktározódik el, 

amely életünk során eljutott hozzánk. Az információk érzékszerveinken keresztül jutnak el tudatunkig. 

Így minden, amit látunk, hallunk, ízlelünk, érzékelünk orrunkkal, vagy bőrfelületünkkel tapintás által, 

a tudatunkon keresztül életünk kezdetétől az utolsó leheletig, az a memória valamilyen részben raktá-

rozódik. A számunkra fontos információk a tudat felszínén maradnak. A kevésbé fontos információk a 

tudat alatt, és az egyáltalán nem fontos információk az öntudatlan részben raktározódnak. Mindig a 

személy dönti el, hogy számára mi a fontos, kevésbé fontos és egyáltalán nem fontos információ. A 

fontosakat ismételgetéssel és a gyakori használattal a tudat felszínén tart minden ember. Így minden 

jócselekedet és minden gonosz dolog raktározódik a tudatunkban. Minden szó, amelyet szánkon ki-

mondunk életünk folyamán, szintén bevésődik a memóriánkba. Isten az utolsó ítéletkor megnyitja a 

mi emlékeinket, mint egy könyvet. A könyvekbe mi magunk írjuk bele cselekedeteinket. Emlékezzünk 

a talentumok példázatára. Ott a gazda azt mondja a haszontalan szolgának, hogy: „A te szádból ítéllek 

meg téged, gonosz szolga...” (Lukács 19:22.) Megfigyelhetjük önmagunkon, hogy a szánkkal gyakran 

mondunk olyanokat, amelyek az utolsó ítéletkor ellenünk vallanak. Például, ha mi másoktól megköve-

telünk valamit, de ugyanakkor mi nem cselekedjük azt, akkor az a követelmény az ítéletkor a saját 

megítélésünk mércéje lesz. Ha mi másoktól sokat követelünk, akkor a mi magunk ítéletmércéjét állí-
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tottuk nagyra. Ne felejtsük el, hogy a test halála után az emlékeinket magunkkal visszük. (Lásd: Luk-

ács 16. rész, Lázár esete.) Ezért rendkívül fontossá válik számunkra az, hogy a nevünk be legyen írva 

az élet könyvébe. Akkor ugyanis nem nyitja meg számunkra az Úr a másik könyvet. Sőt törli azokat a 

bűnöket, amelyeket megtérésünkkor őszinte bűnbánattal Jézus elé vittünk. Az Ő vére mossa le, és törli 

emlékeink memóriatárából a bűnös emlékeket. Hasonló ez ahhoz a művelethez, mint amikor az ember 

az általa gyártott videokazettáról letörli a rossz emlékű dolgokat. 

 A kárhozatra méltó emberek rémülten fognak tiltakozni az ellen, ami rájuk vár. Felismerik hely-

zetüket, mert az emberek szétválasztása után ők a mezítelenek (csupaszok) közé kerülnek, akiket a 

szentírás kecskéknek nevez. A Máté 25:41. versétől láthatjuk, hogy nem ismerik el gonoszságukat. Az 

utolsó ítéletnél azonban Isten ítéletének olyan egyértelműnek kell lenni az Igazságosság tekintetében, 

hogy azt az elítéltek is elismerjék. Igazságosság tekintetében egy bírói ítélet csak akkor lehet meg-

nyugtató a bírósági ülnökök, a bíró, és az eseményt szemlélők számára, ha azt az elítélt(ek) is beisme-

ri(k), hogy igazságosan ítélt a bíró. Isten ezt úgy éri el, hogy a vitás eseteknél az emlékeket (könyve-

ket) megnyitja, és addig engedi az eseményeket újra látni az elítélt és az ítélők előtt, amíg az elítélt 

meg nem győződik arról, hogy hol, mikor, és hányszor utasította vissza végérvényesen az ingyen fel-

kínált örök ÉLETET. Közben kihangsúlyozzák az elítélt előtt azt a törvényt, hogy minden embert 

szabad lelkiismerettel teremtett Isten és az önálló döntéshozatal képességével. Ez által Isten az ember-

re bízta azt is, hogy szabadon választhasson jó és rossz között, Élet és Halál között. Isten és az ateiz-

mus között. „Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált ad-

tam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod” 

(5Mózes 30:19.) Ahogy az életünk folyamán ezekben tevékenykedtünk, úgy nőtt bennünk az élet vagy 

a halál ereje. Az utolsó ítéletnél ez a külső megjelenésben is meglátszik, mert vagy ragyogó fényű, 

élettől sugárzó testet nyerünk, vagy a halál ereje (bűn, a rothadás ereje) által kárhozatra méltó testet. 

Így minden elítélt saját maga győződhet meg arról, hogy egyedül Ő a felelőse annak a mezítelen álla-

potnak, amelyben Isten előtt megjelenik. Az ítélet igazságossága olyan nagy lesz tehát, hogy amikor 

az elítélt megszemlélte saját kétes múltját, az általa megvetett szentek táborát és annak ragyogó ruhá-

ját, Istent az Ő igazságának rendíthetetlen erejében, döbbenten nyugtázza Isten igazságos ítéletét. A 

tények feltárásakor a bűnös felismeri önmagát. Amikor a felismerés döbbenettel társul, akkor az em-

ber elméje leblokkol, és nem képes arra, hogy hazugságot kombináljon, hanem hirtelen elismerés tör 

fel belőle annak irányába, aki a döbbenetét előidézte. Amikor a könyvek megnyittatnak, Isten ítélete 

döbbenetes hatású lesz. 

 A kárhozatra méltó itt is és mindenhol azt jelenti, hogy szemétre méltó dologgal állunk szemben. 

Ez a fogalom az ókori zsidóktól származik. Volt ugyanis Jeruzsálem déli oldalán, a városfalon kívül, a 

Gé-Hinnom völgyében egy szemétlerakó-telep. Ennek a helynek a magyaros kiejtése régtől fogva 

gyehenna. Ide hordták a városból a szemetet. Erre a helyre szállítottak ki mindent, amit a lakosok úgy 

ítéltek meg, hogy már nem jó semmire, elromlott, megromlott vagy megdöglött. Ez volt a kárhozat 

völgye, a szeméttelep, ahol csak használhatatlan, élettelen, tűzre való dolgok enyésztek. Az összehor-

dott szemét gyakran begyulladt, vagy szándékosan begyújtották és rettenetes büdös bűzzel égett, olt-

hatatlanul. Ez az ókori előképe a kárhozatnak, a rettenetes bűzzel örökké égő tűz tavának. A kárhozot-

tak számára Isten jelölt ki egy helyet, amelyet a szentírás tűznek tavaként említ. Az utolsó ítéletkor 

abba vetik örökké tartó megégetésre azokat, akik kárhozatra méltók. Ez a második halál.  

 

 „A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava. És ha 

valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték.” (20:14-15.) A második 

halál nem érthető az emberi elme számára, mert a végtelenséget is magában hordozza. A második 

halál ugyanis a haldoklás örökké tartó állapota, tehát végtelen. Egy példabeszéddel lehet szemléltetni 

ezt az állapotot, de még így sem lesz teljesen érthető. Képzeljünk el egy kutat, amelynek nincs feneke, 

tehát feneketlen kút. Ebbe ha beledobnak egy embert, az gyorsuló zuhanással esik lefelé. Az ember 

tudata azonban nem érti a végtelenség fogalmát, ezért zuhanás közben mindig azt várja, hogy most 

következik a csattanás a kút alján. Ez iszonyattal és halálfélelemmel tölti el. Sikoltás, és erős fogcsi-

korgatás közben azonban tovább zuhan és tovább gyorsul, ami fokozza nála azt a rémült érzést, hogy 

most fog a kút alján csattanni. Ez azonban elmarad, mert a kút feneketlen. Ezek szerint a halálfélelem 

érzése fokozatosan erősödő állapotban tartja őt, amely által a haldokló haláltusáját éli meg folyamato-

san, örökké tartóan. Mindehhez hozzátartozik a tűz tavának kénköves fojtogató bűze, amely biztosítja, 



198 

 

hogy a fuldoklással is örökké tartóan küszködni kell. Ezeket még tovább fokozza az az égés, amit a tűz 

biztosít, és örökösen tartó kínzó fájdalmat okoz. Azért támasztatnak fel testben hogy a büntetést test-

ben vegyék el, amely test érző, fuldoklik, ég, sérülékeny stb... A társaság sem elhanyagolható: az An-

tikrisztus a hamis próféták, gyilkosok...stb. Mindenféle gonosz lelkületűekkel együtt kell ezeket el-

szenvedni. Megismétlem tehát, hogy ez a példa csupán arra jó, hogy valami sejtésünk legyen arról az 

állapotról, ami a tűz tavában lesz a kárhozottak számára. 

 

 21. „Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt vala; és a tenger többé nem vala.  

2. És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, a mely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mintegy férje 

számára felékesített menyasszony.  

3. És hallék nagy szózatot, a mely ezt mondja vala az égből: Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és azok 

az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az ő Istenök. 

4. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem 

lesz többé, mert az elsők elmúltak. 

5. És monda az, a ki a királyiszéken ül vala: Ímé mindent újjá teszek. És monda nékem: Írd meg, mert e beszédek hívek és 

igazak. 

6. És monda nékem: Meglett. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének 

forrásából ingyen. 

7. Aki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. 

8. A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és útálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimá-

dóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, a mi a második halál.  

9. És jöve hozzám egy a hét angyal közül, a kinél a hét utolsó csapással telt hét pohár vala, és szóla nékem, mondván: Jer, 

megmutatom néked a menyasszonyt, a Bárány feleségét. 

10. És elvive engem lélekben egy nagy és magas hegyre és megmutatá nékem azt a nagy várost, a szent Jeruzsálemet, a mely 

Istentől szállott alá a mennyből, 

11. Benne vala az Isten dicsősége; és annak világossága hasonló vala a legdrágább kőhöz, úgymint kristálytiszta jáspis 

kőhöz; 

12. És nagy és magas kőfala vala, tizenkét kapuja, és a kapukon tizenkét angyal, és felírott nevek, a melyek az Izrael fiai 

tizenkét törzsének nevei: 

13. Napkeletről három kapu; északról három kapu: délről három kapu; napnyugatról három kapu. 

14. És a város kőfalának tizenkét alapja vala, és azokon a Bárány tizenkét apostolának nevei. 

15. A ki pedig én velem beszéle, annál vala egy arany vessző, hogy megmérje a várost, és annak kapuit és kőfalát. 

16. És a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megméré a várost a vesszővel tizenkétezer 

futamatnyira: annak hosszúsága és szélessége és magassága egyenlő. 

17. És megméré annak kőfalát száznegyvennégy singre, ember mértékével, azaz angyaléval. 

18. És kőfalának rakása jáspisból vala; a város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló. 

19. És a város kőfalának alapjai ékesítve valának mindenféle drágakövekkel. Az első alap jáspis; a második zafir; a harma-

dik kálczédon; a negyedik smaragd; 

20. Az ötödik sárdonix; a hatodik sárdius; a hetedik krizolitus; a nyolczadik berillus; a kilenczedik topáz; a tizedik krisopráz; 

a tizenegyedik jáczint; a tizenkettedik amethist. 

21. A tizenkét kapu pedig tizenkét gyöngy; minden egyes kapu egy-egy gyöngyből vala; és a város utczája tiszta arany, olyan 

mint az átlátszó üveg. 

22. És templomot nem láttam abban: mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma, és a Bárány. 

23. És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne; mert az Isten dicsősége megvilágosította 

azt, és annak szövétneke a Bárány. 

24. És a pogányok, a kik megtartatnak, annak világosságában járnak; és a föld királyai az ő dicsőségöket és tisztességöket 

abba viszik. 

25. És annak kapui be nem záratnak nappal (éjszaka ugyanis ott nem lesz); 

26. És a pogányok dicsőségét és tisztességét abba viszik. 

27. És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem a ki útálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak a kik beírattak az 

élet könyvébe, a mely a Bárányé.”  

 

 

 

Új ég, új föld, mennyei Jeruzsálem 
 

 „Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt vala; és a tenger többé 

nem vala.” (21:1.) A jelenlegi föld és ég elmúlása után Isten újjá tesz mindent. Az új föld teremtése 

nem azt jelenti, hogy a jelenlegit újítja meg. Egy teljesen új bolygót teremt az Úr Isten, amelyen em-
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ber még nem lépdelt. Az új földön nem lesz tenger. A kiszámíthatatlan mélységek és felkorbácsolt 

magaslatok az első földdel együtt megégnek, megsemmisülnek. Víz lesz az új földön is, amely az élet 

folyójának vize. János látomásában az új föld és az új ég olyan gyorsan állt elő, hogy ebben az utolsó 

látomásában, minden bevezető nélkül közli a tényeket, vagyis azt, hogy látja az új eget és új földet. Az 

új föld lesz lakóhelye az üdvözültek sokaságának.  

 

 „És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, a mely az Istentől szálla alá a menny-

ből, elkészítve, mintegy férje számára felékesített menyasszony.” (21:2.) Az új földre egy gyönyörű 

város száll alá a mennyekből, az Új Jeruzsálem, egy szózat kíséretében. A város és az asszony váltó-

fogalomként ismét megjelenik. A „mintegy” szó azt fejezi ki, hogy úgy készült el a város, olyan gon-

dosan felékesítve, ahogyan a menyasszonyt ékesítik. 

 

 „És hallék nagy szózatot, a mely ezt mondja vala az égből: Ímé az Isten sátora az emberekkel 

van, és velök lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az ő Istenök. És az 

Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, 

sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” (21:3-4.)  

 

 „És monda az, a ki a királyiszéken ül vala: Ímé mindent újjá teszek. És monda nékem: Írd 

meg, mert e beszédek hívek és igazak.” (21:5.) Isten kihangsúlyozza, hogy „ímé mindent újjá teszek.” 

s közli a prófétával, hogy írja meg, mert ezek a beszédek hűek és igazak, és már tudatja is Jánossal, 

hogy amit kimondott az „meglett.” Isten beszéde erőkben nyilvánul meg, teremtő erő van szavaiban. 

A Zsidókhoz írott levélben olvashatunk az Ő teremtő természetéről. „Hit által értjük meg, hogy a 

világ Isten beszéde által teremtetett, hogy a mi látható, a láthatatlanból állott elő.” (Zsidók 11:3.) 

Ma még felfoghatatlan, hogy az energiából (láthatatlan) hogyan lesz (látható) anyag. Azt viszont ta-

pasztaltuk, hogy az anyagból energiát lehet előállítani. Az anyag és energia-megmaradás törvénye 

Isten kezében van, és az Ő szavára energiából anyag lesz. János azt látja látomásában, ami nekünk 

ígéret.  

 

 „És monda nékem: Meglett. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazó-

nak adok az élet vizének forrásából ingyen. A ki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene 

leszek, és az fiam lesz nékem.” (21:6-7.) Az emberi teremtmény sok mindenben különbözik az Isten-

nek egyéb teremtményeitől. Az angyalok teremtett világában egyetlen lény sem kapta azokat a tulaj-

donságokat, amit az ember kapott. Kicsoda az ember? 

1. Isten az embert saját képmására teremtette. (1Mózes 1:26.) 

2. Az emberbe Isten a saját Lelkét lehelte. (1Mózes 2:7, Róma 8:15, Példabeszédek 2:27.) 

3. Az ember Isten fiainak neveztetik. (Jelenések 21:7b, Róma 8:16.) 

4. Az ember örököse Isten országának. (Jelenések 21:7a., Róma 8:17.) 

5. Isten munkájának tovább folytatója. (1Mózes 2:15.) 

6. Istennek nemzetsége. (ApCsel.17:29a.) 

7. Isten angyalainak ítélő bírája. (1Korinthus 6:2a, 1Korinthus 6:3a.) 

Ezek a tulajdonságok a megdicsőült embert arra a pozícióra állítják Jézus Krisztus által, amelyre ere-

detileg teremtve lett. Ez azonban csak a győzteseknek adatik meg. Azoknak, akik a nagy fehér királyi-

szék előtt hallják nevüket olvasni az élet könyvéből. Kik a vesztesek?  

 

 „A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és útálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és 

bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel 

égő tóban lesz, a mi a második halál.” (21:8.) Nem véletlen, hogy Isten a gyávaságot sorolja az első 

helyre. A gyáva ugyanis tudja, miről van szó. Ismeri a versenypályát, a szabályokat, tudja, hogy a 

terep milyen veszélyeket rejt magába, amelyeket le kellene győzni. Tudja, hogy aki elindul az életver-

senyen, annak nagyon sok kínt, szégyent, és megalázást kell elviselni Jézus nevéért, de gyáva, aki ezt 

nem vállalja. Inkább néző marad vagy pályarendező, és akadályokat állít Ő is az örök életért futók elé. 

Aki nincs az ismeret birtokában, nem nevezhető gyávának, mert azt sem tudja, miről van szó. Ponto-

san azért, mert a gyáva az ismeret birtokában van, de nagyon szégyelli az ismeretet megvallani az 

emberek előtt, ezért az első azok között, akiknek része lesz a kénkővel égő tüzes tóban. Márpedig akit 
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elsőnek dobnak a gödörbe, az, az aljára esik. A fenevadat és a hamis prófétát senki meg nem előzi 

ebben a büntetésben. Őket Sátán követi. Sátánt pedig a gyávák. Ők lesznek Sátán legközelebbi lakó-

társai az örök kárhozatban. „Mert valaki szégyel engem és az én beszédemet, az embernek Fia is 

szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő dicsőségével, és az Atyáéval és a szent angyalokéval.” (Lukács 

9:26.) A gyávákat követik a hitetlenek, utálatosak, gyilkosok, paráznák és bűbájosok, bálványimádók, 

és mindenféle hazugok. 

 

 „És jöve hozzám egy a hét angyal közül, a kinél a hét utolsó csapással telt hét pohár vala, és 

szóla nékem, mondván: Jer, megmutatom néked a menyasszonyt, a Bárány feleségét.” (21:9.) Az 

Isten beszédének teremtő erejére előálló új föld nagyságáról nem olvashatunk, csak következtetni 

lehet az új Jeruzsálem nagyságából arra, hogy az új föld méreteiben messze meghaladja a jelenlegit. 

Az új földön egy ország lesz, amely a mennyek országa. A mennyek országának fővárosa az új Je-

ruzsálem nevet viseli. Egyéb városokról a Jelenések könyve nem beszél, de Jézus igen. Amikor a 

talentumok és girák példázatát mondja el, világosan kirajzolódik előttünk az, hogy igen sok város lesz 

és egyéb közösség az új földön. Az új föld termő lesz, és az áldásözön jellemző rá. Az új földön, azaz 

a mennyek országában nem az evés és ivás lesz a jellemző táplálkozási forma, de lehetőséget arra is 

biztosít az új föld bőséges termése. „Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, bé-

kesség és Szent Lélek által való öröm.” (Róma 14:17.) Az üdvözültek ugyanis nem hús és vér testben 

lakják azt, hanem megdicsőült testben, amelyre az igazság, békesség, és a Szent Szellem által való 

öröm a jellemző. A belőle áradó fény, és életerő biztosítja az öröklétet. Emellett még látni fogjuk a 22. 

részben, hogy az élet folyójának vize és a folyó mellett termő gyümölcsök alkalmasak a fogyasztásra. 

Az erőt Isten közelsége biztosítja úgy, ahogy az Mózes esetében történt, amikor a Hóreben Isten di-

csősége töltötte be. Az életet az élet fája, amelyről a következő részben lesz szó. Jézus szavaiból az is 

kiderül, hogy a mennyek országában az élet tevékeny. (Lásd a talentumok példázatát. Máté 25:14-től, 

és a gírák példázatát: Lukács 19:12-től.)  

 

Az új Jeruzsálem 

 „És elvive engem lélekben egy nagy és magas hegyre és megmutatá nékem azt a nagy várost, a 

szent Jeruzsálemet, a mely Istentől szállott alá a mennyből,” (21:10.) Isten előre tudatni akarja ve-

lünk a dicsőség lakhelyének szépségét. Ezért a prófétának megmutatja, hogy továbbadhassa. Azt sze-

retné elérni, hogy tanulmányozhassuk azt a helyet, ahová megyünk. A turista is előre tanulmányozza 

azt az országot, ahová utazni készül. A pokolról, és a tűznek taváról ezért nincs részletes leírás a Bib-

liában. Isten nem akarja, hogy azt tanulmányozzuk, amire úgysem lesz szükségünk.    

 

 „Benne vala az Isten dicsősége; és annak világossága hasonló vala a legdrágább kőhöz, úgy-

mint kristálytiszta jáspis kőhöz; És nagy és magas kőfala vala, tizenkét kapuja, és a kapukon tizen-

két angyal, és felírott nevek, a melyek az Izrael fiai tizenkét törzsének nevei: Napkeletről három 

kapu; északról három kapu: délről három kapu; napnyugatról három kapu. És a város kőfalának 

tizenkét alapja vala, és azokon a Bárány tizenkét apostolának nevei. (21:11-14.) A jáspis értékét már 

a negyedik részben tisztáztuk. János számára azért ez a legdrágább kő, mert ennek a színe hasonlít 

leginkább a vér színére. A vér pedig az élet hordozó eleme.  

 A város három-három kapuval van körbe foglalva minden oldalról. A 12 kapu Jákób, azaz Izrael 

12 fiának nevét viseli. Alapjai a 12 apostolról lettek elnevezve. 

 

 „A ki pedig én velem beszéle, annál vala egy arany vessző, hogy megmérje a várost, és annak 

kapuit és kőfalát. És a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megméré 

a várost a vesszővel tizenkétezer futamatnyira: annak hosszúsága és szélessége és magassága 

egyenlő. És megméré annak kőfalát száznegyvennégy singre, ember mértékével, azaz angyaléval.” 

(21:15-17.) Emberi kéz által soha meg nem építhető, emberi ész által el nem képzelhető városról ír 

János. Minden irányban 12 000 futamnyi hosszú, széles és magas. (1 futam = 185 m.) A mi mérté-

künkkel számolva, 2220 km hosszú, széles és magas várost kell elképzelni. Ez a távolság egyenlő 

Róma és Jeruzsálem közötti távolsággal. Ez a főváros azon a földön, amelyet János látott.  
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 „És kőfalának rakása jáspisból vala; a város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló. És a 

város kőfalának alapjai ékesítve valának mindenféle drágakövekkel. Az első alap jáspis; a második 

zafir; a harmadik kálczédon; a negyedik smaragd; Az ötödik sárdonix; a hatodik sárdius; a hetedik 

krizolitus; a nyolczadik berillus; a kilenczedik topáz; a tizedik krisopráz; a tizenegyedik jáczint; a 

tizenkettedik amethist. A tizenkét kapu pedig tizenkét gyöngy; minden egyes kapu egy-egy gyöngy-

ből vala; és a város utczája tiszta arany, olyan mint az átlátszó üveg.” (21:18-21.) A város falai Jás-

pisból vannak, ami János teológiájában a legdrágább kővel azonos. Az első alap szintén jáspis. Jel-

lemző az épületre a kristályhoz hasonló áttetsző tisztaság. 

 

 „És templomot nem láttam abban: mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma, és a Bá-

rány. És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne; mert az Isten 

dicsősége megvilágosította azt, és annak szövétneke a Bárány. És a pogányok, a kik megtartatnak, 

annak világosságában járnak; és a föld királyai az ő dicsőségöket és tisztességöket abba viszik. És 

annak kapui be nem záratnak nappal (éjszaka ugyanis ott nem lesz); És a pogányok dicsőségét és 

tisztességét abba viszik.” (21:22-26.) A királyok is és a pogányok is abba viszik föl az ő dicsőségüket 

és tisztességüket, mert a város egyben az Isten temploma és Isten dicsősége ragyogja be azt. A negye-

dik, és ötödik részben olvashattunk arról, hogy királyi papsággá és szent néppé tétetünk! „És tettél 

minket a mi Istenünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a földön.” (Jelenések 5:10.) Dicső-

ségünket is azonképpen visszük föl a mennyek országába, ahogy itt a földön éltünk. A dicsőség, vagy 

kincs gyűjtése nem más, mint a szentek építkező természete aranyból, ezüstből és drágakövekből. 

„Mert más fundamentomot senki nem vethet azon kívül, a mely vettetett, mely a Jézus Krisztus. Ha 

pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundamentomra; 

Kinek-kinek munkája nyilván lészen: mert ama nap megmutatja, mivelhogy tűzben jelenik meg; és 

hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg. Ha valakinek a munkája, a 

melyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi. Ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga 

azonban megmenekül, de úgy, mintha tűzön keresztül.” (1Korinthus 3:11-15.) A drágakövek, igaz-

gyöngyök és az arany sokasága sohasem látott fényben és pompában ragyogják vissza Isten dicsősé-

gét. A városról való ígéret már Ábrahámnak is szólt. „Mert várja vala az alapokkal bíró várost, 

melynek építője és alkotója az Isten.” (Zsidók 11:10.) Ábrahámnak ígéret volt az alapokkal bíró vá-

ros, nekünk prófécia. A prófécia beteljesedését szemünk előtt láthatjuk, ha hittel elfogadjuk, hogy: „... 

más fundamentomot senki nem vethet azon kívül, a mely vettetett, mely a Jézus Krisztus.” 

(1Korinthus 3:11.) Ezek szerint a templom alapja Jézus Krisztus, de a templom az Ő népéből épül fel. 

„Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek?” (1Korinthus 

3:16.) „Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus 

Krisztus, A kiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban; A 

kiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által.” (Efézus 2:20-22.) „A ki győz, oszloppá 

teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő; és felírom ő reá az én Iste-

nemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, a mely az égből száll alá az én 

Istenemtől, és az én új nevemet.” (Jelenések 3:12.) Ezek az igék egyértelműen azt hangsúlyozzák, 

hogy a templom elemei azok a megdicsőült emberek közül kerülnek ki, akik hallották nevüket felol-

vasni az élet könyvéből. Erre a megállapításra utal az is, hogy a próféciában az új Jeruzsálem minden-

hol a Bárány menyasszonyaként van említve, kivéve ezt a részt, ahol már a 9. versben feleségként 

említi meg az új Jeruzsálemet. A Bárány felesége az Eklézsia. Ezek után ha megfigyeljük azt, hogy az 

város milyen anyagokból épül, abból arra lehet következtetni, hogy a megdicsőült emberek öltözete 

pontosan olyan gyönyörű lesz. Így magunkon fogjuk hordozni azokat a ragyogó ékességeket, amelyek 

a drágakövet és nemes fémeket és az igazgyöngyöt jellemzik. A megdicsőülés alkalmassá tesz ben-

nünket arra, hogy pontosan úgy ragyogjuk vissza az Istentől áradó fényt, életet, világosságot, ahogy a 

drágakövek a napfényt. A negyedik részben már láthattuk, hogy Isten közelségében minden ragyogó 

és tűzzel telített. Ezékiel próféta „tüzes köveknek” nevezi az Isten közelségben lévő hatalmasságokat. 

(Ezékiel 28:14-19.) Aki abból a közegből kivettetik, és Isten tüzétől távol kerül, úgy jár, mint a tűzből 

félre vetett parázs. Vagyis az idő függvényében elhamvad, megszenesedik, élettelenné válik. Az élet-

telen, megfeketedett dolgok nem adják vissza a rájuk esett fényt, hanem elnyelik. Márpedig Isten di-

csőségét nem ajánlatos elvenni. Mert meg van írva: „... és dicsőségemet másnak nem adom...” (Ézsa-

iás 42:8b.) Az üdvözültek Isten fényét továbbragyogják, mert Krisztus által életet nyernek és a Szent 
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Szellem által megelevenítő tüzet. Ezért mondja a próféta, hogy: „És templomot nem láttam abban: 

mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma, és a Bárány.” (Jelenések 21:22.) A mennyek or-

szágában nem lesz templom egyetlen városban sem, a főváros tölti be azt a szerepet, amit az ókori 

zsidó templom töltött be Izraelben. Isten lakik a fővárosban és világosítja meg azt, és az Ő szövétneke 

a Bárány. Jézus Krisztus, mint a mennyek országának világossága és egyben Isten és a Bárány, temp-

loma is az országnak. Ez a főváros már készen van. János látta a jelenés alkalmával. Az új föld többi 

városáról és lakóhelyeinek készültségéről annyit tudunk, amennyit Jézus mondott tanítványainak. „Az 

én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elme-

gyek, hogy helyet készítsek néktek.” (János 14:2.) Két esetben tesz említést János az új Jeruzsálemről. 

Először megszemélyesítő formában, mint egy menyasszonyról, és a másik helyen mint lokális bázis-

ról, ahol az utcák is aranyból vannak. Az aranyat azonban tisztának mondja, és átlátszónak, az üveg-

hez hasonlónak. Az arany átlátszósága abból adódik, hogy a megdicsőült emberek látása tökéletes 

lesz, vagyis az anyagon áthatoló. A drágakövek esetében ez alapjában véve adott, mivel áttetszőek. 

Jánosnak éppen ezért volt meglepő az arany természete. Ezért jegyezte meg átlátszóságát is. Teremté-

sénél fogva az ember látása tökéletes volt egészen az édeni bűnesetig. A bűneset után azonban elvesz-

tette a szellemi dolgok látásának képességét. Szellemünk halálának ez is következménye. A megdi-

csőült ember azonban visszakapja a szellemi látást is úgy, ahogyan az a próféciákban olvasható. 

„Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre; most rész szerint van ben-

nem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, a mint én is megismertettem.” (1Korinthus 13:12.) 

A megdicsőült ember természete alapjaiban különbözik a mai természettől. A látása is tökéletes lesz, 

de sok egyéb tulajdonsága lesz, amit emberi ész el sem tud képzelni. Azonban, ha rátekintünk Jézusra, 

és megfigyeljük, hogy feltámadása után pillanatok alatt képes volt megjelenni bárhol, akkor betekin-

tést nyerünk példáján keresztül a megdicsőültek világába. Mi pedig hasonlóak leszünk Ő hozzá és 

meg fogjuk őt látni, amint van. 

 

 „És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem a ki útálatosságot és hazugságot cselekszik, 

hanem csak a kik beírattak az élet könyvébe, a mely a Bárányé.” (21:27.) 

 

 

 

 22. „És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, a mely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a 

Báránynak királyiszékéből jövén ki 

2. Az ő utczájának közepén. És a folyóvizen innen és túl életnek fája vala, mely tizenként gyümölcsöt terem vala, minden 

hónapban meghozván gyümölcsét; és levelei a pogányok gyógyítására valók. 

3. És semmi elátkozott nem lesz többé; és az Istennek és a Báránynak királyiszéke benne lesz; és ő szolgái szolgálnak néki; 

4. És látják az ő orczáját; és az ő neve homlokukon lesz. 

5. És ott éjszaka nem lesz; és nem lesz szükségök szövétnekre és napvilágra; mert az Úr Isten világosítja meg őket, és orszá-

golnak örökkön örökké. 

6. És monda nékem: E beszédek hívek és igazak: és az Úr, a szent próféták Istene bocsátotta el az ő angyalát, hogy megmu-

tassa az ő szolgáinak azokat, a miknek meg kell lenni hamar. 

7. Ímé eljövök hamar. Boldog, a ki megtartja e könyv prófétálásának beszédeit. 

8. És én János vagyok az, a ki ezeket hallottam és láttam: és mikor hallottam és láttam, leborulék az angyal lábai előtt, hogy 

őt imádjam, a ki nékem ezeket megmutatta vala. 

9. Az pedig monda nékem: Meglásd, ne tedd; mert szolgatársad vagyok néked, és a te atyádfiainak a prófétáknak, és azok-

nak, a kik megtartják e könyvnek beszédeit. Az Istent imádd. 

10. Azután monda nékem: Be ne pecsételd e könyv prófétálásának beszédeit, mert az idő közel van. 

11. A ki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és a ki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és a ki igaz, legyen igaz 

ezután is; és a ki szent, szenteltessék meg ezután is. 

12. És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, a mint az ő cselekedete lesz. 

13. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó. 

14. Boldogok, a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a 

városba. 

15. De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind a ki szereti és 

szólja a hazugságot. 

16. Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak 

ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag. 

17. És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És a ki hallja, ezt mondja: Jövel! És a ki szomjuhozik, jöjjön el; és a ki 

akarja, vegye az élet vizét ingyen. 
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18. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, a ki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: Hogy ha valaki ezekhez hozzá tesz, e 

könyvben megirt csapásokat veti Isten arra; 

19. És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent város-

ból, és azokból, a mik e könyvben megírattak. 

20. Ezt mondja, a ki ezekről bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök. Ámen, bizony jövel Uram Jézus! 

21. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan ti veletek. Ámen.” 

 

 

 

Az üdvözültek országa, a mennyország. 
 

 „És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, a mely ragyogó vala, mint a kristály, az 

Istennek és a Báránynak királyiszékéből jövén ki Az ő utczájának közepén. És a folyóvizen innen és 

túl életnek fája vala, mely tizenként gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümöl-

csét; és levelei a pogányok gyógyítására valók. És semmi elátkozott nem lesz többé; és az Istennek 

és a Báránynak királyiszéke benne lesz; és ő szolgái szolgálnak néki; És látják az ő orczáját; és az ő 

neve homlokukon lesz.” (22:1-4.) A 22. rész közvetlen folytatása az új föld leírásának. Az utolsó 

ítélet kezdetekor a jelenlegi föld eltűnik Isten tekintete elől. Megsemmisül. Isten teremtő szavára elő-

áll az új ég, és az új föld, és a kegyelmet nyert emberek elfoglalják végleges lakóhelyeiket az új föl-

dön. A teremtéskor paradicsomi környezetben volt Ádám és Éva a bűnbeesés pillanatáig. Az ember az 

új földön visszakapja a paradicsomi környezetet, de az a környezet nevezhető úgy is, hogy: mennyek 

országa, mert ahol Isten lakik, ott a mennyország. A 21. részben azt olvastuk, hogy az új Jeruzsálem-

ben, az új föld fővárosában fog lakni Isten. Az új föld termőföld lesz és mindenféle termés, gyümölcs 

és növény található majd rajta. Jánosnak megmutatja az angyal az élet vizének tiszta folyóját, amely 

ragyogó, mint a kristály és tiszta. A folyó két partján az életnek fája van, amely minden hónapban 

terem és levelei a pogányok gyógyítására valók. Vize kristálytiszta és az élet táplálására való. Azt 

jelenti ez, hogy szükséges a folyóvíz fogyasztása. A tiszta víz Isten Igéjét szimbolizálja, amelyet nem 

elég csak úgy felületesen magunkhoz venni. El kell merülni benne teljesen, hogy általa megtisztul-

junk. Ezen kívül gyakorlatiassá kell tenni mindazt, amit megismertünk Isten Igéje, az élet vize által. 

Jézus így szól a samáriai asszonyhoz: „Valaki pedig abból a vízből iszik, a melyet én adok néki, soha 

örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, a melyet én adok néki, örök életre buzgó víznek 

kútfeje lesz ő benne.” (János 4:14.) Ugyanakkor a Szent Szellemről, is hasonló kijelentést tesz Jézus. 

„A ki hisz én bennem, a mint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből.” 

(János 7:38.) Azt hiszem, nyugodtan megállapíthatjuk ebből a két igéből kiindulva, hogy Isten Igéje 

Szellem és élet. „a beszédek, a melyeket én szólok néktek, lélek és élet.” (János 6:63b.) Isten beszé-

de, mint kristálytiszta folyó, mint az örök életnek áradata lesz jelen számunkra az új földön. Mindkét 

partján fák lesznek, amelyek az életnek fái, és gyümölcseiket minden hónapban meghozzák. A Biblia 

utolsó lapja itt arról beszél, amiről az első. Az élet fájáról. 

 Az új földön az üdvözültek háborgatásmentes életet élhetnek a mennyei környezetben, mert az 

utolsó ítéletkor sterilizálódik az univerzum. A bűn gyakorlói nem fertőzhetik az új földet és nem ré-

szesülhetnek annak áldásaiban. A megdicsőült emberek új testben ízlelhetik meg Isten gazdagságát. 

Bár az új testnek nem az evés, ivás lesz a fő igénye, hanem az Isten dicsőítés és az Úr közelsége. A 

ruha is az Atyából áradó fénytől lesz fényes. Isten dicsőségét minden alkotó szent visszaragyogja. Így 

egy szüntelenül tündöklő fényözön fog elárasztani mindent, és mindenkit. Telítve fénnyel, élettel és 

erővel. Ez a három tényező olyan alapvető életeleme az új embernek, mint a mai földön a tűz, víz és a 

levegő. „És semmi elátkozott nem lesz többé”, hanem a Krisztus jelenléte és tekintete, akinek láthat-

juk az orcáját mindörökké.  

 

 „És ott éjszaka nem lesz; és nem lesz szükségök szövétnekre és napvilágra; mert az Úr Isten 

világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké. (22:5.) Éjszaka és nappal nem lesz az új plané-

tánkon, mert Isten dicsősége fényesebb lesz minden világító égitestnél. 
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Az angyal üzenete 

 „És monda nékem: E beszédek hívek és igazak: és az Úr, a szent próféták Istene bocsátotta el 

az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat, a miknek meg kell lenni hamar. Ímé eljö-

vök hamar. Boldog, a ki megtartja e könyv prófétálásának beszédeit. És én János vagyok az, a ki 

ezeket hallottam és láttam: és mikor hallottam és láttam, leborulék az angyal lábai előtt, hogy őt 

imádjam, a ki nékem ezeket megmutatta vala. Az pedig monda nékem: Meglásd, ne tedd; mert 

szolgatársad vagyok néked, és a te atyádfiainak a prófétáknak, és azoknak, a kik megtartják e 

könyvnek beszédeit. Az Istent imádd. Azután monda nékem: Be ne pecsételd e könyv prófétálásá-

nak beszédeit, mert az idő közel van. A ki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és a ki fer-

telmes, legyen fertelmes ezután is; és a ki igaz, legyen igaz ezután is; és a ki szent, szenteltessék 

meg ezután is. És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenki-

nek, a mint az ő cselekedete lesz. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utol-

só. Boldogok, a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és beme-

hessenek a kapukon a városba. De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyil-

kosok, és a bálványimádók és mind a ki szereti és szólja a hazugságot. Én Jézus küldöttem az én 

angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama 

gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag. És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És 

a ki hallja, ezt mondja: Jövel! És a ki szomjúhozik, jöjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét in-

gyen. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, a ki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: Hogy ha 

valaki ezekhez hozzá tesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra; És ha valaki elvesz e prófé-

tálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból, és 

azokból, a mik e könyvben megírattak. Ezt mondja, a ki ezekről bizonyságot tesz: Bizony hamar 

eljövök. Ámen, bizony jövel Uram Jézus! A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyá-

jan ti veletek. Ámen.” (Jelenések 22:6-21.) 

 

Zárszó 

 „Ímé eljövök hamar.” Az angyal Jézus nevében beszél. Ez az angyal az, akiről az első rész első 

verse említést tesz, akivel elküldte Jézus Jánoshoz az üzenetet. Boldogságot ígér azoknak, akik meg-

tartják e könyv prófétálásának beszédét. János tévedésből le is borul az angyal lábai előtt, mert az 

angyali üzenetet olyan hatásosnak érzi, hogy az Istent, illetve Jézust látja az angyalban. Az angyal 

nem engedi meg Jánosnak az imádatot. Nagyon sok üzenetet rejt magába ez a tiltakozás. „Meglásd, 

ne tedd; mert szolgatársad vagyok néked... Az Istent imádd.” Egyetlen lény sem méltó az imádatra. 

Az egyedül a Teremtőt illeti. Sem a mennyei szent angyalok, sem a földi szentek nem méltók arra, 

hogy egy másik ember leboruljon eléjük, és az imádatot elvegyék. Sok tévelygő ember térdel szentek-

nek nevezett szobrok elé, és imádattal kéri a közbenjárást Istennél ahelyett, hogy imádatát közvetlenül 

a Mindenható felé fejezné ki. Pál apostol Timótheushoz írott levelének 2. rész 5. versben leírja, hogy: 

„Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus.” Az an-

gyal visszautasítja az imádatot. A földi szentek szobor másai ezt képtelenek megtenni, mert a bálvá-

nyok nem beszélnek és nem is értenek. Süketek és vakok. Imát nem hallanak meg és nem továbbíta-

nak. Közbenjárást nem végeznek senkiért, még ha úgy látszik is „mintha” megtörténne. Megmonda-

tott, hogy: „Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.” (2Mózes 20:3.) Majd így folytatódik az 

5. versben: „Ne imádd és ne tiszteld azokat;”  

 

„Be ne pecsételd” 

 A Jelenések könyvének elrejtettsége, titokzatossága nem más, mint az idő fátyola. Az 

Apokaliptikának ezek a próféciái teljesen nyitottak, bárki szabadon olvashatja és beszélhet róla, ku-

tathatja annak értelmét. Jézus ad rá engedélyt. Sőt, ahogyan a könyv elején olvashattuk, azé a boldog-

ság ígérete, aki olvassa, akik hallgatják, és megtartják a benne levő prófétálások beszédeit. „Boldog, a 

ki olvassa, és a kik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, a melyek megírattak 

abban; mert az idő közel van.” (Jelenések 1:3.) Értelme azonban csak az idők végén bontakozik ki, 

amikor lefut róla az idő fátyola, ami takarja.  

 „Azután monda nékem: Be ne pecsételd e könyv prófétálásának beszédeit, mert az idő közel 

van.” (22:10.) Az idő közel van. Ezzel kezdődött, és ezzel végződik az üzenet. Az írás nem pecsétel-

hető be. Vagyis Jézus biztosítja azt, hogy betekinthessünk e próféciák soraiba. Vessük össze azzal az 
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utasítással, amit Dániel prófétának mond az angyal. „Te pedig, Dániel, zárd be e beszédeket, és pe-

csételd be a könyvet a végső időig: tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás.” (Dániel 

12:4.) Dániel próféciái nem érthetőek az Újszövetség nélkül. A kettő együtt azonban segíti az Apoka-

liptikus próféciák megértését. Ma már tudakozzák, azaz tanulmányozzák sokan. Az időzárat a történe-

lemmel nyitja ki, a pecséteket viszont személyesen töri fel Jézus.  

 

 „És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, a mint 

az ő cselekedete lesz. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó.” (22:12-

13.) Hírtelen jövök. 
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Függelék 

 

Az eszkatológiai álláspontok (izmusok) 
 

 

Millenizmus, vagy chiliasmus. 

 Krisztus ezeréves uralkodása a latin keresztyén hitben millenizmus néven volt ismerős. Alapjául a 

mille szó szolgált, ami ezret, és az annus, amely évet jelent. A jelenések könyve 20. részében olvasha-

tunk róla. „És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; és látám azoknak 

lelkeit; a kiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és a kik nem imádták 

a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és ural-

kodtak a Krisztussal ezer esztendeig. A többi halottak pedig meg nem elevenedének, mígnem betelik 

az ezer esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent, a kinek része van az első feltámadásban: 

ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és 

uralkodnak ő vele ezer esztendeig. És mikor eltelik az ezer esztendő, a Sátán eloldatik az ő fogságá-

ból.” (Jelenések 20:4-7.)  

 A chiliasmus, a görög chilia szóból származik, ami szintén ezret jelent. A latin eredetű 

millenizmus, és a görög chiliasmus ugyanazt fejezi ki, mégis a chiliasmus külön tétellé vált az 

eszkatológiában. Rajta tévelygő nézetet, téves magyarázatot értünk, tehát tartalmilag elkülönült a vele 

azonos jelentésű millenizmustól.  

Témája: az, hogy mikortól kell számítani Krisztus ezeréves uralkodását. Azt állítják a tan hívei, hogy 

az egyház képviseli a földön, Krisztus nélkül az ezeréves uralmat, amit beteljesedettnek láttak az új-

testamentumi próféták megjelenése által is és Nagy Konstantin győzelmekor hatalomra jutott egyház-

ban is. Ezenkívül még sok, különféle tévelygésekre is lehetőséget adott. 

 

Premillenizmus 

 A premillenizmus két szó összetételéből származik. A pre és a millenizmus. Az utóbbiról már 

volt szó. A pre jelentése elő, vagy megelőző. A szót nem abban az időben találták ki, amikor alkal-

mazták a nézetet, hanem amikor magyarázták az alkalmazott nézetet. A premillenizmus azt fejezi ki, 

hogy Krisztus az ezeréves uralkodása előtt visszajön, hogy létrehozzon a földön egy olyan állapotot, 

amikor megkezdheti ezeréves uralkodását. Ezt az időszakot nyomorúságos időnek, sokszor nagy nyo-

morúságnak nevezik. Ekkor megkötözik Sátánt is, majd amikor eltelik az ezer esztendő, következik az 

örökkévalóság. Ezt a nézetet vallók megoszlanak abban az értelemben, hogy a történelmi vagy a disz-

penzációs (korszakos) álláspontot képviselik. 

 

Amillenizmus 

 Az amillenizmus, a millenizmus szó szerinti értelmezésének tagadása. Az e nézetet vallók szerint 

szimbólumnak kell tekinteni az idevonatkozó igét, vagyis a magyarázatot elspiritualizálták. A millen-

niumot úgy képzelik el, hogy az emberek egyre javulnak az evangélium hatására, ugyanakkor a go-

noszság is erősödni fog. Majd elérkezik a föld lakossága egy olyan állapotba, amikor Krisztus is visz-

szajön és megítéli az embereket. Augustinus mindennek spiritualizáló értelmezést adott, mely szerint 

a királyság maga az egyház, a millennium pedig a jelenlegi egyházkorszak, az új föld pedig a menny-

ország szimbolikus elnevezése. Az efézusi zsinat 431-ben magáévá tette Augustinus álláspontját, és ez 

mai napig is a katolikus nézet. A protestáns nagyegyházak is vallják e nézetet. Az ammillenáris nézet 

téves, tévelygő nézet. Valószínűleg a múltban is aszerint csatlakoztak a teológusok egyik vagy másik 

nézethez, ahogyan ma is. Vagyis a hajlamaiknak megfelelő nézetet vallották és vallják ma is az 

exegéták. Az ember hajlamait elsősorban a szülői házban, majd az iskolában történt neveltetése hatá-

rozza meg döntően.  

 A fogalmak definiálása után nézzük meg az Apokaliptika magyarázatának történelmén keresztül, 

hogy a fent említett nézetek hogyan uralták a történelmet. Meg kell azonban jegyezni, hogy nemcsak e 

négy nézet uralja az Apokaliptika exegétáinak magyarázatait. 

A Jelenések könyvének néhány szakasza kiemelkedő jelentőségűvé vált, és már a könyv keletkezése 

után vitatémává lett. Ilyen például: 
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- a chiliasmus (ezeréves uralkodás Krisztus visszajövetele előtt),  

- Babilon,  

- az Antikrisztus és a hamis próféta 

- vagy a 666 jelentése.  

Ezek közül a chiliasmus volt a legvitatottabb téma, és azt okozta ezzel, hogy csak későn vették fel a 

könyvet a kánonba. A római Hippolitus (megh. 235.) azt vallotta, hogy: „a világhét 6000 esztendeje 

után következik a világszombat 1000 esztendeje s éppen ez lesz az ezeréves birodalom”
81

 

 Már Pál apostol is küzdött a tévelygés ellen és a Thessalonikabelieknek írt erről a második leve-

lében, a második részben. A második században Montanus tanította, hogy a mennyei Jeruzsálem le-

szállása a küszöbön áll. „Ezekkel a tévelygőkkel szemben az egyház józan tanítói (Justinus martyr, 

Irenaeus, Hippolitus) azt hirdették, hogy az ezeréves uralkodás átmenet lesz a mostani korszak, és az 

új ég és új föld korszaka között s ez az átmeneti korszak Jézus visszajövetelével kezdődik, amelyet 

rövid időn belül vártak. Vieterinus pannóniai püspök saját korától kb. 200 év távlatára tette Jézus 

eljövetelét s a teremtés utáni hatodik évezred végére.”
82

 Láthatjuk, hogy a Premillenizmus jegyei föl-

fedezhetők az idézetben, de az a sajátossága is a témának, hogy a könyv a saját korára magyaráztatja a 

legjózanabbnak tartott teológussal is az ezeréves uralkodás beköszöntését. A fenevadról alkotott ma-

gyarázatok kezdettől fogva a római császárra mutattak, bennük látták a keresztyénüldözések véreskezű 

Antikrisztusát. Nagy Konstantin győzelme után változott a helyzet, mert egy időre az egyház is része-

sült a hatalomból, és voltak, akik az ezeréves uralkodást látták benne. Ireneaus - Lyon püspöke, 

Polikarpusz tanítványa - már a második században azonosította a 666-ot a latin nyelvvel. Leonidász 

fia, Origenész és az alexandriai iskola követői mindent elspiritualizáltak, sokat elferdítve az írás igazi 

értelmén. Beköszöntött ezzel az Amillenizmus korszaka, de még nem ért véget a Premillenizmus. En-

nek az iskolának volt követője Dioniszüiosz is, aki támadta János a szerzőségét. A sok vitát kavaró 

véleménykülönbségek az egyház felhígulása után véres harcokká váltak, és a Krisztustól eltávolodott 

egyházvezetés eretneknek nyilvánított minden ellenvélemény alkotót. Ilyen véres üldözések hatása 

alatt írta meg a könyvről kommentárját a donatisták eretnekségéhez tartozó Tychonius is a 4. század 

végén. Lényegében nem változott a magyarázat, csupán a hamis prófétát, és az Antikrisztust a pápára 

vonatkoztatta. Tyconius elvetette azt a nézetet, hogy a könyvben szereplő alakok az író idejében élő 

birodalmi uralkodóra vonatkoznak, és helyette azt a saját korának uralkodóira értelmezte. Megvetette 

ezzel az egyház, ill. a világtörténeti magyarázat alapját. Ez a szemlélet egyébként végigkísérte a 

könyv magyarázatának közel kétezer éves történelmét. Ez a prezentista szemlélet, ami azt jelenti, 

hogy a jelenbe helyezi a magyarázó a beteljesülés idejét. Ettől a szemlélettől eltérnek a préterista 

nézetet valló magyarázók, akik azt állítják, hogy a múltban már megtörténtek az események. Vannak 

még futurista nézetet valló magyarázók, akik az egész eseménysorozatot mindig a jövőbe teszik, 

bármennyit is halad előre a történelem. (Vagyis sohasem lesz belőle semmi.) Tychonius elgondolását 

folytatta Augustinus, aki azonban az egyház uralomra jutásában látta a próféciák beteljesedését. Mivel 

úgy látta, hogy Krisztus uralkodása az egyházon keresztül valósul meg, teljesen kiszorította nézetével 

a chiliasmus gondolatát. Tychonius írásából annyi maradt, amit Augustinustól tudunk, aki sokat idé-

zett tőle, terjesztette annak nézeteit, a sajátját beleszőve. Ez a pont volt az, amikor a Premillenium 

időszaka véget ért, az Amillenium korszaka pedig folytatódott és tartott a tizenhatodik századig. 

 

Diszpenzációs elmélet 

 A diszpenzációs elmélet, vagy korszakos premillenarizmus. Az egyház, ill. a világtörténeti ma-

gyarázat terjedt el a középkorban is. Ez az úgynevezett diszpenzációs elmélet. Kiemelkedő képviselő-

je volt Joachim del Fiore (kb. 1132-1202).
83

 Három korszakra tagolta az egyháztörténelmet. Az 

Atya, a Fiú és a Szent Lélek korszakára. Ezt 1260 évre, azaz 42 nemzedékre osztotta, és arra a követ-

keztetésre jutott, hogy a végsőben jön el a Szent Lélek korszaka, amelyben egy új pünkösd köszönt az 

egyházra. Ez a magyarázat lett az alapja, a pünkösdi irányzatoknak is. Ez a szemlélet Angliában az 

1800-as évek elején, a Plymouth Brethren nevezetű csoport révén kristályosodott ki. Jézus két vissza-

jövetelét tartották elképzelhetőnek. Először azért jön, hogy az egyházat elragadja, másodszor az egy-

házzal jön vissza, hogy az uralkodását megkezdje. E nézet szerint az egyház a nagy nyomorúságot 

nem éli meg a földön. Ezt a nézetet egyetlen ok miatt támadták. Az ok pedig az volt, hogy még túlsá-

gosan új a nézet ahhoz, hogy hihető legyen. Hívei viszont azzal védekeztek, hogy a Biblia utal arra, 
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hogy az utolsó idők eseményei egyre érthetőbbek lesznek a történelem előrehaladásával. Lásd! Jere-

miás 30:24., Dániel 12:4.  

 Joachim del Fiore: a lényeg nála is az volt, hogy a hamis prófétát az egyház élén kell keresni. 

Ezt a gondolatot vitte tovább Nicolas de Lyra francia teológus (megh. 1349), akinek nézete nagy ha-

tással volt Lutherre is. Luther azonban nem tekintette a könyvet sem apostolinak, sem prófétainak, 

hanem IV. Ezsdrás könyvéhez tartotta azt hasonlónak. Később változtatott véleményén, és az 1522-i 

újszövetségi fordításának magyarázatát megváltoztatta, és kijelentette, hogy képtelen megbirkózni a 

Jelenések könyvével.  

 Kálvin nem írt kommentárt a könyvhöz. Eljutott hozzánk azonban Matthew Henry írása, amely 

rendkívül szerény és nem több a vázlatnál, de az 1940-es hangai Szabó Zsigmond fordítású és kiadású 

kötet legalább olvasható volt Magyarországon is. Könyvében nyomát sem találni híres 

posztmillenizmusról vallott nézetének. Létezik azonban az angol presbiteriánus lelkipásztornak egy 

posztmillenizmust propagáló írása, An Exposition of the Old Testament and New Testament címmel. 

(Az Ószövetség és az Újszövetség magyarázata) Ez az írás olyan emberek elismerését is kivívta, mint 

Charles H. Spurgeon, vagy Whitefield, akiről azt állították, hogy négyszer olvasta el és utoljára a tér-

dein. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, hogy láthassuk, mit jelentett a Jelenések könyvéről időál-

ló magyarázatot írni. A posztmillenizmus ugyanis téves magyarázat, mégis térdet hajtottak Matthew 

Henry írása előtt olyan emberek, akik egyébként az egyháztörténelemben is fehér hollónak számíta-

nak. Ebből láthatjuk egyben azt is, hogy nem kárhoztatható a húszadik század ismeretalapjáról az 

őskeresztyénkor, a középkor vagy az újkor magyarázója azért, mert elfogultan a maga korára értel-

mezte az üzeneteket. Különben azt állítom, hogy ha még ezer évig tartana a pogányság ideje, addig is 

minden születendő magyarázat olyan lenne, hogy a magyarázó a saját korára értelmezné a millennium 

beköszöntését. Ez a Jelenések könyvének a sajátságos műfajából adódik, és ez biztosítaná a folytonos 

éberséget az egyházban. Sajnos, még ennek ellenére sem volt mindig az.  

 

Posztmillenizmus 

 A posztmillenizmus lényege abban áll, hogy egy ezeréves békeország elhozható egy hatalmas 

méretű evangelizálás által. Daniel Whitby fejlesztette ki az 1600-as évek közepén. A nézet a nevét 

onnan kapta, hogy Jézus visszajövetele az egyház ezer éves valóságos uralkodása után (post) fog meg-

történni. Így már érthető, hogy miért dicsérte Matthew Henry írását Spurgeon. „Noha Henry barátai 

adták ki kéziratait a Jelenések könyvéről, nem kétséges, hogy hűségesen képviselték annak álláspont-

ját. A Baptist Book Concern, Luisville, Kentucky kiadásában megjelent példány igen biztos abban, 

hogy a pápa a Jelenések 18 nagy paráznája, úgyhogy a pápának az illusztratív érme is együtt szere-

pel.”
84

 

 Ennek a téves nézetnek köszönhető, hogy a XVIII. - XIX. században hatalmas evangélizációk, és 

hatalmas evangélizátorok voltak. Az volt ugyanis a törekvésük, hogy az evangéliummal az egész vilá-

got megtérésre kényszerítsék, és akkor Jézus visszajövetelének megteremtik a feltételeit. Nem Jézus 

jött, hanem az első és második világháború. A postmillenarista szemléletből kiábrándultak a teológu-

sok. Sokan még a világháborúk előtt. Új nézet kibontakozása kezdődött meg. 

 A reformáció után újból fellángolt a chiliasmus szemléletének jelentősége. Számítgatások és 

évszámok jelentek meg arra nézve, hogy mikor kezdődik az ezeréves birodalom. Az angol Whiston a 

millennium kezdetét 1715-re, majd 1734-re tette, végül 1866-ra módosította. Bengel a pietista teoló-

gus ezt az időpontot 1836. jún. 18-ra számította ki. 

Századunk teológusai sem maradtak közömbösek a könyv iránt, és a sok tévedés, amely őrületbe ker-

gette a magyarázót, nem riasztotta vissza őket. Sokszor az óvatosság olyan méreteket öltött, hogy a 

teológus kezéből kikerült munka csupán vázlatnak tekinthető. Ilyen Ravasz László munkája is. Nem 

tér el azonban ő sem attól a négy tételtől, amely a legfontosabb ebben a könyvben. Mint már említet-

tem ezek a sarkalatos pontjai az írásnak, tehát kardinális tételek.  

1. Ezeréves uralkodás. 

2. Babilon. 

3. Antikrisztus és a hamis próféta személye. 

4. A 666 jelentése. 



209 

 

Ma megtalálhatóak a Premillenizmus és az Amillenizmus nézeteinek képviselői is. Az alábbi táblázat-

ban figyelemmel kísérhetjük a legfontosabb jellemzőit a szemléltetett nézeteknek. 

 

Short tribulációs elmélet 

 Az elmélet lényege az, hogy az Eklézsia bele kerül a nagy nyomorúságba, de csak egy rövid ide-

ig. Jézus azt mondja a Mt. 24:22- ben, hogy: „És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen 

ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.”   

Mivel itt Jézus a thlipsziszról (nagy nyomorúság) beszél, ezért azoknak kell megrövidülni. Nem 1290 

nap lesz számukra a nagy nyomorúság ideje. Mégpedig azért, mert a nagy nyomorúság 1260 napjának 

az utolsó 1260 napja a „harag napja”. A harag azonban nem érinti a választottakat. Erről Pál levelében 

olvashatunk. „És várjátok az Ő Fiát az égből, akit feltámasztott a halálból, a Jézust, aki megszaba-

dít minket amaz eljövendő haragtól.” 1Thess 1:10.; valamint: „Mert nem haragra rendelt minket az 

Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által,” 1Thess 5:9. Ez a 

két kijelentés a választottakat (Eklézsia) megszabadítja a haragtól, mert nem haragra rendeltettek. 

Megpróbáltatásuk lesz egy rövid ideig a nagy nyomorúságban, de haragban nem részesülnek. Ezért az 

1290 napból a harag 1260 napját le kell vonni. Marad a „rövid idejű”, (megrövidített) nagy nyomorú-

ság.  

 Kik azok a választottak? Azok, akiknek a testük a Szent Szellem temploma. Azok, akiket Isten 

elpecsételt magának. „Aki el is pecsételt minket, és a léleknek zálogát adta a mi szíveinkbe.” 2Kor 

1:22. Ők azok, akik a keresztyén egyházakban élnek, de Istennek megszentelt edényei. Azok, akik a 

választott szentek közösségét alkotják. Az Eklézsia. A választottak és az Eklézsia azonos tartalommal 

bír az Új szövetségben. Mert az Eklézsia tagjai a választottak, akik a Szent Szellem zálogát, Istennek 

pecsétjét hordják a szíveikben.  

 Ezek a gondolatok motiváltak arra, hogy megalkossam a „short tribulációs elmélet”-et. Sem a 

diszpenzációs elmélet, sem a történelmi premillenizmus, sem az ammilenizmus, sem a 

posztmillenizmus nem alkalmasak arra, hogy meghatározzák az elragadtatás helyét. Idejét ez sem tud-

ja, és semmi, vagy senki sem, mert azt Isten megmondta, hogy senki sem tudhatja.  

 

Az eszkatológiai álláspontokat összegező ábra 

 
Teológiai Téma 

álláspont Ábrahám leszár-

mazottai 

Az elragadtatás A nagy nyomorúság A millenium 

Diszpenzációs 

premillenizm 

(korszakos elmé-

let) 

A zsidók A nagy nyomorúság 

előtt 

Az egyház fölvétele a 

mennybe, mielőtt bekö-

vetkezik 

Krisztus uralkodik ezer 

évig a jövőben 

Történelmi 

premillenizmus 

Az Ószövetségben a 

zsidók, az Ú. sz-ben 

az egyház. Pogá-

nyok és zsidók. 

A nagy nyomorúság 

után 

Az egyház jelen lesz a 

földön, míg ez végbe-

megy. 

Krisztus uralkodik az 

egész emberiség fölött a 

jövőben 

Amillenizmus Az Ószövetségben a 

zsidók, az Újszövet-

ségben az egyház. 

Pogányok és zsidók. 

A nagy nyomorúság 

után 

Az egyház jelen lesz a 

földön, míg ez végbe-

megy, mikor Krisztus 

uralkodik az égben és a 

földön. 

Lesz egy meghatározat-

lan időszak a jelenben 

Posztmillenizmus Az Ószövetségben a 

zsidók. Az egyház, a 

zsidók és a pogá-

nyok is. 

Posztmillenáris Az egyház jelen lesz a 

földön, míg ez végbe-

megy. 

Jön az aranykor, amikor 

az evangélium uralja a 

földet. 

Short tribulációs 

elmélet 

(Berkes Sándor 

álláspontja.) 

Az Ószövetségben 

a zsidók, az Ú. sz-

ben az Eklézsia. 

Majd az utolsó hét 

év alatt ismét a 

zsidók. 

A nagy nyomorú-

ságból. 

Az egyház jelen lesz a 

földön egy megrövidített 

ideig. Elragadtatik belő-

le, és a mennyei menyeg-

zőn lesz. 

Krisztus uralkodik 

ezer esztendeig az 

apokalipszis túlélői és 

utódaik fölött, az Ő 

szentjeivel. 
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 Elmondhatjuk ma már, hogy a világ egyetlen Bibliát olvasó népe sem maradt közömbös a téma 

iránt. Sőt, ma már nemcsak azt mondhatjuk, hogy minden nép nyelvén olvasható, de azt is, hogy az 

egyházi felekezetek a saját látásuk nyelvére transzformálják a magyarázatot. Ez még nem hiba. Az 

viszont igen, ha önmagasztalóak és a másik felekezetet kárhoztatóak. Ezzel tulajdonképpen megindul 

egy vallási tévelygés, amely a végén viharrá fokozódik. Ugyanakkor a sok jó és rossz magyarázat egy 

újabb vitasorozatot indít el korunk exegétái között, amely legalább olyan kardinális tételsorozat, mint 

a chiliasmus, Babilon stb. voltak.  

Ma ezek közé tartoznak:  

- a fehér lónak és lovasának azonosítása,  

- az Antikrisztus elszellemiesítésének kérdése,  

- a nagy nyomorúságot megélik e a szentek a földön vagy  

   megtörténik az elragadtatás,  

- az elragadtatás elhelyezése, az egyháztörténelem idejében.  

A könyv magyarázatait 4 fő csoportra osztjuk. 

1. Kortörténeti magyarázatra, amely szerint a könyv írásával egyidejű eseményeket tárgyal. 

(Préterista szemlélet) 

2. Egyháztörténeti magyarázatokra, amelyek szerint a könyv képei az egész egyháztörténetben elszórt 

különböző korokhoz tartozó eseményeknek, állapotoknak és helyzeteknek kiábrázolásai, éspedig: 

vagy egyes történeti események, vagy helyzetek jövendölései, vagy ismétlődő események és álla-

potok tipikus megjelölései. (Prezentista szemlélet) 

3. Végidős magyarázatokra, amelyek szerint az egész könyv az utolsó idők eseményeit és viszonyait 

jelöli. (Futurista szemlélet) 

4. Vegyes magyarázatokra, amelyek az első három magyarázási módokat keverik, illetőleg egyesítik. 

 

 

A bibliai apokaliptika fogalma, jelentése, definíciója 

Az apokaliptika az a tudomány, amely az apokalitikus történeteket és próféciákat tárgyalja. Az 

apokaliptika saját nyelvezettel rendelkezik, amely magában egy stílust képvisel. Az apokalitika gyak-

ran van együtt több irodalmi műfajjal is. Így például a Jelenések könyvében megtalálható négy fő 

műfaj: 

1. a levél, 

2. a prófécia, 

3. a dráma, (prófétikus dráma) 

4. az apokaliptika. 

A négy fő műfaj közül az első, a levél a legismertebb. Gyakran találkozunk vele, és mi is szer-

kesztünk levelet. 

A prófécia már nehezebben beazonosítható műfaj, mert pontosan az adja a nehézségi fokát, hogy 

gyakran jelen van az életünkben. Még az időjárás jelentés is a prófécia műfajába tartozik, mert előre 

jelenti meg a jövő eseményeit. Az okkultizmus is próféciákból kovácsolja a maga zsákmányát, de az 

emberek hiszékenységéből táplálkozik. Ugyanis hamis, és ördögi eredetű. Isten kijelentései gyakran 

próféciákban található meg. Csak azok értik, akik hisznek benne, mert az isteni kijelentések megérté-

sének alapja a hit. Lásd Zsidók 11. 1-3. verseket. 

A dráma mindig megtörtént eseményeket beszéltet el. Az elbeszéltetés szereplői úgy teszik ezt, 

hogy a múlt eseményeit a jelenbe helyezik, vagyis megjelenítik. Más a helyzet akkor ha prófétikus 

drámáról van szó. Ebben az esetben ugyanis nem megtörtént események jelenítődnek meg, kerülnek a 

jelenbe, hanem megprófétált (még meg nem történt) események kerülnek a jelenbe, jelenítődnek meg. 

Ilyen drámai alkotás a Jelenések könyve is.  

A jelenések 1:1 –ben okozhat félre értést a „megjelenté” kifejezés, mert a mai szóhasználatban ez 

a felettes hatalomnak való számot adást is jelentheti. Segít azonban eligazodni bennünket a szöveg 

kontextus. A vers első szakasza ugyanis elárulja az alárendeltségi viszonyokat is, és azt is, hogy ki 

kicsoda.  
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Semmi hiba az Új fordítású szövegben azzal, hogy az „eszémanen” szó „kijelentésnek” van for-

dítva. Egészen addig rendben van, amíg a teológus tudja kezelni a szöveget. A Károli fordításban 

azonban „megjelenté” -nek van fordítva és sokkal közelebb van a prófétikus dáma - megjelenítés - 

felismertető szavához. Ráadásul, ha megnézzük a Csia Lajos féle fordítást is, amely már teljesen vilá-

gosan eligazít minden képzett teológust abban, hogy a „jelképekbe öltöztetett” szintén nagyon helyes 

fordítást alkalmazta. A „jelképekbe öltöztetett” kifejezés egészen közel visz bennünket a Károli fordí-

tás „megjelenté” szavához. A „megjelenté” ugyanis nem annyira a „jelentést ad” kifejezéssel azonos. 

Sokkal inkább a meg jelenítéshez van közel. Vagyis a jövő prófétikus eseményeit, s ez esetben drámai 

eseményeit a „jelen”-be helyezi, és úgy mutatja be, jeleníti meg. Ez történik a történelmi dráma szín-

padi bemutatásánál is. A múltban történt eseményeket a jelenbe helyezi, vagyis megjelenti, megjelení-

ti. Ezért beszélhetünk a Jelenések könyve azon szakaszainál prófétikus drámáról. 

A kettő közötti különbség azt is elárulja, hogy a történelmi dráma a drámaíró történész tollából, szel-

lemi tárházából fakad, míg a prófétikus dráma sohasem keletkezhet emberi erőfeszítések árán. Azt 

csak az tudhatja, aki a múltat, jelent és a jövőt egyaránt ismeri, vagyis maga Isten. Ő a jövő drámai 

eseményeit ismeri és megjelenti, helyesebben meg jeleníti, vagyis a jelenbe helyezve jelenést ad, jele-

nést, jelenetet láttat a prófétával. 

Az apokaliptika elrejtett üzeneteket tartalmazó szimbólumoknak a rendszere, valamint azok hor-

dozó eleme, mely bizonyos műfajokba csomagolt, vagy allegóriákba zárt (kódolt) nyelvezet. Mindig 

lepecsételt írásmű, amely pecsét(ek) feltörésre vár(nak), de feltörni a pecséteket az képes, aki az iratot 

megalkotta. Maga Jézus Krisztus. Éppen ezért az ő kijelentése alapján értelmezhető minden bibliai 

apokaliptikus irat.  

„Az apokaliptika - az apokalipszis sajátos ábrázolásmódja, az apokaliptikus könyveket felölelő 

irodalom.” A Keresztyén Bibliai Lexikon így fogalmaz: „A szó jelentése az apokalüptó g. igére megy 

vissza, melynek jelentése: »(titkot) felfedni, kijelenteni«. Teológiai szakkifejezésként elsősorban mű-

faji meghatározás, amely olyan irodalmi alkotást jelöl meg, ahol a szerző(k) mitológiai utalásokkal 

telített, szimbólumokban bővölködő nyelven a közeli végidőket jövendöli(k) meg, ill. az ezt követő 

hatalmas történelmi fordulatot. Nem ritka eközben a víziók, és audíciók ábrázolása sem. A műfaji 

kategórián túl az apokaliptika bizonyos teológiai látásmódot is jelent, amely először a Kr. e. 5. század. 

»korszelleme« volt, majd ezt követően képviselhető szemléletként tovább élt egészen napjainkig.” 

A szakkifejezés eredete a Jelenések könyvére megy vissza. Az ehhez hasonló műveket nevezték 

apokaliptikusnak. Az apokaliptika a műfajra, látásmódra utal, az eszkatológia pedig a teológiai foga-

lomra. Az eszkatológia az aioón végére és az eljövendő elejére utal, az apokaliptika pedig azt írja le, 

ami a korszakváltáshoz vezet. 

Az apokaliptika jelen van más vallásirodalomban is. (Visnu isten küldötte a 4. világkorszak végén 

fehér lovon vonul végig a világon és elhozza az aranykort. Eredete Kr.e 3. század és Kr.u. 3. századot 

jelöli meg. 

Az apokaliptika jellegzetessége a számmisztika, és a jelképrendszer, tehát a szimbólumok világa. 

C. Westermann az apokaliptika fogalmát ószövetségi oldaláról közelíti meg, számomra a legmarkán-

sabban és legkifejezőbben. „Az apokaliptika az emberiség és a kozmosz története horizontján megy 

végbe. A nagy birodalmaknak az apokaliptikus drámában külön jelentőségük van: az emberek sorsa a 

tét... Amit az apokaliptika meghirdet, az valójában a történelem vége.”  

Apokaliptikáról akkor beszélhetünk, amikor az emberiség és a kozmosz történetének horizontján 

haladunk. A prófétaság viszont a néptörténetek horizontján vonul végig. Más népekről csak úgy be-

szél a prófécia, hogy azokat Izraelhez vonatkoztatja. A szellemvilág viaskodásának következménye az, 

hogy a kozmosz lényei azonos dimenzióba kerülnek az emberiséggel. Ettől a ponttól kezdve együtt 

íródik a két teremtmény története (itt próféciája), vagyis az emberiség és a szellemvilág lényeinek 

története. A történeti horizont azonos. Az apokaliptika leglényegesebb eleme két civilizáció, a szelle-

mi és a földi civilizáció találkozása. Itt azonban nem szabad azt gondolnunk, hogy a szellemi dimen-

zióbeli csak a sötétség lakója lehet. Akkor is apokaliptikáról van szó, ha a teremtéstörténetről beszé-

lünk, és akkor is, amikor az özönvíz történetről. Ott is megjelentek a kozmosz lakói, és kapcsolatba 

léptek az emberi civilizációval. Az édenben Isten és az ember találkozása is megtörtént, valamint Sá-

tánnal való találkozás is azonos történeti horizontba került. Az volt a kezdet apokalipszise. Amiről a 
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jelenések könyvében olvasunk, az pedig két korszak végének az apokalipszise. Az egyik korszak a 

zsidóké, a másik az egyházé. 

„Sci-fi irodalom” is apokaliptikáról beszél, amikor nulla és sokadik típusú találkozást emleget. 

Csak éppen nem tudja nevén nevezni a Biblia nélkül, vagy szándékosan ferdíti a szellemvilág lakóinak 

szándékát, és azt mondja, hogy: UFO.* (Vagy nem tudja azonosítani, vagy szándékosan hazudik.) A 

Biblia viszont azonosítja, és azt mondja, hogy: A nagy sárkányt, ama régi kígyót, a nagy hittetőt, a 

földre vetik (Jel 12:9). 

Az apokaliptika másik igen lényeges eleme a totális pusztulás, amelyben a tűz főszerepet játszik. 

Később látni fogjuk ennek a gondolatnak a lényegét, amikor a jeruzsálemi templomról és a zsidó gon-

dolkodásról írok. 

Ez a gondolatanyag akkor sokat foglalkoztatta az embereket szóban és írásban egyaránt. Megvolt 

ennek a gondolatkörnek a maga sajátos külön képrendszere, irodalmi műfaja. Bár ez a műfaj nem 

hasonlított sem a próféciához, sem a tanításhoz, mégis mind a kettőt helyettesítette, ugyanis az iro-

dalmi műfajok vegyületének terméke maga az apokaliptika. Látomások, jóslatok formájában beszél a 

bekövetkezendőkről, melyek a világ elmúlását és megújulását kísérik. Ezeket nevezték apokalipszis-

nek, megnyilatkozásnak, a titkot takaró fátyol fellebbentésének. Az egész gondolatkört egybekapcsol-

ja Jézus a visszajövetelével. A világ megrendítését előidéző roppant katasztrófák, kozmikus méretű 

csapások előjelei lesznek az eljövetelének. Végül az égnek felhőiben megjelenik az embernek Fia, 

akinek Isten hatalmat, dicsőséget és országot ad: az Ő hatalma örökkévaló hatalom, amely el nem 

múlik, és az Ő országa meg nem rontatik (Dán 7:13-14). 

 

„Az apokaliptikus irodalom elsődleges célja az elrejtett dolgok leleplezése, különös tekintettel az 

idők végére. A nem kanonikus apokaliptikus irodalom Dániel korától a Kr. u. első századig virágzott. 

A kanonikus és nem kanonikus irodalom, természetesen sok tekintetben hasonlít egymáshoz. Ez nem 

meglepő, hiszen tudjuk, hogy Isten minden korban az éppen az idő tájt használatos műfajokat vette 

igénybe a maga üzenetének közlésére, rögzítésére. A nem kanonikus és kanonikus apokaliptikus iro-

dalmi művek közötti hasonlóságok tehát Isten tervének megfelelő tények. Ez a hasonlóság célszerű és 

természetes. A kétféle apokaliptikus irodalom termékei között fennálló alapvető különbségek, sőt 

ellentétek nem műfaji eredetűek, hanem - ami ennél sokkal fontosabb - maga az inspiráció!”  

A protestáns Bibliában négy nagy apokaliptikus művet találunk. Dániel, Jóel, Zakariás, Jelenések 

könyve, valamint az evangéliumokban a Máté 24-25 fejezetek, mint Jézus Krisztusnak a nagy apoka-

liptikus beszéde. Ezeken kívül fejezetek olvashatók még Ézsaiás 14, 24-27, 29, Ezékiel 21, 22:19-22, 

28:12-19-ben. 

Legismertebb apokaliptikus történetek a Bibliában:  

1. Teremtés történet 

2. Az özönvíz története 

3. Ábrahám története 

4. Jézus Krisztus élete 

Apokaliptikus próféciák:  

1. Dániel próféta könyve 

2. Jóel próféta könyve 

3. Ezékiel próféta könyve 21, 22:19-22, 28:12-19-ben. 

4. Ézsaiás próféta könyve 14, 24-27, 29, fejezetek. 

5. Zakariás próféta könyve 

6. Jézus Krisztus nagy apokaliptikus beszéde. Máté 24 ,25 fejezetek. 

7. Jelenések könyve 

 

Az apokalüpszis szó jelentése: 

 Az újszövetségi görög-magyar szótárban ez áll az „apokalüpszisz” szó jelentéseként: kijelentés, 

kinyilatkoztatás, felfedés, (Róma 8:19.) Isten fiai kijelentésére (amikor nyilvánvalókká lesznek) 

várni. Az apokalipszis szó a köztudattal ellentétben nem valami retteneteset jelent tehát, hanem vala-

mi lepel mögé rejtett dolognak a felfedését, leleplezését, feltárását, kinyilatkoztatását. Ilyen a szobor 
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leleplezése előtti pillanat is, amikor lepel takarja ugyan a tiszta képet, de mégis sejteni engedi a mű 

alakját. Jézus Krisztus kijelenti az Ő szolgáinak azt, ami a lepel alatt van, és betekintést enged szá-

mukra a mennyei dolgokba. Ez azt is jelenti, hogy időtől függetlenül előre láthatják a történelmet. Az 

apokaliptikus nyelvezetre azért van szükség, mert időtálló, és idő előtt meg nem fejthető. Az emberek 

szókincse, szókészlete állandóan változik. A szavak is gyakran elvesztik jelentőségüket, de az orosz-

lán mindig ragadozó marad, a sárkány mindig a pokol fejedelme, a kígyó a halkan surranó, hízelgő 

alattomosságot, az ősz fej pedig a tisztességet jelenti. A történelem folyamán mindig a „fenevad” 

jelzővel ruházták fel a véreskezű uralkodókat és ez az allegorikus nyelvezet a biztosíték arra, hogy 

Jézus Krisztus kijelentése célba talál a végidőkben is. Aki Jézus Krisztustól nyert hittel olvassa, annak 

szelleméről, szívéről hullik le a lepel úgy, ahogy azt a 2Korinthus 3:14-18. verseiben olvashatjuk. 

 

 

Az Apokaliptika írójának célja 
 

 Az, hogy Isten elkövetkezendő haragja (Az Úr haragjának napja.) elől megmeneküljenek azok, 

akik olvassák a Jelenések könyvét. Ezt párhuzamba kell állítani a Máté 24:14-15-el. Ez a két vers 

ugyanis tömör kijelentése annak, amit a Jelenések könyve részletesen elmond. A 24. rész azonban már 

bővíti a mondanivalót. A Máté 24:14-15, viszont az összefoglalása néhány sorban az egész fejezetnek. 

Jézus ott a királyság evangéliumáról beszélt.  

 66-ban körülfogták Jeruzsálemet a római seregek, 70-ben pedig lerombolták. Ekkor teljesedett be 

a Dániel próféciája. (Lásd! Dániel 9:24-27.) Akik ezt a Dániel könyvéből megértették, azok megme-

nekültek. Kifutottak, kimenekültek Jeruzsálemből, a pusztító utálatosság elől, ami a haderőt jelképez-

te. Abban az időben, akik hallották Isten hangját és olvasták a Dániel próféciáit, megértették, mit kel-

lett tenniük. Ma, akik olvassuk a Bibliát, megértjük, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy megmenekül-

hessünk ama rettenetes nap elől. Arról van szó tehát, hogy akik olvassák a könyv próféciáinak beszé-

deit, azok felkészülhetnek időben a közelgő veszedelemre, ahogy ezt Noé is tette, amikor megintetett 

Istentől. Ugyanakkor elvégezheti azt a szolgálatot, amit Isten bíz azokra, akik megértik a könyvben és 

a szinoptikus evangéliumokban leírt intelmeket. A Jelenések könyve önmagában szép olvasmány, de 

nem magyarázható. A Biblia azonban önmagát magyarázza. A Jelenések könyvének értelmezése tehát 

a Bibliában van. A próféciák bekövetkezésének jelei viszont a természetben található. Kettős próféci-

ákat fedezünk fel, és amit már beteljesedni láthatunk történelmi tényként, arról a Jelenések könyve 

továbbra is próféciaként beszél. Eljutottunk tehát a fraktálelmélethez, ahol a dolgok olyanok nagyban, 

mint kicsiben. Vagyis ami megtörtént Jeruzsálemben 70-ben, az megtörténik a pogányság idejének 

végén világméretekben. Elmondhatjuk, hogy Jézusnak a nagy apokaliptikus beszédei kettős próféci-

ák. Ezt igazolja az, hogy kijelentette a vég eseményeit Jánoson keresztül is. A kettős prófécia azt je-

lenti, hogy két alkalommal történik meg a megprófétált esemény. 

 

A párhuzamba állítás: Jeruzsálem és a templom lerombolása a zsidók számára a korszak végével, az 

Apokalipszis a mi számunkra, az Úr haragjának napjával és a pogányság idejének végével egyenlő. 

Amikor a tanítványok az Olajfák hegyén Jézust megkérdezték, akkor a korszak végére kérdeztek rá, az 

aiónosz szóval. Világ végéről nincs szó a Bibliában sehol sem. Csupán a fordító alkalmazta ezt a kife-

jezést. „Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzá menének a tanítványok magukban mondván: 

Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végé-

nek?” (Máté 24:3) Szükséges tisztázni a tanítványok kérdését, hiszen ma már nem azt értjük alatta, 

ami az eredeti kérdés volt. A Károli fordításban a világvége szó szerepel, aminek a teljes megsemmi-

sülés a vonzata. A világvége fogalma éppen ezért alkalmat ad tévelygésekre, és a keresztyének kritizá-

lására. A görög szövegben a következőt olvahatjuk: „καθημένοσ δὲ αὐηοῦ ἐπὶ ηοῦ ὄροσς ηῶν ἐλαιῶν 

προζῆλθον αὐηῷ οἱ μαθηηαὶ καη’ ἰδίαν λέγονηες· εἰπὲ ἡμῖν, πόηε ηαῦηα ἔζηαι, καὶ ηί ηὸ ζημεῖον ηῆς 

ζῆς παροσζίας καὶ ζσνηελείας ηοῦ αἰῶνος;”„Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzá 

menének a tanítványok magukban mondván: Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? és 

micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének?”(Máté 24:3). Hangsúlyozni a ζσνηελείας 

ηοῦ αἰῶνος -t szeretném, amelynek jelentése inkább világkorszak befejezése, amely világkorszak után 
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egy másik következik. A tanítványok kérdése tehát arra terjedt ki, hogy mikor lesz vége annak a kor-

szaknak, amelyben ők éltek, és annak a végnek mik lesznek a jelei. 

A könyv elsődleges szerzője 

 „Jézus Krisztus kijelentése, a melyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, a 

miknek meg kell lenniük hamar: Ő pedig elküldvén azt az ő angyala által, megjelenté az ő szolgá-

jának Jánosnak, A ki bizonyságot tett az Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, min-

denről, a mit látott.” (1:1-2.) 

Ἀποκάλσψις Ἰηζοῦ Χριζηοῦ, Jézus Krisztus apokalypszise. (Jézus Krisztus ellebbenti a fátylat.) Ez 

egy genitivus subiectivus, (nyelvtani stílusalakzat) vagyis Jézus Krisztus a kinyilatkoztató, Ő a kinyi-

latkoztatás alanya. Ő lebbenti el a fátylat, tárja fel a jövőt az olvasó, és a hallgatók előtt. 

 

A másodlagos szerző 

 „Én János, a ki néktek atyátokfia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és ki-

rályságában és tűrésében, a szigeten valék, a mely Páthmósnak neveztetik, az Isten beszédéért és a 

Jézus Krisztus bizonyságtételéért.” (1:9.) A könyvben bemutatkozással kezdi az író, de nem állítja 

magáról, hogy ő volna a szerző, hanem azt mondja, hogy Isten a szerző, és ő adta azt Jézusnak, hogy 

mutassa meg az ő szolgáinak és jelentse ki az angyal által. János tanúnak mondja magát, aki mindent, 

amit látott és hallott, változtatás nélkül közöl. János stílusára rá lehet ismerni abból is, ahogyan Jézust 

Isten Igéjének nevezi. A könyv alapján az íróról azt lehet elmondani, hogy Kis-Ázsiában élt, és az 

ottani gyülekezet nagy tekintélyű pásztora volt. Nyilvánvaló, hogy aki írta, az személyesen is ismerte 

Jézust, mert olyan gondolatokkal találkozhatunk a könyvben, amit nem közölhetnek egymással isme-

retlenek. Amikor Jézus megjelenik az írónak, úgy szólítja meg, mint régi ismerősét, akivel nagyon jól 

ismerték egymást. „Ne félj; én vagyok...” (1:17b.) Így csak olyanhoz szólhatott az Úr, aki már látta, 

sőt érintette is őt. (1János 1:3.) Említettem, hogy az alexandriai Dionüsziosz támadta azt a nézetet, 

hogy János a könyv írója. Újabban is gondoltak arra, hogy Márk János a szerző, de Márkot, János név 

alatt éppen úgy nem ismerték a régiek, mint Pált Saulus néven. Abban az időben egyetlen nagytekinté-

lyű ember volt Kis-Ázsiában ezen a néven, János apostol. Ami a stílust illeti, nem lehet döntő érvként 

felhasználni János ellen, mert az Apokaliptika nyelvezete magában egy stílust képvisel. Ez alapján 

sokkal közelebb áll Dániel könyvéhez, de mégsem jut eszébe senkinek sem azt állítani, hogy Dániel 

próféta a könyv írója. János mellett szól viszont az az érv, hogy nem apostolnak nevezi magát, hanem 

tanúnak. Ezt ugyanis csak az alázat motiválhatta, ugyanis az apostolság kívánatos volt a tekintély mi-

att, a mártíromság pedig kerülendő a kínhalál miatt. A tanú ugyanis azt jelenti, hogy Jézus szenvedé-

sében részesülni. Erre önmagától senki sem volt képes. Csakis akkor, ha valódi az író és az is, amit 

leírt. 

 

Címzettek: Ázsia hét gyülekezetét jelöli meg. (1:4.) Ma viszont mindenkinek szól, aki olvassa. 

 

Végső forrása: Maga Isten. Emberi tanúja (hosz emartűrészen) - aki bizonyságot tett - a János nevet 

viseli.  

 

A Jelenések könyvének tartalma és műfaja: Az evangéliumoknál az irodalmi műfajok keveréke van 

jelen. A Jelenések könyvénél pontosan így találjuk meg a műfajokat. 

Tartalmilag:  - Eszkatológia. 

Műfajilag:  - Dráma 

 - Levél és 

 - prófécia.  

 - Apokaliptika. 

  

A könyv sajátosságai 

 

 - A végítélettel legtöbbet ez foglalkozik, 

 - valamint az Úr haragjának napjával 

 - és az egyházzal. 
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 - A legtökéletesebben mutatja be a mennyországot. 

 - Kijelentések halmazával van tele. 

 - Prófétikus kijelentés a végső napokra. 

 

 

Tartalmi felosztás a látomások szerint 
 

 Egy-egy látomás után János leírta az üzeneteket, és ezután egy újabb látomás következett. Ezt 

minden alkalommal kihangsúlyozza, és az újabb látomást is így kezdi: Meta taűta eidon, vagyis: 

„Ezek után láttam.” Csupán az utolsó látomássorozat kezdődik úgy, hogy: Meta taűta ékoűsza, vagy-

is: „Ezek után hallottam”. Mivelhogy először nagy sokaság hangjára lett figyelmes a próféta, és az-

után látta meg az eseményeket. Az első látomás után hat alkalommal használja a megkülönböztető, 

látomáselválasztó kifejezéseket. Két látomássorozatot figyelhetünk meg. Az első a 11. rész végéig tart 

három látomáselválasztó kifejezéssel, tehát négy látomást látott János. A második látomássorozatnál, 

amely a 12. résznél kezdődik, ugyanazt tapasztalhatjuk, mint az első résznél. Nincs látomáselválasztó 

kifejezés. Azt is érzékelteti velünk ezzel a látomást adó, hogy mindent újrakezd, visszanyúlt a monda-

nivalók elejére, de más megvilágításból láttat mindent. Ebben a látomássorozatban is három látomás-

elválasztó kifejezést találunk, vagyis négy látomásból áll a sorozat. Így összesen nyolc látomást kapott 

a próféta, vagy úgy is mondhatjuk, hogy nyolc alkalommal (mennyei) jelenést látott. A nyolc látomás-

ban kétszer mutatja meg Isten Jánosnak közel ugyanazt. Ezért a könyvemet két látomássorozatra osz-

tom, hogy jól elkülöníthető és érthető legyen az üzenetek ismétlése és ismétlésének az oka.  

 

Első látomás csoport: 

Első jelenés:  A találkozás és a hét levél. 1-3. részig. 

Második jelenés:  Bevezető látomás 4-5. rész és, hat pecsét látomás 6. rész végéig. 

Harmadik jelenés:  Látomás Izrael helyreállításáról 7. rész első nyolc verse. 

Negyedik jelenés:  Látomás a nyomorúság szentjeiről és a tűzözön látomás. 7:9 től, a 11. rész végéig. 

 

Második látomás csoport: 

Ötödik jelenés:  Az egyház születése, és támadója a fenevad, valamint a hamis próféta látomás. 12. 

résztől, a 15. rész 5. verséig tart. 

Hatodik jelenés:  A tűzözön látomás, Armageddon és Sátán királyi széke. 15:5-től a 17. rész végéig. 

Hetedik jelenés:  A pusztulás okai, 18. rész. 

Nyolcadik jelenés: Jézus végleges visszajövetele és az utolsó ítélet. Az új ég és új föld, a mennyei 

Jeruzsálem. 19. résztől a könyv végéig tart. 
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