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ALAPTANÍTÁSOK 
 

Út a gyızelemhez 16. 
(Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) 

Ítéletek 
 
Az ítéletekrıl lesz szó a továbbiakban. Elsıként nézzük az elsı ítéletet! 
 
Lukács 14:12 
„Monda pedig annak is, aki İt meghívta: Mikor ebédet vagy vacsorát készítesz, ne hívd 

barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat; nehogy viszont ık is 
meghívjanak téged, és visszafizessék néked.” 

 
Azt tanítja itt az Ige, hogy ne legyünk számítók, és ne azokat hívjuk meg az áldásainkba, akiktıl 

majd reménykedünk, hogy viszont kapjuk az áldásokat. 
 
Lukács 14:13-14 
„Hanem mikor lakomát készítesz, hívd a szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat: 

És áldott leszel; mivelhogy nem fizethetik vissza néked; mert majd visszafizettetik néked az 
igazak feltámadásakor.” 

 
„Visszafizettetik néked az igazak feltámadásakor.”  
Mikor kezdıdik ez? A gyülekezet elragadtatásával kezdıdik. Itt találkozunk az elsı általános 

feltámadással - és itt egy bizonyos fajtájával találkozunk az ítélettételnek is, mert azt mondja az Ige, 
hogy: „itt majd visszafizettetik néked mindez.” Nem lehetne a viaszfizetésrıl beszélni, ha nem lenne 
annak mércéje, és mértéke, amit tettél. Tehát az elsı feltámadással kapcsolatosan lesz egy ítélettétel 
is - és ez a jutalom ítélettétele lesz. 

 
1Korinthus 3:8 
„A plántáló pedig és az öntözı egyek; de mindenik a maga jutalmát veszi a maga munkája 

szerint.” 
 
„Mindenki a maga jutalmát veszi, a maga munkája szerint.”  Hogyan lehet beilleszteni a végzett 

munkát a keresztény életébe? Mert a fizetséget nem a végzett munka alapján kapjuk. Hol illeszkedik 
tehát be a munka? 

 
1Korinthus 3:11 
„Mert más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus 

Krisztus.” 
 
Tehát más alapot senki nem vethet a munkájának, mely a Jézus Krisztus. Minden munkájának 

Jézus Krisztus alapjain kell megnyugodni. 
 
Efezus 2:8-9 
„Mert kegyelembıl tartattatok meg, hit által ; és ez nem tıletek van: Isten ajándéka ez; 

Nem cselekedetekbıl, hogy senki ne kérkedjék.” 
 
Tehát az üdvösséget nem cselekedetekbıl kapjuk! De az alapok, amelyek lerakattak, amikor 

üdvösséget nyertél, utána arra épülnek, azokra a cselekedetekre, amelyeket teszel az életben. Nem 
olyan alapot kell lerakni, amelyre késıbb nem lehet épületet építeni. Ez a szándékunk, és errıl 
fogunk még beszélni. 
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1Korinthus 3:12-13 
„Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, pozdorját épít erre a 

fundamentumra; Kinek-kinek munkája nyilván lészen: mert ama nap megmutatja, mivelhogy 
tőzben jelenik meg; és hogy kinek-kinek munkája minémő legyen, azt a tőz próbálja meg.” 

 
Az a nap fogja megmutatni. Melyik nap? Az a nap, amely napon Jézus Krisztus elé állunk. 
 
1Korinthus 3:13-15 
„Kinek-kinek munkája nyilván lészen: mert ama nap megmutatja, mivelhogy tőzben 

jelenik meg; és hogy kinek-kinek munkája minémő legyen, azt a tőz próbálja meg. Ha 
valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi. Ha valakinek a munkája 
megég, kárt vall. İ maga azonban megmenekül, de úgy, mint aki tőzön ment keresztül.” 

 
Nem az üdvösség itt a téma. Ez az elsı ítélet, amely az elragadást követi. Ez pedig Jézus Krisztus 

ítélıszéke elıtt történik, és ez az ítélettétel a földön végzett munkánkért. Ez egy ítélet, és az Úr Jézus 
Krisztusunk elıtt kell megállnunk, és számot kell adnunk az életben végzett munkánkért. A Biblia 
azt mondja, hogy jutalom lesz – a hőségünk alapján kapjuk ezt. Nem tudom, hogy te hogy gondolod, 
de én nagyon szeretnék jutalmat. Isten azért helyezi ezeket az Igéket a Bibliába a jutalomról, hogy a 
megfelelı motivációt elhelyezze bennünk. Ha a helyes dolgokat teszed az életben, akkor Jézus 
Krisztus ítélıszéke elıtt jutalmat kapsz.  

Ennek semmi köze a munkádhoz, vagy az elhívásodhoz! Nem ehhez van köze, hanem a 
hőségedhez! 

 
Máté 25:21, 23 
„Az ı ura pedig monda néki: Jól vagyon jó és hő szolgám, kevesen voltál hő, sokra bízlak 

ezután; menj be a te uradnak örömébe…. 
Monda néki az ı ura: Jól vagyon, jó és hő szolgám, kevesen voltál hő, sokra bízlak ezután; 

menj be a te uradnak örömébe.” 
 
Jól végezted a dolgod, jó, és hőséges szolgám! 
A te hőségednek kell választ adnia Isten elhívására, és az İ szavát megtartanod! Nem az 

elhíváson van a lényeg! Mert a hőségesség lesz az alapja az ítéletünknek az ítélıszék elıtt.  
Amikor meg kell állnunk Krisztus ítélıszéke elıtt, lesznek olyan dolgok azok között amit 

tettünk, amik el fognak égni tőzben. Ezt hívják a fa elégésének. Remélhetıleg több olyan munkánk 
lesz, ami aranynak, ezüstnek minısül, és megmarad a tőzben! A Biblia nem mondja meg pontosan, 
hogy mi lesz a jutalmunk. Lehet, hogy nagyobb palotában lakunk majd a mennyben – nem tudom! 
De a Biblia annyit elárul, hogy a jutalmunknak része lesz, hogy ezután többel bíznak meg minket. 
Vagyis jó sáfárnak kell lennünk! Mert mondja itt az Úr, hogy: „mivel kevesen voltál hő, sokra bízlak 
ezután.” Én azok közé szeretnék tartozni, akiknek Jézus így szól majd: „jól vagyon jó és hő 
szolgám.” És arra nincs magyarázat, hogy ne akarnánk többre törekedni. Tehát a Biblia azt mondja, 
hogy elégedjünk meg azzal, amink van, és nem azzal, ahol vagyunk az Úrban. 

 
Filippi 3:14 
„De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtem, azoknak pedig, 

amelyek elıttem vannak, nékifeszülve, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban 
onnét felülrıl való elhívása jutalmára.” 

 
Soha ne légy azzal elégedett, ahol vagy az Úrban, mert akkor nem érted az Igét! Azt mondja itt 

az Úr, hogy: törekedj elıre az Úrban! Minél több pénzed van neked, annál kevesebb a pénze a 
sötétségnek, az ördögnek. És ha van elég pénzed, akkor ezekbıl a pénzmagokból vetned kell! 
Minden területen följebb kell törekedni Isten országában!  
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Ennek kellene motiválni mindannyiunkat, a jutalomnak, amirıl itt az Ige beszél! Ezek a jutalmak 
nagyon valóságosak, és örökkévalók. Nem lesz lehetıséged késıbb, hogy vissza gyere ebbe az 
életbe, és jobban tegyed a dolgod, mint most. Ez az egy lehetıséged van, és ez az összes 
lehetıséged.  

Nagy különbség van a fa és a pozdorja, és a megmaradandó munka között - mert az a jó, ha az 
aranyban van a munkánk, ami nem tud elégni. Mert a dolog lényege Jakab levele szerint így szól: „a 
hit cselekedetek nélkül holt.” És ha ezt megfordítjuk, a válasz itt, ebben az Igeversben van: 
cselekedetek hit nélkül is halottak! Mert a halott cselekedetek elégnek. Bármi, amely nem Isten 
Igéjében van felfedve, vagyis ami nem kerül be a szívedbe, és nem úgy jön elı, mint hit. Ez kell 
legyen az az erı, amely motiválja, irányítja a cselekedeteidet. Bármi, amit ezen kívül teszel, az 
legalizációból történik. Halott cselekedet bármi más ezen kívül, és az elég, eltőnik, meghal. Valamit 
tehetsz, amit valaki mástól láttál, és így rosszak a motívumaid! Lehet, hogy az ı munkája megállja a 
tőzpróbát, és örökké megmarad, de a te munkád pedig pozdorjává válik és elég, mert nem voltak 
helyesek a motivációid. Mert sok dolgot teszünk helytelen indíttatással! Sok jó dolgot teszünk, mert 
szinte hagyománnyá válik, hogy megtegyük. Sok dolgot teszünk, mert kényszerítenek rá a többiek.  
Sokan talán néznek minket, és azt mondják, hogy: ezért meg kell tennem, mert engem figyelnek. De 
ha amit teszünk, az nem a szívünkben született meg, nem Isten Szelleme által jött, akkor a 
motívumok rosszak! És Pál erre úgy utal, hogy ez pozdorjává válik.  

Úgyhogy ez kihívást jelent mindannyiunk számára, hogy Isten Igéje megfoganjon a szívünkben. 
Nem tudjuk másképp megszerezni, csak hallásból, Isten Igéjének a hallásából, és ha benne maradunk 
Isten Igéjében. És úgy kell annak elıjönni, ahogy Isten Szelleme felfedi bennünk. Az, amit teszünk, 
abból a hitbıl, azok lesznek az arany és ezüst cselekedetek, amelyek megállják a tőzpróbát.  

Tehát az a törekvésünk, hogy olyan jutalmat kapjunk, amely megmarad az ítélıszék elıtt, ez 
törekvés kell, hogy legyen Isten Igéje irányában, törekvés az ima irányában. Olyan imáról szólok, 
amelyet a Szent Szellem által végzünk. Mert a Szent Szellem az, aki megeleveníti a szívünkben az 
Igét. Ez az a terület, ahol mindannyiunknak elıre kell dılni, és igyekezni! És a dolgokat, amiket 
teszünk, nem emberek félelmébıl kell, hogy megtegyük, nem bőntudatból kell, hogy megtegyük, és 
nem szokásokból kell, hogy megtegyük, és nem hagyományokból, hanem a hittel teljes szívbıl kell 
megtenni, és tiszta indítékkal kell megtenni! Ezek a cselekedetek fogják megállni a tőzpróbát, azon a 
napon, amikor megállunk az Úr Jézus ítélıszéke elıtt. Ez az elsı ítélet. 

A második feltámadást is látjuk az Igékben! Ezek nem függenek össze egymással.  
Nézzük meg a következı ítélettétel Igéit! 
 
Máté 25:31 
„Mikor pedig eljön az embernek Fia az İ dicsıségében, és İvele mind a szent angyalok, 

akkor beül majd az İ dicsıségének királyiszékébe.” 
 
Ez az az ítélet, amelyet nagyon sok ember félreért! Mert ez a megpróbáltatások végidején lesz, és 

a millenniumi idık kezdetén. Ez az elsı esemény, amely a mi Urunk millenniumi uralkodásának 
kezdetén történik! 

 
Máté 25:31-34 
„Mikor pedig eljön az embernek Fia az İ dicsıségében, és İvele mind a szent angyalok, 

akkor beül majd az İ dicsıségének királyiszékébe. És elébe győjtetnek mind a népek, és 
elválasztja ıket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktıl. És a juhokat 
jobb keze felıl, a kecskéket pedig bal keze felıl állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze 
felıl állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek e királyságot, amely számotokra 
készíttetett a világ megalapítása óta.” 

 
Ez a millennium kezdete. 
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Máté 25:35-40 
„Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és 

befogadtatok engem; Mezítelen voltam, és felruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; 
fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, 
mikor 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, amennyiben 
megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, énvelem cselekedtétek meg.” 

 
Sok keresztény félreérti ezt az ítéletet, úgy hiszik, hogy ezen az ítéleten nekik kell majd keresztül 

menni – és nagyon sok furcsa és rideg tan származik ebbıl. Ezért segít nekünk, ha megértjük ennek 
a környezetét! Jézus Krisztus ítélıszéke már lezárult. Most a megpróbáltatások végidején vagyunk, 
és a millennium kezdetén. Tudjuk, hogy a gonosz halottak nem kapnak ítéletet, csak a millennium 
végidején. Akkor ez mirıl szól? Ez az ítélettétel az élı népek ítéletének neveztetik, és ez Jézus 
Krisztus második adventjénél történik majd. Ez nem egyéneknek, személyeknek az ítélettétele, 
hanem népeknek az ítélete. És ez azt fogja meghatározni, hogy kik azok a népek, akik a 
millenniumba beléphetnek. Mert a millennium népei nem csupán hívı népek lesznek. Sokan lesznek, 
akik soha nem hallottak Jézusról. Ilyen módon fogja Isten meghatározni azt, hogy kik azok a népek, 
akik ugyan nem hallottak soha Jézusról, mégis beléphetnek a millennium ezer évébe. 

 
Máté 25:40 
„És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, amennyiben 

megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, énvelem cselekedtétek meg.” 
 
Mondják sokan, hogy ez csak Izrael népét érinti, Jézus természeti atyjafiait. De én úgy hiszem, 

hogy ez a keresztényekre is vonatkozik, mert mi szellemi értelemben vagyunk testvérei. Elıször az 
ígéret Ábrahámnak adatott. 

 
1Mózes 12:2-3 
„És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás 

leszel. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt: és 
megáldatnak tebenned a föld minden nemzetségei.” 

 
Isten a szövetségi ígéretét itt fogja véghezvinni.  
Van még más is, amit az Ige Ábrahámról tanít: 
 
1Mózes 22:16-18 
„És monda: Én magamra esküszöm, azt mondja az Úr: mivelhogy e dolgot cselekedted, és 

nem kedveztél a te fiadnak, a te egyetlenegyednek: Hogy megáldván megáldalak téged, és 
bıségesen megsokasítom a te magodat, mint az ég csillagait, és mint a fövényt, mely a tenger 
partján van, és a te magod örökség szerint fogja bírni az ı ellenségeinek kapuját. És 
megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivelhogy engedtél az én 
beszédemnek.” 

 
A Biblia azt tanítja, hogy Ábrahámnak két magva volt. A fizikai magva - az úgy lesz, mint a 

homok fövenye a tengerparton. Ezek a hústest szerinti atyjafiai. Ezek természetesen az Izrael zsidó 
népe.  

Ábrahámnak volt egy másik magva is, amely az ég csillagaihoz hasonlóan megsokasodik - ez a 
szellemi magja, amelyek mi vagyunk.  
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Galata 3:29 
„Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok és örökösök az ígéret 

szerint.” 
 
Zsidó 11:12 
„Ezért egytıl, mégpedig mintegy kihalttól annyian származtak, mint az égnek csillagai 

sokaságra nézve, és mint a tenger partja mellett a föveny, mely megszámlálhatatlan.” 
 
Vannak Ábrahámnak hitbıl való leszármazottjai - azért, mert hittek Istenben. És vannak 

Ábrahámnak fizikai értelemben való leszármazottjai, de ık nem mind feltétlenül hittek úgy Istenben, 
ahogy Ábrahám hitt – ahogy ezt a Római levélben olvashatjuk: 

 
Róma 9:27 
„Ézsaiás pedig ezt kiáltja Izrael felıl: Ha Izrael fiainak száma annyi volna is, mint a tenger 

fövenye, csak a maradék üdvözül.” 
 
Ez az Ige nem a szellemi magra, tehát nem az ég csillagaira vonatkozik. İk mindannyian 

üdvözültek, mert hittek. És ık Ábrahám szellemi magja, akik Ábrahám, Izsák, Jákób és Jézus 
Krisztus szellemi leszármazottjai. 

 
Róma 11:1 
„Mondom tehát: Avagy elvetette-é Isten az İ népét? Távol legyen; mert én is izraelita 

vagyok, az Ábrahám magvából, Benjámin nemzetségébıl való.” 
 
Tudjuk, hogy Pál itt az ı természeti örökségérıl beszél, de azt is tudjuk, hogy Pál újjászületett 

volt, üdvözült. Tehát Pál mindkét csoportba beletartozott, mind fizikai mag, mind szellemi magként.  
Én szellemi értelemben vagyok hívıje Jézusnak, tehát a szellemi mag oldalához tartozom, mert 

én Krisztusban vagyok - de nem tudok arról, hogy Ábrahám természeti leszármazottja lennék. 
 
Róma 11:26 
„És így az egész Izrael üdvözül, amint meg van írva: Eljön Sionból a Szabadító, és 

elfordítja Jákóbtól a gonoszságukat:” 
 
Mondja azt itt az Ige, hogy az egész Izrael megtartatik! Most az elıbbi érv szerint a fizikai és a 

szellemi magról van szó. Mindenki, aki hisz, megtartatik! A természeti oldalról a zsidó nép, akik 
Ábrahám fizikai leszármazottjai, a maradék hinni fog. És ez minden népre igaz! Mert ahogy mondja 
Isten az Igében, hogy minden népbıl megtart magának. Minden népbıl, nyelvbıl és nemzetbıl. 
Istennek nincs egy kedvelt, vagy kedvezett nép politikája. Elmondta az Igében, hogy hogyan fog 
foglalkozni Izrael népével, és ebben megtudjuk az İ szívét, hogy hogyan viszonyul minden néphez. 
Mert mindenki, aki hisz, az Ábrahám magvává válik – ahogy a Galata 3:29 állítja. 

 
1Mózes 22:18 
„És megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivelhogy engedtél az én 

beszédemnek.” 
 
Ahogy te közbenjáró imádságban vagy, és tanúbizonyság vagy Jézusért, és az életedet İbenne 

éled, te megóvod a világot attól, hogy önmagát elpusztítsa. Az embereket Jézus Krisztus felé 
fordítod.  

Krisztusban megváltásod van, és Jézus Krisztus atyjafia vagy – ezt mondják az Igék. És azok az 
emberek, akik élnek Jézus Krisztus visszajövetelekor, és nincsenek üdvözülve, azok ott vannak a 
millennium kapujánál.  
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Azok az alapján tudnak bejutni a millennium idejére, hogy hogyan bántak és viselkedtek 
egyrészt a zsidó néppel, másrészt a keresztényekkel. Azok, akik nem bántak velük helyesen, igaz 
módon, amikor ık szükségben voltak, azok az örök sötétségbe jutnak. Azok, akik viszont belépést 
nyernek, azok a népek, akik a zsidókat és a keresztényeket helyes módon kezelték, segítették.  

Megvan itt az alapelvünk. Tehát Isten magát ezen a kétfajta csoporton keresztül mutatja be. Isten 
az İ valóságát és erejét elsıként a zsidó népen keresztül mutatta be. A mi idıkorszakunkban 
Istennek az erejét rajtunk keresztül kellene bemutatnia. Azok, akik velünk kapcsolatba kerülnek, 
még akkor is, ha nem az Evangéliumot hirdeted nekik, azoknak fel kell ismerniük rajtad keresztül, 
hogy Isten valóságos, és hogy él. És ez biztosítaná a számukra Isten országába való bemenetelt. 
Olyan népekrıl és nemzetekrıl beszélünk, amelyek ma is léteznek, ebben az idıpontban. Ha úgy 
tőnne, amikor ezt hallgatod, hogy cselekedetekbıl üdvözülnél, nem ezt jelenti! 

 
Máté 25:37 
„Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és 

tápláltunk volna? Vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna?” 
 
Igazak. Miben igazak? Ezek igaz népek. Hogyan lettek igazak? Az alapján, ahogy a zsidókat 

illetve a keresztényeket kezelték. Ezek a népek azok, akik a millenniumba beléphetnek. De ık még 
nem megváltottak, és ezért lesznek olyan küldöttek, misszionáriusok, akik akkor az Evangéliumot 
fogják hirdetni.  

A második ítélettétel tehát a megpróbáltatások végidején lesz – ez lesz az élı népek ítélettétele. 
És ez fogja meghatározni, hogy kik azok a népek, akik beléphetnek a millennium idejébe. Ennek az 
ítélettételnek az alapja az lesz, hogy hogyan bántak a testvérekkel.  

A második feltámadás az a millennium után lesz. 
 
Jelenések 20:11-13 
„És láték egy nagy fehér királyiszéket, és a rajta ülıt, akinek tekintete elıl eltőnék a föld és 

az ég, és helyük nem találtaték. És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten 
elıtt; és könyvek nyittatnak meg, majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnek könyve; 
és megítéltetnek a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az ı cselekedeteik szerint. 
És a tenger kiadá a halottakat, akik benne voltak; és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, 
akik ınáluk voltak; és megítéltetnek mindnyájan az ı cselekedeteik szerint.” 

 
Mindazok a halottak, akik Krisztuson kívül vannak, azok a millennium végidején fognak 

feltámadni, és megkapják az igazságos ítélettételként a büntetést az örökkévalóságban. Mert nem a 
cselekedeteikbıl van a megváltásuk, még azoknak sem, akik Jézus Krisztuson kívül vannak. Ítéletet 
kapnak, elítélik ıket, amiért visszautasították Jézus Krisztust. Pontosan úgy, ahogy mi kapunk 
jutalmakat, ugyanez fog mőködni a halottak esetében, csak a másik irányba. Különbözı szintő 
büntetéseket kapnak, és az ı cselekedeteik alapján kapják ezeket a büntetéseket. Mert mondja az Ige, 
hogy: az ı cselekedeteik szerint. Vagyis a büntetésnek különbözı szintjei, fokozatai vannak, annak 
megfelelıen, hogy milyen gonoszok voltak.  

Megértést kell kapnotok most a pokolról! Mert ha errıl megértést kapsz, akkor könnyebben 
fogsz tudni a világban az Evangéliumról prédikálni, és lehet, hogy te is ezáltal fogsz kikerülni a 
pokolból, ha ezt megérted, és igazzá fogod tenni az életedet, és elkezded Jézus Krisztust megosztani 
a világgal - ha megérted azt, hogy mi az ára annak, ha valaki Jézus Krisztuson kívül van!  

Vagyis arra fogunk rátérni, hogy ki kicsoda a pokolban. 
 
Lukács 16:23 
„És a pokolban felemelé az ı szemeit, kínokban lévén, és látá Ábrahámot távol, és Lázárt 

annak kebelében.” 
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Felemelte a szemét a pokolban. Sokan az emberek nem hiszik a poklot! 
 
Máté 25:46 
„És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre.” 
 
A ’hádész’ szó ’helyet’ jelent a szellemi halottak számára. Amikor meghal, odakerül. De ez nem 

a halottak örök otthona, mert mindannyiukat feltámasztják, és mindannyian kijönnek onnan. Ítéletet 
kapnak, és utána az örök tüzes tóba kerülnek. A pokol tehát csak egy ideiglenes győjtıhelyük. A 
megváltatlanok számára van ez a hely, amikor meghalnak és elhagyják a földet. Nem a gyülekezet, 
és nem a keresztények számára van ez a hely. A halál és a pokol is Isten ítélıszéke elé kerül. 

 
Márk 9:43-48 
„És ha megbotránkoztat téged a te kezed, vágd le azt: jobb néked csonkán bemenned az 

életre, mint két kézzel menned a gyehennára, a megolthatatlan tőzre. Ahol az ı férgük meg 
nem hal, és tüzük el nem aluszik. És ha a te lábad botránkoztat meg téged, vágd le azt: jobb 
néked sántán bemenned az életre, mint két lábbal vettetned a gyehennára, a megolthatatlan 
tőzre. Ahol az ı férgük meg nem hal, és tüzük el nem aluszik. És ha a te szemed botránkoztat 
meg téged, vájd ki azt: jobb néked félszemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel 
vettetned a tüzes gyehennára. Ahol az ı férgük meg nem hal, és tüzük el nem aluszik.” 

 
Jézus nem a természeti, fizikai szemrıl beszél. Ezek dolgok a hústestben. Ezeket ki kell vágnod 

magadból. Jobb ezek nélkül lenni, és így a mennyországba kerülni. 
 
Zsoltárok 9:16 
„Megismertette magát az Úr az ítéletben, amit hozott: a gonoszt annak keze munkájával 

ejtette el.” 
 
A gonosz a pokolba jut, és mindazok a népek, akik elfelejtkeznek Istenrıl. Nem kell ahhoz 

gonosznak lenni, hogy a pokolba kerülj, elég csupán annyi, hogy elfeledkezel Istenrıl, kihagyod 
Istent a terveidbıl, kihagyod Istent a jövıdbıl, és megnyílik a számodra a pokol széles kapuja. 

 
Jelenések 21:8 
„A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és utálatosoknak és gyilkosoknak és paráznáknak és 

bőbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tőzzel és 
kénkıvel égı tóban lesz, ami a második halál.” 

 
A gyávák és hitetlenek, a hazugok, a nagy hazugok, és a kis hazugok, a fehér hazugok, és a 

fekete hazugok. Ezek mind-mind a pokolban vannak. Ezt mutatja a Biblia, kik lesznek a pokolban. 
 
Máté 25:1-13 
„Akkor hasonlatos lesz a menny királysága ama tíz szőzhöz, akik elıvevén az ı 

lámpásaikat, kimenének a vılegény elé. Öt pedig közülük eszes volt, és öt bolond. Akik 
bolondok voltak, mikor lámpásaikat elıvették, nem vittek magukkal olajat; Az eszesek pedig 
lámpásaikkal együtt olajat is vittek az ı edényeikben. Késvén pedig a vılegény, mindannyian 
elszunnyadának és aluvának. Éjfélkor pedig kiáltás lın: Ímhol jön a vılegény! Jöjjetek elébe! 
Akkor felkelének mindazok a szüzek, és elkészíték az ı lámpásaikat. A bolondok pedig 
mondának az eszeseknek: Adjatok nékünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. 
Az eszesek pedig felelének, mondván: Netalán nem lenne elegendı nékünk és néktek; menjetek 
inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni járnak vala, megérkezék a 
vılegény; és akik készen voltak, bemenének ıvele a menyegzıbe, és bezáraték az ajtó.  
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Késıbb pedig a többi szüzek is megjövének, mondván: Uram! Uram! Nyisd meg 
minékünk! İ pedig felelvén, monda: Bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. 
Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek Fia 
eljön.” 

 
Sokan próbálkoznak azzal, hogy egy példabeszédbıl egy egész elméletet kiépítsenek. De 

elméleteket nem lehet megalapozni példabeszédeken! Megérteni a példabeszédet, és egy-egy 
igazságot megtudni belıle. A 10. vers azt mondja: „és akik készen valának.” Ennyit tudsz ebbıl a 
példabeszédbıl kivenni: készen lenni. Vannak keresztények, akik készen vannak, vannak, akik nem. 
Mire? Hogy találkozzanak a Mesterrel. Ne próbálj semmi mást ebbıl a példabeszédbıl kiépíteni! 

Nagyon sok buta magyarázatot hallani az olajról itt! A magyarázat a példabeszédbıl, hogy az öt 
bolond szőz nem volt készen, és mivel nem voltak készen, ezért ma ık a pokolban vannak.  

A Lukács 16-ban egy gazdag emberrıl olvashatunk, aki a pokolban van. 
Most pedig egy földmővest fogunk találni a pokolban! 
 
Lukács 12:16-20 
„És monda nékik egy példázatot, szólván: Egy gazdag embernek bıségesen termett a 

földje. Azért magában okoskodék, mondván: Mit cselekedjem? Mert nincs hová takarnom az 
én termésemet. És monda: Ezt cselekszem: Az én csőreimet lerontom, és nagyobbakat építek; 
és azokba takarom minden gabonámat és az én javaimat. És ezt mondom az én lelkemnek: Én 
lelkem, sok javaid vannak sok esztendıre eltéve; tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, 
gyönyörködjél! Monda pedig néki az Isten: Bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet tetıled; amiket 
pedig készítettél, kiéi lesznek?” 

 
Isten azt az embert, aki úgy gondolja, hogy nincs Isten, azt bolond embernek hívja! Ezt a 

földmővest is bolondnak hívja Isten. A világ magatartását követi, akik kincseket győjtenek e 
világban. Tehát ez a gazdag földmőves is a pokolban van. 

 
Jelenések 19:20 
„És megfogaték a fenevad, és ıvele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette ıelıtte, 

amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét: ık 
ketten elevenen a kénkıvel égı tüzes tóba vettetének:” 

 
A hamis próféta a pokolban van. 
 
Júdás 6 
„És az angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségüket, hanem elhagyták az ı 

lakóhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta.” 
 
A bukott angyalok is a pokolban vannak.  
Olvastuk azt is, hogy sátán maga is a pokolba vettetik, és késıbb a tüzes tóba.  
Öt szőz van a pokolban már, a gazdag ember ott van a pokolban, a gazdag földmőves ott van a 

pokolban, Isten szolgája ott van a pokolban – ez Máté 25-ben olvasható -, ott vannak az engedetlen 
angyalok, ott van a hamis próféta. Ezt fontos látni! És ha prédikálsz, akkor legjobban teszed, ha a 
megváltatlan világot elvezeted Jézushoz! Újjá kell születniük! 

 
János 3:3, 5 
„Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem 

születik, nem láthatja az Isten országát…. 
Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztıl és Szellemtıl, 

nem mehet be az Isten országába.” 
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Máté 18:3 
„És monda: Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a 

kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába.” 
 
Lukács 13:3,5 
„Nem, mondom néktek: sıt inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen 

elvesztek… 
Nem, mondom néktek: sıt inkább, ha meg nem tértek, hasonlóképpen mindnyájan 

elvesztek.” 
 
Az újjászületés szükséges! Az újjászületés az nem gyülekezeti konfirmáció, nem vízkeresztség, 

nem gyülekezeti tagság, nem áldozatok vétele, nem bőnök megvallása, és nem a vallási 
kötelezettségek megtétele. Kereszténység intellektuális megtévesztései! Nem ortodox hit, nem 
gyülekezetbe járás, nem imádságok mormolása, nem a Biblia olvasása, nem erkölcsösség, nem 
kifinomultság, nem jó cselekedetek tétele, nem a tıled telhetı legjobb tétele, vagy bármi más! Mert 
az ember ezekben bízik, hogy majd ez megtartja ıt! Jézus Nikodémushoz szólt, és Nikodémus 
mindezt megtette! 

 
János 3:7 
„Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.” 
 
A kereszten Jézus mellett volt egy ember, és a kereszthalála közben Jézus Krisztust elfogadta 

élete Urának. Megtért a bőnös voltától, és szívével Isten felé fordult, mint egy gyermek.  
Milliók vannak, akik abban bíznak, hogy az elıbb felsoroltak megváltják ıket, és milliók fognak 

elveszni az újjászületés nélkül, mert félrevezették ıket a szellemi újjászületés tekintetében! Nagyon 
fontos, hogy figyelmet fordítsunk az örökkévalóságunk felé! És ne a jó emberben bízzunk! Mert 
hagyjuk, hogy emberek félrevezessenek minket az örökkévalóság dolgaiban – és ık elveszettek. Az 
már túl késı lesz, hogy személyesen lásd akkor a dolgodat! Most tegyél valamit vele kapcsolatban! 

Nehogy azt gondold, hogy téged nem lehet megtéveszteni, hogy a te gyülekezeted az egyetlen 
igaz gyülekezet, és az nem tud téged megtéveszteni! Lehet, hogy a te gyülekezeted igaz, és az 
újjászületést tanítja, de bizonyosodj meg magad arról, hogy a Bibliában te elolvasod, és lásd a saját 
szemeiddel, és a saját szíveddel tudd meg, hogy igaz vagy Isten elıtt, és hogy az újjászületésben 
élsz! Nehogy félrevezesd magad! Vagy újjászülettél, vagy nem! Vagy valóban megváltott vagy, 
vagy csak meg vagy tévesztve! Meg vagy tévesztve, mert úgy gondolod magadról, hogy megváltott 
vagy, pedig elveszett vagy. Tudod magadban. Ezt a tényt rögzítsd le magadban, hogy valóban 
megvan-e a megváltásod! Szervezett gyülekezet, vagy a környezetedben lévı világban való 
kifinomulás nem veheti át az újjászületés szerepét, mert a baj a szívben van, mert a szívbıl jönnek a 
gonosz dolgok.  

 
Máté 23:27 
„Jaj néktek, képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt 

sírokhoz, amelyek kívülrıl szépeknek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival és minden 
tisztátalansággal vannak tele.” 

 
A Biblia egy titok, de üzenetté válik a számodra, amikor újjászületsz. Két szó nyitja meg a 

Bibliát: halál, vagy élet. A világ által nem kapsz magyarázatot, a világ számára titok. A halál soha 
nem szerepelt Isten tervében! Ez lesz az utolsó ellensége Istennek, amelyet a lábai alá helyez.  

Elıször meg kell értened az embert! Szellemi lény. 
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1Thesszalonika 5:23 
„Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestıl, és a ti egész valótok: 

szellemetek, lelketek és testetek feddhetetlenül ıriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus 
eljövetelére.” 

 
Nikodémus a természeti síkon gondolkodott: hogyan születhetek újra, hogyan mehetek be az 

anyám méhébe, ha vén vagyok? Az újjászületés az az emberi szellem újjászületése. A fizikai halálnál 
a szellem és a lélek elhagyja a testet, és hazaköltözik. 

 
János 3:5 
„Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztıl és Szellemtıl, 

nem mehet be az Isten országába.” 
 
Mit jelent itt a víztıl való újjászületés? Jelenti-e ez a vízben való keresztséget? Nem! Jézus nem 

errıl beszél! Isten Igéje az a víz, amelyre Jézus utal itt.  
 
Efezus 5:26 
„Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdıjével az Ige(Rhema) által,” 
 
János 6:63 
„A Szellem az, aki megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok 

néktek, Szellem és élet.” 
 
János 15:3 
„Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam néktek.” 
 
János 17:17 
„Szenteld meg ıket a te igazságoddal: A te Igéd igazság.” 
 
1Péter 1:23 
„Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek 

Igéje által, amely él és megmarad örökké.” 
 
Jakab 1:18 
„Az İ akarata szült minket az igazságnak Igéje által, hogy elsı zsengéje legyünk az İ 

teremtményeinek.” 
 
Újra figyelmeztetlek benneteket, hogy megvan ahhoz a kellı intelligenciád, hogy te magad 

ellenırizd le a Bibliában ezeket, és  ne hallgasd az emberek magyarázatait errıl, akik szétszaggatják 
ezeket az egyszerő Igéket, és zavartan hagynak el, nem törıdnek a lelkeddel! Megpróbálnak 
kirabolni téged a te igazi keresztény megtapasztalásaidból! Ha egyáltalán egy kis szeretet lenne 
bennük, akkor megengednék neked, hogy te magad hidd a Bibliát, úgy ahogy az van.  

Bátorítalak arra, hogy szerezd meg ezt a bibliai megtapasztalást!  
Amikor olyan keményen harcolnak, hogy kiraboljanak téged ezekbıl az áldásokból, akkor 

bolond az, aki erre nem ébred fel, mert ık az ördög küldöttei, és ezáltal embereket a pokolba 
küldenek. Az ember nem egy kifinomult lény, és nem vallásos ember, akivel valaha találkoztál, ık 
nem Isten szolgái, kirabolnak téged Isten áldásaiból! Úgy érzem, hogy ez egy figyelmeztetés! Ebben 
az idıszakban vagyunk. Az evangelizáció nagyon fontos! Jó, ha az elragadtatásról nem maradsz le! 
Nem jó lemaradni arról az áldásról, amelyet Isten neked szánt.  
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Az újjászületés az egy fentrıl való operáció. Hogyan jön ez létre? Hiszen: mindannyian vétkeztek 
– tanítja az Ige. Elveszettek vagyunk mindannyian, és bőnösök Isten nélkül. Nincs reménységünk. 
Meg kell vallanod, hogy Jézus meghalt a bőneidért, és az İ drága vérével megváltott téged!  

 


