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ALAPTANÍTÁSOK 
 

Út a gyızelemhez 17. 
(Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) 

Új Jeruzsálem 
 
Ez az utolsó tanítás az idık végérıl. És a következıkben a millenniumi idıkrıl lesz szó. Egy 

rövid idıkorszak ez, ezer esztendı. Nem feltétlenül az utolsó idıkorszak. 
 
Efezus 2:4-7 
„De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az İ nagy szerelmébıl, mellyel minket szeretett, 

Minket , kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, 
kegyelembıl tartattatok meg! És vele együtt feltámasztott és vele együtt ültetett a mennyekben, 
Krisztus Jézusban: Hogy megmutassa a következendı idıkben az İ kegyelmének felséges 
gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban.” 

 
Következendı idıkrıl beszél az Ige - így a millennium nem az utolsó idıkorszak, hanem a 

millennium Isten céljainak betöltését szolgálja. Nagyon sok félreértés van a millenniumi idıkrıl is. 
A millenniumi idıszak célja Jézus Krisztus ezeréves királysága, hogy az ellenszegülést mind a lába 
alá helyezze, és elıkészítse a földet arra, hogy Isten örök uralkodási otthona legyen. A földet 
visszaállítja az Úr az eredeti tökéletességében, Isten meg fogja tisztítani tőz által. 

 
1Korinthus 15:22-24 
„Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban 

mindnyájan megeleveníttetnek. Mindenki pedig a maga rendje szerint. Elsı zsenge a Krisztus; 
azután akik a Krisztuséi az İ eljövetelekor. Aztán a vég, mikor átadja a királyságot az 
Istennek és Atyának; amikor eltöröl minden birodalmat és minden hatalmat és erıt.” 

 
A millennium idıszakában töröltetik el az utolsóként az ellenszegülés és a halál. 
 
1Korinthus 15:25-28 
„Mert addig kell néki uralkodnia, mígnem ellenségeit mind lábai alá veti. Mint utolsó 

ellenség töröltetik el a halál. Mert mindent az İ lábai alá vetett. Mikor pedig azt mondja, hogy 
minden alá van vetve, nyilvánvaló, hogy rajta kívül, aki neki mindent alávetett. Mikor pedig 
minden alája vettetett, akkor maga a Fiú is alávettetik Istennek, aki neki mindent alávetett, 
hogy az Isten legyen minden mindenben.” 

 
A 24. versben a végrıl van szó. Ez a millennium vége. A fı dolog, hogy megértsétek, hogy a 

millennium ideje alatt az ellenszegülı, rászedı be lesz zárva. De a millennium végén a megtévesztı, 
az ördög újra elengedetik egy rövid idıre. Azt követıen pedig a tüzes tóba vettetik örökre. 

 
Jelenések 21:4 
„És az Isten eltöröl minden könnyet az ı szemeikrıl; és a halál nem lesz többé; sem gyász, 

sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsık elmúltak .” 
 
A halál lesz az utolsó ellenség, amely legyızettetik - de a halál még tény lesz a millennium 

során, hiszen a Biblia tisztán fogalmaz, hogy a bőn zsoldja a halál.  
Egy másik célja a millenniumi idıszaknak, hogy mindenki üdvösségre térjen, hogy az 

Evangélium mindenkinek hirdettessen a földön. Ezt követıen az ördög újra elengedtetik, hogy az 
embereknek lehetıséget adjon arra, hogy válasszanak Isten, vagy az ördög között.  
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Nagyon sok elképzelés létezik a millenniumi idıkrıl. Lesz egy kormányzóság itt a földön, 
amelynek a feje Jézus lesz. Nagyon sok dolog lesz, aminek el kell végeztetnie itt a földön. 
Természetesen béke lesz a földön, és egy igazán, valóban igazságos kormányzás lesz, nem 
demokrácia lesz, hanem Istenuralom lesz - és a millennium során Jézus lesz az uralkodó király. 

 
Zakariás 14:16 
„És lészen, hogy akik megmaradnak mindama népek közül, amelyek Jeruzsálem ellen 

jönnek: esztendırıl esztendıre mind felmennek, hogy hódoljanak a királynak, a Seregek 
Urának, és megünnepeljék a sátorok ünnepét.”  

 
Ez az élı népek ítélettétele után következik. Vagyis a millenniumi idı kezdetén.  
 
Zakariás 14:17-19 
„És lészen, hogy aki nem megy fel e föld nemzetségei közül Jeruzsálembe, hogy hódoljon a 

Királynak, a Seregek Urának: nem lészen azokra esı. És ha nem megy fel, vagy nem jön fel az 
Egyiptomi nemzetség, ırájuk sem lészen; de lészen az a csapás, amellyel megcsapkodja az Úr a 
népeket, akik nem mennek fel a sátorok ünnepét megünnepelni. Ez lesz Egyiptom büntetése, és 
mindama népek büntetése, akik nem mennek fel a sátorok ünnepét megünnepelni.” 

 
Követelmény lesz a föld felett, hogy évenként el kell látogatniuk Jeruzsálembe, ahol Jézus lesz a 

király. Ez természetesen az Úr dicséretét fogja szolgálni, és a szellemben való megújulást. 
Törvények fognak uralkodni ezen idıszakban itt a földön. 

 
Ézsaiás 11:1-4 
„És származik egy vesszıszál Isai törzsökébıl, s gyökereibıl egy hajtás növekedik és 

gyümölcsöt hoz. Akin az Úrnak Szelleme megnyugoszik: bölcsességnek és értelemnek szelleme, 
tanácsnak és hatalomnak szelleme, az Úr ismeretének és félelmének szelleme. És gyönyörködik 
az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint 
bíráskodik: Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett ; 
megveri a földet szájának vesszejével, és ajkai leheletével megöli a gonoszt.” 

 
Az igazságosság büntetést is igényel. Az egész föld Isten Igéje által fog élni. Ebben az 

idıszakban a gonoszok, az embergyilkosok, a bőnösök valószínőleg halállal fognak lakolni a 
cselekedeteikért. 

 
Ézsaiás 11:5-8 
„Derekának övedzıje az igazság lészen, és veséinek övedzıje a hőség. És lakozik a farkas a 

báránnyal, és a párduc a kecskefiúval fekszik, a borjú és az oroszlánkölyök és a kövér barom 
együtt lesznek, és egy kisgyermek ırzi azokat; A tehén és medve legelnek, és együtt feküsznek 
fiaik; az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik; És gyönyörködik a csecsszopó a viperák 
lyukánál, és a csecstıl elválasztott a baziliszkusz lyuka felett terjengeti kezét:” 

 
Megváltozik tehát a természet, hogy az emberek számára a legjobb esélyt adja arra, hogy Jézust 

elfogadják. Még az állatok természete is meg fog változni. 
 
Ézsaiás 11:9 
„Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségemnek hegyén, mert teljes lészen a föld az 

Úr ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják.” 
 
Az egész föld Isten ismeretével lesz teljes.  
A millennium fı célja, hogy az Úr ismeretét az egész földön szétárassza. 
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Ézsaiás 11:10 
„És lesz ama napon, hogy Isai gyökeréhez, aki a népek zászlója lészen, eljönnek a 

pogányok, és az İ nyugodalma dicsıséges lészen.” 
 
Békesség lesz a földön. 
 
Ézsaiás 65:21-25 
„Házakat építenek és bennük lakoznak, és szılıket plántálnak és eszik azok gyümölcsét. 

Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne; nem úgy plántálnak, hogy más egye a gyümölcsöt, 
mert mint a fáké, oly hosszú lesz népem élete, és kezeik munkáját élvezni fogják választottaim. 
Nem fáradnak hiába, nem nemzenek a korai halálnak, mivel az Úr áldottainak magva ık, és 
ivadékaik velük megmaradnak. És mielıtt kiáltanának, én felelek, ık még beszélnek, és én már 
meghallgattam. A farkas és bárány együtt legelnek, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik, és 
a kígyónak por lesz az ı kenyere. Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségemnek 
hegyén; így szól az Úr.” 

 
Ez egy egyetemes fejlıdés lesz. Kérdezhetnéd, hogy: miért történik ez? Azért, mert a tolvaj be 

van zárva! Be van zárva, és ezért nem képes arra, hogy raboljon. Nézd meg a millennium idejét, és 
rá fogsz jönni, hogy Isten akarata a számodra, hogy bıvölködj, hogy fejlıdj. Hiszen itt, amikor az 
ördög be van zárva, az emberek fejlıdnek. Nagyon könnyő lesz az embereknek az Úr Jézust 
elfogadni, és a bőn nem tud uralkodni úgy, hogy az ördög be van zárva.  

Miután a millennium véget ér, az ördög elengedtetik egy rövid idıre, és azok, akik a földön 
maradnak, lehetıségük van, hogy pártot válasszanak. Ezt követıen nagyon gyorsan az Úr az utolsó 
lázadást is a lába alá veti.  

Nem gondolnád, hogy miután Jézussal éltek itt az emberek ezer évig, túl sok lázadás lenne. 
Mégis azt mondja az Ige, hogy az ı számuk olyan lesz, mint a homok a tenger partján. 

 
Jelenések 20:8 
„És kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévı népeket, a Gógot és a Magógot, hogy 

egybegyőjtse ıket háborúra, akiknek száma, mint a tenger fövenye.” 
 
Isten egy irgalmas Isten! A fennmaradó emberiség számára a lehetı legnagyobb lehetıségeket 

adja meg, hogy az Úr Jézus Krisztust válasszák Uruknak. A földön fennmaradó emberek számára 
megadja a lehetıséget, hogy saját akaratukat gyakorolják az Úr tekintetében.  

Ezt követıen lesz a fehér trón elıtti utolsó ítélet. Azok, akik Krisztuson kívül vannak, az utolsó 
ítéletüket kapják, ahogy a könyv megnyittatik, és az ı cselekedeteik felfedetnek. Azok, akik az 
ördögöt választják, és az ı jövıjét választották, amit az ördögnek tervezett az Úr. Ez lesz a vége az 
ellenszegülésnek, a lázadásnak a földön. És akkor nyílik meg számunkra a Jelenések könyve 
21.fejezete. 

 
Jelenések 21:1 
„Ezután láték új eget és új földet; mert az elsı ég és az elsı föld elmúlt vala; és a tenger 

többé nem vala.” 
 
Látjuk, hogy a föld megtisztult. 
 
2Péter 3:7-11 
„A mostani egek pedig és a föld, ugyanazon szó által megkíméltettek, tőznek tartatván 

fenn, az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Ez az egy azonban ne legyen 
elrejtve elıttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendı, és ezer esztendı 
mint egy nap.  
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Nem késik el az ígérettel az Úr, ahogy némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tőr 
érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. 
Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az 
elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévı dolgok is megégnek. Mivelhogy 
azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és 
istenfélelemben,” 

 
Mondja az Ige, hogy milyen ostobaság ezen életben reménykedni, hiszen ez mind elmúlik, 

hamarosan. Nagyon hamarosan! Az egyetlen dolog, ami megmarad, az az, ami benned van. Az Ige 
és a hit. Ez az összes, ami megmarad. És örök jutalmat fogsz kapni.  

 
2Péter 3:11-14 
„Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és 

istenfélelemben, Akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, mely miatt az 
egek tőzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet 
várunk az İ ígérete szerint, amelyekben megigazultság lakozik. Annakokáért szeretteim, 
ezeket várván, igyekezzetek, hogy szeplı nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket 
békességben.” 

 
Egy új ég, és egy új föld. Hiszem, hogy Isten, ahogy a hitét használja, mindaz, ami volt 

megégettetik, és pontosan úgy teremti újra az eget, és a földet, ahogy eredendıen teremtette. 
Nemcsak, hogy hiszem ezt, hanem tudom! Annyira megromlott ez a föld: a bőn, Ádám bőnbeesése, 
a föld szennyezettsége. Nézzétek meg csak a környezetünket! Ez a pusztító, aki így elpusztította ezt 
a földet! Úgyhogy Istennek vissza kell hoznia a földet az ı eredeti állapotába, mert amilyen 
formában a föld most van, az nem elfogadható Isten számára, hogy ide lejöjjön élni. Úgyhogy a 
földet megtisztítja, úgy, hogy tőz által elég. 

 
Jelenések 21:1 
„Ezután láték új eget és új földet; mert az elsı ég és az elsı föld elmúlt vala; és a tenger 

többé nem vala.” 
 
Nincs tenger. Az embert arra hívta el Isten, hogy újranépesítse a földet.  
Az az elképzelés, hogy akkor, amikor új Jeruzsálem jön le a földre, millennium után, lesznek a 

földön természeti emberek, és itt lesz a gyülekezet a földön, mint Istennek a fiai. Mivel mi az 
elragadtatásban részt veszünk, nekünk megdicsıült testünk lesz. Kapunk ítéletet az elvégzett 
munkánk szerint, jutalmakat, és a Bárány utolsó vacsorájánál fogunk ülni. Utána az Úrral együtt 
jövünk vissza a földre a megdicsıült testeinkben. Itt a földön él majd a természeti, fizikai ember, és 
nekik munkahelyük lesz, munkájuk lesz, családot alapítanak, szaporodnak – pont úgy, ahogy most 
mi élünk a földön. Nem igazán gondolkodtam errıl az idıszakról sokat, de elfogadom a következı 
gondolatmenetet - és ebbe fogunk betekinteni a következıben egy kicsit mélyebben! 

 
Jelenések 21:2-3 
„És én, János, látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentıl szálla alá a 

mennybıl, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony. És hallék nagy 
szózatot, amely ezt mondja vala az égbıl: Ímé, az Isten sátora az emberekkel van, és velük 
lakozik, és azok az İ népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ı Istenük.” 

 
Ez a lényege az örök állapotnak: Isten lesz a földön, és İ fog maga uralkodni. 
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Jelenések 21:4 
„És az Isten eltöröl minden könnyet az ı szemeikrıl; és a halál nem lesz többé; sem gyász, 

sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsık elmúltak .” 
 
Békesség és öröm lesz az örök állapotunk. 
 
Jelenések 21:5 
„És monda az, aki a királyiszéken ül vala: Ímé, mindent újjá teszek. És monda nékem: Írd 

meg, mert e beszédek hőek és igazak.” 
 
Mindent újjátesz, új munkahelyek, új küldetések. 
 
Jelenések 21:6-9 
„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. Aki gyız, örökségül nyer mindent; és 
annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. 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. 
És jöve hozzám egy a hét angyal közül, akinél a hét utolsó csapással telt hét pohár vala, és szóla 
nékem, mondván: Jer, megmutatom néked a menyasszonyt, a Bárány feleségét.” 

 
Nagyon sok tanítás van arról, hogy ki a menyasszony.  
 
Jelenések 21:10 
„És elvive engem Szellemben egy nagy és magas hegyre, és megmutatá nékem azt a nagy 

várost, a szent Jeruzsálemet, amely Istentıl szállott alá a mennybıl.” 
 
Az új nagyváros, a szent Jeruzsálem, amely Istentıl száll alá a mennybıl. A város az nem az 

emberek egy csoportját jelenti, tehát nem csak a baptistákat, vagy a katolikusokat, vagy a 
protestánsokat jelentetné. A menyasszony mindazokat magában foglalja, akik ezt a nagy várost 
birtokolják. Vagyis mindenki, aki minısül arra, hogy a városban éljen. Mindazok, akik Krisztusban 
haltak meg, megmosattak Jézus vérében, akik elfogadták Jézus munkáját a mi megváltásunkért. 
Minden egyes idıkorszakon keresztül. Ez a város a mennybıl jön alá.  

Emlékezzetek arra, hogy három mennyország van! Az elsı az a föld körüli réteg, amely telve 
van démonokkal. A második a csillagok és a holdnak a világa. A harmadik pedig az Istenünk 
mennyországa, és annak a fıvárosa, az új Jeruzsálem. A te palotád is ott építtetik jelenleg, ha 
elfogadtad az Úr Jézust, és tökéletesítve van a számunkra. Milyen csodálatos ez! Ha elfogadtad 
Jézus Krisztust Uradnak, akkor Jézus Krisztus örök palotát épít jelenleg a számodra is.  

Az embereknek nincs elképzelésük arról a fontosságról, mit jelent Jézus Krisztust elfogadni 
örökkön örökké! Ezt olvastuk az elején, a tanítás elején és az Efezusi levélben: azok számára, akik 
Jézust elfogadták, Isten a következı idıkben örökkön örökké azon dolgozik, hogy az İ kegyelmét 
megmutassa!  

Az a város, amely a mennyekben van - a mi Mennyei Atyánk országában -, miután a föld 
megégett, és új ég és új föld jött létre, az új Jeruzsálem városa leereszkedik a földre, azért, hogy a 
földön legyen, és ott éljen. Mondhatni azt, hogy a mennyországbolygóról érkezett. Az egész 
világegyetem a földrıl lesz irányítás alatt, és a Mindenható Szent Isten jön a földre, itt fog élni, és 
innen fog irányítani. Micsoda nagy pillanat lesz ez, amikor ez a csodálatos város aláereszkedik a 
mennybıl! Micsoda nagy bibliai igazság, és hatalmas pillanata ez a történelemnek!  

További igazságokat derítünk föl, ahogy olvassuk az Igét errıl a városról! 
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Jelenések 21:11 
„Benne vala az Isten dicsısége; és annak világossága hasonló vala a legdrágább kıhöz, 

úgymint kristálytiszta jáspis kıhöz;” 
 
Isten dicsısége van benne jelen, és a teljes városnak ez ad világosságot – ahogy le van írva: Isten 

dicsısége által világít.  
 
Jelenések 21:12-17 
„És nagy és magas kıfala vala, tizenkét kapuja, és a kapukon tizenkét angyal, és felírott 

nevek, amelyek az Izrael fiai tizenkét törzsének nevei: Napkeletrıl három kapu; északról 
három kapu; délrıl három kapu; napnyugatról három kapu. És a város kıfalának tizenkét 
alapja vala, és azokon a Bárány tizenkét apostolának nevei. Aki pedig énvelem beszéle, annál 
vala egy aranyvesszı, hogy megmérje a várost, és annak kapuit és kıfalát. És a város 
négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megméré a várost a vesszıvel 
tizenkétezer stádiumnyira: annak hosszúsága és szélessége és magassága egyenlı. És megméré 
annak kıfalát száznegyvennégy singre, ember mértékével, azaz angyaléval.” 

 
Tehát ez egy kiterjesztett város, úgyhogy ki kell szélesítened az elképzelésedet is!  
Azt mondja az Ige, hogy négyszögben helyezkedik el a város. Ez egy 1.500 mérföld mérető, 

négyzet alapú város - ez pedig 2.400 kilométer hosszúságú négyzet. Vagyis ez egy nagy város. Ez 
egy város, amely széltében és hosszában ilyen mérető. Több elképzelés van errıl a városról. 
Természetesen ez egy nagy város, minden szentek számára. Én úgy hiszem, hogy ez pontosan olyan 
magas, mint amilyen széles és hosszú. És a gondolat az, hogy Isten hegyérıl beszélünk, amely ebben 
van - tehát ez azt jelentené, hogy ez 25 kilométer magasan megy fölfelé. És természetesen annak a 
tetején lenne Isten trónja. Bıségesen lenne hely ezen a területen mindenki számára.  

Valaki ezt matematikai módon kidolgozta. Ha mindenki számára közel félhektárnyi területet 
számolnánk, akkor 218 billió ember számára lenne hely. Ez azt jelentené, hogy kb.100 hektárnyi 
hely jutna a számunkra, nagy valószínőséggel - mert nem hiszem, hogy 200 billió ember valaha is élt 
volna a földön. Most 4-5 billió ember körül van a népesség a földön. Szóval jó sok hely van benne! 
Ez egy igen nagy hely. A várost körülvevı fal hatvannégy méter magas. 

Menjünk tovább, és olvassuk az Igét! 
 
Jelenések 21:18 
„És kıfalának rakása jáspisból vala; a város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló.” 
 
A tiszta arany egy nagyon lágy tapintású fém. Nagyon tiszta, és ezért át lehet látni rajta.  
Nézzük az alapokat a 19. és 20. versben! 
 
Jelenések 21:19-20 
„És a város kıfalának alapjai ékesítve voltak mindenféle drágakövekkel. Az elsı alap 

jáspis; a második zafír; a harmadik kalcedon; a negyedik smaragd; Az ötödik sárdonix; a 
hatodik sárdius; a hetedik krizolitus; a nyolcadik berillus; a kilencedik topáz; a tizedik 
krisopráz; a tizenegyedik jácint; a tizenkettedik amethist.” 

 
Minden szín benne találtatik. Ezekkel a kövekkel van befedve az alap. Képzeljétek el a 

gyönyörőségét és a dicsıségét ennek! 
 
Jelenések 21:21 
„A tizenkét kapu pedig tizenkét gyöngy; minden egyes kapu egy-egy gyöngybıl vala; és a 

város utcája tiszta arany; olyan, mint az átlátszó üveg.” 
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A kapuk gyöngyök, a város utcái pedig olyan tiszta aranyból vannak, hogy átlátszik.  
Képzeljétek el, egy ilyen városban élni! Csupán azáltal, hogy elfogadod Jézus Krisztus vérét, 

mint az áldozatot, a megváltást! 
 
Jelenések 21:22-23 
„És templomot nem láttam abban: mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma, és a 

Bárány. És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne; mert az 
Isten dicsısége megvilágosította azt, és annak szövétneke a Bárány.” 

 
Tehát a lámpa benne maga az Úr. Nem lesz villanyszámlánk sem, mert az Úr maga a dicsısége 

fényével világít.  
 
Jelenések 21:24-25 
„És a nemzetek, akik megtartatnak, annak világosságában járnak; és a föld királyai az ı 

dicsıségüket és tisztességüket abba viszik. És annak kapui be nem záratnak nappal; éjszaka 
ugyanis ott nem lesz;” 

 
Figyeljétek meg, hogy a természeti emberek, a királyok, a föld lakosai pedig bejárnak oda. 

Bemennek oda! 
 
Jelenések 21:25 
„És annak kapui be nem záratnak nappal; éjszaka ugyanis ott nem lesz;” 
 
Belül a városban nem lesz sötétség, nem lesz éjszaka.  
 
Jelenések 21:26-27 
„És a nemzetek dicsıségét és tisztességét abba viszik. És nem megy abba be semmi 

tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beirattak az élet 
könyvébe, amely a Bárányé.” 

 
„Abba…, abba” – írja az Ige. Mit szóltok hozzá? 
 
Jelenések 22:1-2 
„És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó vala, mint a kristály, 

az Istennek és a Báránynak királyiszékébıl jıvén ki. Az İ utcájának közepén, és a folyóvízen 
innen és túl életnek fája vala, mely tizenkét gyümölcsöt terem vala, minden hónapban 
meghozván gyümölcsét; és levelei a nemzetek gyógyítására valók.” 

 
Sok mindent mond itt az Ige! Sok köze van ennek ahhoz, hogy hol fogsz élni örökkön örökké. Ez 

az élet vizének tiszta folyója lehet egy azon 12 közül, amely Isten trónjától, és a Bárány trónjától 
származik, és a 12 kapun keresztül folyik.  

Megint visszajutunk arra a gondolatra, hogy lesznek a természeti emberek a földön, és a 
megdicsıült Isten fiai. Az elképzelés az, hogy mi megkaptuk a megdicsıült testünket az 
elragadtatásnál, mert megváltást nyertünk a Bárány vére által, és az az elmélet itt, hogy mi együtt 
élünk és uralkodunk az Úr Jézus Krisztussal. Nekünk nem lesz szükségünk a gyógyulásra, mert 
megdicsıült testünk lesz, a természeti embernek viszont részesülnie kell a gyógyulásban. Ez a népek 
problémáinak orvoslását jelenti. Hiszen mondja a következı Ige, hogy nem lesz többé átok. Jézus az 
élet fája, és Jézus a bölcsesség. És ahogy Isten Igéjébe mélyedsz, mindenkinek meglesz a képessége, 
hogy bölcsességet nyerjen, és a bölcsesség által az a képesség, hogy az Ige gyümölcsöt hozzon.  

Mondhatnánk, hogy három szintje van a tudásnak. Az elsı fajta tudás tényeken alapul, akadémiai 
tudás, a második fajta tudás az kinyilatkoztatott tudás, amely a szívedbe esik.  
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A harmadik fajta tudás pedig az a bölcsesség, amely által ezt a kinyilatkoztatott tudást termıvé 
tudod tenni az életedben.  

Jézus Krisztus az Ige, és az Élet Fája. Természetesen ez az Ige jelképe. Ez azt jelképezi, hogy az 
Ige gyümölcsöt fog teremni az életedben! Tehát gyümölcsök fognak teremni ezen a fán, tizenkét 
fajta gyümölcs, havonta egy gyümölcs.  

Nagyon fontos elmélet itt, fıleg a mi kapcsolatunkat tekintve az Úrral, és az Úrral való együtt 
járásunkban, mert minden hónapban gyümölcsöt kellene teremnünk! Talán nem ez az eset! De ahogy 
növekszel az Igében, az Ige elıbb-utóbb benned gyümölcsöt fog teremni – ahogy ezt a Kolosse levél 
leírja. 

 
Kolosse 1:9-10 
„Ezért mi is, amely naptól fogva ezeket hallottuk, nem szőnünk meg érettetek imádkozni, 

és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának megismerésével minden szellemi 
bölcsességben és megértésben, Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó 
cselekedettel gyümölcsöt teremvén és növekedvén az Isten megismerésében;” 

 
Galata 6:9 
„A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk majd, ha el nem 

lankadunk.” 
 
Vagyis a jótéteményben el ne fáradjunk, ki ne merüljünk az Ige jó cselekedeteiben. Vagyis, ez 

azt jelenti, hogy az Igét alkalmazzuk. És amikor az Ige terem neked, akkor te bölcsességet használsz, 
mert ha el nem lankadsz, vagyis abba nem hagyod, a megfelelı idıben aratni fogsz! Mert az Ige 
terem.  

Sokan panaszkodnak arról, hogy a megfelelı idı még nem jött el - hogy esetleg egy évet kell 
várni a termésre, vagy öt évet kell várni a termésre, vagy van, amikor akár tíz évet is kell várni. 
Miért olyan hosszú? Az örömhír, amikor Isten Igéjét alkalmazod, ahogy azt kell alkalmazni, akkor 
soha nem kell többet várnod egy hónapnál, mert ez az idı szolgál arra, hogy gyümölcs teremjen, és 
gyızedelmes leszel! Az Úr Jézus meg fogja nyitni kinyilatkoztatás által neked azokat a területeket, 
ahol a rossz tanítások által esetleg fennakadtál. 

Visszaemlékszem John Osteen egyik történetére - egy nagyon híres evangélista -, aki késıbb egy 
gyülekezetet pásztorkodott. Sokszor megkérdezték tıle:  

- Hol tartasz most John?  
- Még mindig a helyemen vagyok.  
- Mekkora most a gyülekezeted?  
- Még mindig százan vagyunk.  
Tíz évig volt ilyen. Abbahagyta az evangelizációt – egy nagyon híres evangélista volt. Elkezdett 

pásztorkodni, 100 embert, tíz éven keresztül. Ma már nem ez a helyzet, nem tudom, mekkora a 
gyülekezete, de 8.000 férıhelyes. Legutóbb hallottam róla, 15.000 ember van a gyülekezetében. És 
most akkora hitük van, maga az épület nyolcmillió dollárjukba került, és amikor legutoljára az 
irodáikat építették föl, soha nem kértek erre külön adományt, hanem csak a gyülekezet tizedeibıl 
fedezték! És így került nyolcmillióba. Így növekedett az Ige az életükben!  

Ahol ma vagy, nem ott leszel holnap, ha el nem lankadsz, el nem fáradsz, és az Igét alkalmazod 
az életedben! 

Amit itt látunk, hogy az Élet Fája minden hónapban megnyitja magát gyümölcsözésre. Az Élet 
Fája Jézusnak a jelképezése. Ahogy magunkban Jézus mozdul, akkor nem kell többet várnunk egy 
hónapnál, hogy az Ige teremjen az életünkben! Tehát meg lehet tenni azokat a dolgokat, amelyek 
lerövidítik ezt a várakozási idıt az életedben! Ezért van olyan sok tanításról szóló kazettánk és 
könyvünk, hogy segítsen neked abban, hogy megtaláld azokat a területeket, amelyek akadályoznak 
abban, hogy a te termési idıszakod hosszabb legyen annál, mint kellene. 
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Jelenések 22:3-4 
„És semmi elátkozott nem lesz többé; és az Istennek és a Báránynak királyiszéke benne 

lesz; és az İ szolgái szolgálnak néki; És látják az İ orcáját; és az İ neve homlokukon lesz.” 
 
Látni fogják Isten orcáját.  
 
Jelenések 22:4-7 
„És látják az İ orcáját; és az İ neve homlokukon lesz. És ott éjszaka nem lesz; és nem lesz 

szükségük szövétnekre és napvilágra; mert az Úr Isten világosítja meg ıket, és uralkodnak 
örökkön örökké. És monda nékem: E beszédek hőek és igazak; és az Úr, a szent próféták 
Istene bocsátotta el az İ angyalát, hogy megmutassa az İ szolgáinak azokat, amiknek meg kell 
lenni hamar. Ímé, eljövök hamar. Áldott, aki megtartja e könyv prófétálásának beszédeit.” 

 
Itt végzıdik a prófécia. Most visszamegyünk a levélre, és most zárjuk a levelünket. 
 
Jelenések 22:8-9 
„És én, János vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam: és mikor hallottam és láttam, 

leborulék az angyal lábai elıtt, hogy ıt imádjam, aki nékem ezeket megmutatta vala. Az pedig 
monda nékem: Meglásd, ne tedd; mert szolgatársad vagyok néked, és a te atyádfiainak a 
prófétáknak, és azoknak, akik megtartják e könyvnek beszédeit. Az Istent imádd.” 

 
Ez egy próféta, egy társszolgáló. Mit mondtunk, hogy ki is ez? Dániel. 
 
Jelenések 22:10-11 
„Azután monda nékem: Be ne pecsételd e könyv prófétálásának beszédeit, mert az idı 

közel van. Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és aki fertelmes, legyen fertelmes 
ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is; és aki szent, szenteltessék meg ezután is.” 

 
Amilyen állapotban vagy a testben, abban az állapotban leszel örökkön örökké – vagyis legyél 

igaz, fogadd el Jézust! 
 
Jelenések 22:12-21 
„És ímé, eljövök hamar; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, 

amint az ı cselekedete lesz. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az elsı és utolsó. 
Áldottak, akik megtartják az İ parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és 
bemehessenek a kapukon a városba. De kinn maradnak az ebek és a bőbájosok, és a paráznák 
és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind aki szereti és szólja a hazugságot. Én, Jézus 
küldöttem az én angyalomat, hogy ezekrıl bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én 
vagyok Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag. És a Szellem és a 
menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik, jöjjön 
el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki e könyv 
prófétálásának beszédeit hallja: Hogyha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megírt 
csapásokat veti Isten arra; És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeibıl, az Isten 
annak részét eltörli az élet könyvébıl, és a szent városból, és azokból, amik e könyvben 
megírattak. Ezt mondja, aki ezekrıl bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök. Ámen, bizony 
jövel Uram Jézus! A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan tiveletek. 
Ámen.” 

 
Az idı közelebb van, mint sokan gondolnák. Ahogy Jézus mondja: Bizony, hamar eljövök. A mi 

örömteljes válaszunk pedig erre: Ámen, bizony jövel Uram Jézus! 
Most egy nagyon-nagyon fontos dologra szeretnék rátérni! 
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2Thesszalonika 2:1-8 
„Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi İ hozzá 

leendı egybegyőjtésünkre nézve, Hogy egyhamar el ne tántorítson a ti értelmetektıl, s meg ne 
háborítson titeket, se szellem, se beszéd, se nékünk tulajdonított levél; mintha itt volna már az 
Úr napja. Nehogy valaki megtévesszen titeket valami módon. Mert nem jön el addig az a nap, 
amíg be nem következik elıbb a szakadás, és meg nem jelenik a bőn embere, a veszedelem fia, 
Aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Isten maga, és amire istenfélelemmel 
tekintünk, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt 
mutogatván magát. Nem emlékeztek-é, hogy megmondtam néktek ezeket, amikor még nálatok 
voltam? És azt tudjátok, mi tartja vissza még, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni. 
Mőködik ugyan már titkon a törvényszegés: csakhogy annak, aki azt még most visszatartja, el 
kell az útból vétetnie. És akkor fog megjelenni a törvénytipró, akit megemészt az Úr az İ 
szájának leheletével, és megsemmisít az İ eljövetelének megjelenésével;” 

 
A 7. és a 6. verseket nézzük meg! Ezt a részt Az Úrnak napja címő könyvbıl veszem ki. A 

magyar fordítás szerint nagyon szerencsésen a 6. és 7. versekben mind a két esetben ez az Ige áll: 
’visszatartja’. Tehát az, ami visszatartja az Antikrisztust, annak el kell a maga idejében mozdíttatni, 
és csak ezután tud a gonosz Antikrisztus kinyilatkozódni, és utána az Úr Jézus Krisztus az İ 
szájának leheletével fogja ıt megsemmisíteni. 

 
2Thesszalonika 2:3 
„Nehogy valaki megtévesszen titeket valami módon. Mert nem jön el addig az a nap, amíg 

be nem következik elıbb a szakadás, és meg nem jelenik a bőn embere, a veszedelem fia,” 
 
Megnézzük ezt a szót, amely így hangzik: szakadás. Ez a szó az eredeti szövegben ’apostázia’. 

Ez két helyen szerepel az Újszövetségben összesen, és az Apostolok Cselekedeteiben az igazságtól 
való eltérést jelenti. Az ’apostázia’ nevő görög szónak az alapszava az ’apfisztené’, ami annyit 
jelent, mint ’eltérni’. Mi ebbıl a megértés? Azt kell látnunk ebbıl, hogy a 3. vers tökéletes 
egyességben van a 6. és a 7. versekkel. Mert Jézus Krisztus második eljövetele addig nem jön, amíg 
be nem következik a nagy eltávozás, amely lehetıvé teszi a bőn emberének, hogy kinyilatkozódjon.  

Minek az eltávozása? Most már világos, és tiszta kell, hogy legyen! Ez a gyülekezet eltávozását, 
vagyis elragadtatását jelenti - ezt mondja a könyv szerzıje.  

Úgy gondoltam, hogy esetleg a Szent Szellemet jelenti ez. A gyülekezetre, Jézus Krisztus testére, 
van, hogy az Ige egyes szám harmadik személyben vonatkozik, mint ’ı’  - mint ahogy ebben az 
esetben is. A gyülekezet, mint érett korban lévı tökéletes férfiú jelenik meg például az Efezus 41:13-
ban. A gyülekezet nagyon sok helyen, mint Jézus Krisztus teste kerül említésre. Ezért, látjuk, hogy 
nem téves az, hogyha Jézus Krisztus testére teszünk utalást, amikor az ’ı’  személyes névmást 
találjuk. Ezt a könyvet hamarosan lefordítjuk, és rendelkezésetekre áll majd. A könyv szerzıje a 
Rhema Bibliaiskola egyik professzora, aki Tulsában tanít.  

Azt hiszem, hogy alapvetı, hogy higgyünk abban, hogy az elragadtatás bekövetkezik még a 
megpróbáltatások elıtt! A könyvet olvasva világos lesz majd a számotokra, hogy a 2. versben, és a 
6.-7. versben ugyanarról az eltávozásról szól az Ige, vagyis a gyülekezet elragadtatásáról. 
Mindannyian egyességben vannak, hogy a gyülekezet elragadtatását jelenti ez, hiszen a gyülekezet 
az, amely visszatartja az Antikrisztus megnyilvánulását, kinyilatkoztatását. Miután a gyülekezet 
elragadtatik, utána tud a gonosz Antikrisztus a színre lépni, és megjelenni - akit természetesen Jézus 
Krisztus az İ második visszajövetelének világosságával és dicsıségével el fog pusztítani.  

A szó, amelyet a 3. versben találunk, amely az ’eltávozáson’ kívül az ’igazságtól való 
eltávolodást’ is jelenti - az alapszó ebben az esetben ’eltávozást’ jelent. Látjuk, hogy tökéletes 
egyetértésben vagy így az Ige a 6. és 7. versekkel! Jézus második eljövetele addig nem jön létre, 
amíg ez a nagy eltávozás nem valósul meg, ami lehetıvé teszi a bőn emberének, hogy a színre 
lépjen. Ez az eltávozás az Igében a gyülekezet elragadtatása lesz. Ez a könyv szerzıjének az állítása.  


