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ALAPTANÍTÁSOK 
 

Út a gyızelemhez 7. 
(Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) 

A hét pecsét 
 
1Thesszalonika 5:1-5, 9 
„Az id ıkr ıl és idıszakokról pedig, atyámfiai, nem szükséges írnom néktek; Mert igen jól 

tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jön el, mint a tolvaj éjjel. Mert amikor ezt 
mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem tör rájuk, mint a szülési fájdalom 
a terhes asszonyra; és semmiképpen meg nem menekednek. De ti, atyámfiai, nem vagytok 
sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai 
vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!…  

Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget nyerjünk a mi 
Urunk Jézus Krisztus által.” 

 
„Mert nem haragra rendelt minket az Isten!” Ez egy csodálatos Ige! A megpróbáltatás pedig ezt 

jelenti: haragot. Mi a harag? Az ítélet kiöntése egy meg nem tért világra.  
Három okot szeretnék megemlíteni, hogy miért kell bekövetkeznie az elragadtatásnak még a 

megpróbáltatások ideje elıtt. Az elsı ok, hogy a gyülekezetet ki kell ragadni a földrıl még a földre 
érkezı ítélet elıtt. Az Antikrisztus pedig nem kerülhet színre addig, amíg a gyülekezetet el nem 
ragadják a földrıl - második ok tehát, hogy a gyülekezetnek el kell ragadtatnia a megpróbáltatások 
ideje elıtt, mert az Antikrisztusnak ki kell nyilatkozódnia. A keresztények pedig a föld sója, és 
addig, amíg mi itt vagyunk, addig hatalmunk van az ördög felett. A harmadik ok pedig, hogy minket, 
keresztényeket Jézus Krisztus ítélıszéke elé kell juttatni. Nem a világot érintı ítéletre megyünk oda, 
hanem a cselekedeteinkért elnyert jutalomért. Mert Jézus Krisztus második adventjekor az ı 
hadseregében rangokra lesz szükségünk, és ezeket ott kapjuk meg. A megpróbáltatások legvégén, az 
armageddoni csatában kerül erre az összeütközésre sor. Ez lesz az, amikor az Úr hadserege az Úrral 
együtt visszatér.  

 
Júdás 14 
„Ezekr ıl is prófétált pedig Énok, aki Ádámtól fogva a hetedik volt, mondván: Ímé, eljött az 

Úr az İ sokezer szentjével,” 
 
Nem tudunk visszajönni az Úrral, hogyha elıtte már nem vagyunk Vele.  
Ez nem egy természeti értelemben vett hadsereg lesz, hanem egy természetfeletti, isteni 

hadsereg. Isten hadseregében is különbözı rendfokozatok vannak, és hatalmi fokozatok a rend 
szerint. Isten hadseregében különbözı rendfokozatok vannak a feltámadást követıen, és a mi 
hőségességünk és megbízhatóságunk fogja meghatározni, hogy milyen fokozatot kapunk az örök 
hadseregben Isten örökkévalóságában. Mint egy szervezett hadsereg jövünk vissza Jézus Krisztussal 
együtt az armageddoni csatánál. Ezért az elragadtatásnak elıbb kell bekövetkeznie, mint Jézus 
Krisztus második adventjének.  

A gyülekezet elragadtatása a gyülekezetet a mennyországba viszi, Jézus Krisztus ítélıszéke elé, 
hogy megkapjuk a jutalmainkat, mialatt a földön a megpróbáltatások hét éve zajlik. Addig mi a 
mennyben a jutalmainkat kapjuk, és szervezés alatt leszünk, hogy vissza tudjunk térni a földre. A 
mennyországban töltött hét éves idı alatt a második három és fél évben a Bárány vacsoráját fogjuk 
venni.  

És ez lesz a dolgok menete, ahogy követjük az események áramlatát. Mert ezeknek az idıvégi 
eseményeknek egybe kell illeszkedniük, és ezért meg kell értenünk az elragadtatást! Úgyhogy ez 
valóban nagyon-nagyon fontos tény!  



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

 

10/2 Jim Sanders – Alaptanítások: Út a gyızelemhez 7.  

 

Azt is meg kell értenünk, hogy hol helyezkedik el az elragadtatás idızítése! Keresztények 
sokszor gondolják úgy, hogy Isten megengedi majd, hogy a keresztény gyermekei itt maradjanak a 
földön, és szenvedjenek a föld eddigi legnagyobb megpróbáltatásaiban. Ha tényleg úgy gondolod, 
hogy te olyan Istent szolgálsz, és te Isten gyermeke vagy, és Isten szereti a gyermekeit, de Isten 
mégis megengedi, hogy ilyen dolgokon végigmenj, akkor milyen nagy zőrzavarban van a te teljes 
teológiai rendszered! Ez azt mutatja, hogy te bizonytalan vagy Isten tökéletes, hibátlan karakterével 
szemben. Talán gondolod azt is, hogy betegségeket, gyengeségeket rak rád. Tegnap is beszéltünk 
egy fiatal lánnyal, aki úgy hiszi, hogy Isten a betegségeket a tökéletesítésünkre használja. Ez azt 
mutatja, hogy ez a lány nem ismeri a mi Mennyei Atyánk igazi természetét. Az ilyenfajta hit aláássa 
a hitünket. Ilyenfajta gondolkodással nem vagy képes hinni az İ ígéreteiben! Ha egy olyan Istenben 
hiszel, akirıl úgy gondolod, hogy hagyja, hogy a legnagyobb megpróbáltatások idejét itt 
végigszenvedd a földön, akkor valóban nem leszel képes a szükséges idıben megállni a hitben, hogy 
például megszerezd a gyógyulásodat. Teljes bizonyossággal mondhatom, hogy nem Isten az, aki ezt 
munkálja! A te saját hasznodra van arra szükség, hogy ezeket a dolgokat lerendezd magadban! 
Szükség van arra, hogy a helyes és tiszta képet alakítsd ki a Mennyei Atyádról, aki maga a szeretet! 
És legyél képes arra, hogy el tudd fogadni azokat a dolgokat, amelyekrıl az İ akarata, hogy 
elfogadd! 

 
Jelenések 5:1 
„És láték annak jobb kezében, aki a királyiszékben üle, egy könyvet, amely be volt írva 

belül és hátul, és le volt pecsételve hét pecséttel.” 
 
Ebbıl az Igébıl látjuk az elragadtatás célját és a terveit.  
Nézzük meg még egyszer az 1Thesszalonika 5:9-et! 
 
1Thesszalonika 5:9 
„Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget nyerjünk a mi 

Urunk Jézus Krisztus által.” 
 
Egy olyan harag kerül a földre, amely sem elıtte, sem utána nem volt még megtapasztalható. 

Látnotok kell, tehát a gyülekezet nem fog ebben részt venni, mert Isten az İ gyermekeit nem haragra 
rendelte! 

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

visszatartja, el kell az útból vétetnie.” 
 
Vagyis az akadálynak el kell vétetnie az útból. Ez pedig az akadály, hogy ez a gonosz ne tudjon 

megtörténni. Ez a gonosz törvényszegés titkos bőne pedig az Antikrisztusra, és az ı munkájára 
vonatkozik, és az ı munkája kibontakozásának akadálya, ami visszatartja, a gyülekezet.  

Nincs teljes egyesség a keresztények között abban, hogy ez az Igevers a gyülekezetre utal-e, 
vagy a Szent Szellemre. Mindannyian egyességben vagyunk, hogy ez az idıkorszak a gyülekezet, a 
kegyelem és a Szent Szellem idıkorszaka. És ha mi vagyunk a Szent Szellem temploma, márpedig 
mi vagyunk, és ha mi elhagyjuk a földet, akkor a Szent Szellemnek nem lesz temploma, mert a Szent 
Szellemmel teljes gyülekezet elmegy a földrıl, még a megpróbáltatások ideje elıtt! 

 
Jelenések 4:1 
„Ezek után látám, és ímé egy megnyílt ajtó volt a mennyben, és az elsı szó, amelyet mint 

egy velem beszélı trombitának szavát hallék, ezt mondta: Jöjj fel ide, és megmutatom néked, 
amiknek meg kell lenni ezután.” 
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Az ajtó, amelyet János lát a látomásban, a gyülekezet elragadtatása. És amiknek ezek után meg 
kell lennie, azok az események pedig a gyülekezet elragadtatását követı jövıbeli események. 

 
Jelenések 3:8 
„Tudom a te dolgaidat, ímé adtam elıdbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat; 

hogy kevés erıd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet.” 
 
Vagyis: egy nyitott ajtót adtam elıdbe! Azok elıtt van ez a nyitott ajtó a gyülekezetben, akik 

megtartották Jézus beszédét, és nem tagadták meg az İ nevét. 
 
Jelenések 3:10 
„Mivel megtartottad az én állhatatosságra intı beszédemet, én is megtartalak téged a 

megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja e föld lakosait.” 
 
A megpróbáltatás idejérıl – ez pedig maga a megpróbáltatás. És azért fogunk ebbıl kimaradni, 

mert megtartottuk az İ beszédeit. Az Úr a filadelfiai gyülekezet elé egy nyitott ajtót ad, hogy 
megtartson minket a megpróbáltatások idejétıl. És ez az az ajtó, amelyet János látott a Jelenések 
4:1-ben. Mert feltekintett, és egy ajtó volt nyitva a mennyben, és ez az ajtó adja a megmenekedést a 
filadelfiai gyülekezet számára, mert ık megtartották Jézus beszédeit. Addig, amíg te is megtartod 
Jézus beszédeit, és nem tagadod meg Jézus nevét, te is át fogsz menni ezen az ajtón. 

 
1Thesszalonika 4:16 
„Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égbıl: és 

elıször azok támadnak fel, akik meghaltak a Krisztusban;” 
 
Azt mondja az én Igém, hogy: az Úr riadóval - vagyis a görögben ez úgy szól, hogy: 

parancsolattal. Ez a parancsolat pedig nem más, mint: jöjj fel ide – a gyülekezethez szól ez a 
parancsolat.  

 
1Korinthus 15:52 
„Nagy hirtelen , egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és 

a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk.” 
 
1Thesszalonika 4:16 
„Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égbıl: és 

elıször azok támadnak fel, akik meghaltak a Krisztusban;”  
 
Látjátok, hogy hogyan illeszthetık össze ezek az Igék? Vagyis riadót, hangot fogtok hallani, 

amely a megpróbáltatások idejét megelızı elragadtatás jele. És ez most már úgy kellene bennetek 
éljen, kérdıjelek nélkül! A kérdés az, hogy hogyan fog a világ reagálni egy ilyen szempillantásban 
megtörténı hatalmas eseményre? Vannak erre utalások a Bibliában az elızı részekben. Például Illés 
esete: 

 
2Királyok 2:1-7 
„És lın, mikor az Úr Illést fel akará vinni szélvész által a mennyekbe: elméne Illés és 

Elizeus Gilgálból. És monda Illés Elizeusnak: Maradj itt, kérlek,mert az Úr Bételbe küldött 
engem. És felele Elizeus: Él az Úr, és a te lelked, hogy el nem hagylak téged! És mikor 
lemenének Bétel felé: Kijövének a próféták fiai, akik Bételben voltak, Elizeushoz, és mondák 
néki: Nem tudod-é, hogy e mai napon az Úr elragadja a te uradat tıled? És monda: Tudom én 
is, hallgassatok. És monda néki Illés: Elizeus! Maradj itt, kérlek; mert az Úr engem Jérikóba 
küldött. İ azonban monda: Él az Úr és a te lelked, hogy el nem hagylak téged.  
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És mikor elmenének Jérikóba: A próféták fiai, akik Jérikóban voltak, Elizeushoz jöttek, és 
mondának néki: Nem tudod-é, hogy e mai napon az Úr a te uradat elragadja tõled? És ı 
monda: Én is tudom, hallgassatok. Azután monda néki Illés: Maradj itt, kérlek, mert az Úr 
engem a Jordán mellé küldött. De ı felele: Él az Úr és a te lelked, hogy el nem hagylak téged. 
És elmenének együtt mindketten. Ötven férfiú pedig a próféták fiai közül utánuk menvén, 
velük szemben messze megállának, mikor ık ketten a Jordán mellett megállottak.” 

 
Tehát látjátok, Illés, aki elragadtatásra készül - és tudja ezt Elizeus is, és maga a próféták is, Isten 

prófétái is tudják. Tehát az elragadtatás ténye, amely elıttünk áll, ez sem idegen a számunkra, akik 
imában vagyunk. Biztos vagyok benne, hogy mindannyiunkban lesz egy belsı tudás errıl. És 
nagyon sok ellenszegülı keresztény van, akik az Igéknek részeit megtagadják, és nem hiszik, de én 
hiszem Isten irgalmasságát, hogy ıket is elragadja majd. Te itt hagynád a kis gyermekeidet? 

 
2Királyok 2:15-16 
„És mikor látták ıt a próféták fiai, akik átellenben Jérikónál voltak, mondák: Az Illés 

szelleme megnyugodott Elizeuson. És eleibe mentek néki, és meghajták magukat ıelıtte a 
földig; És mondák néki: Ímé, a te szolgáid között van ötven ember, erıs férfiak, küldd el ıket, 
hadd keressék meg a te uradat, hátha az Úrnak Szelleme ragadta el ıt, és letette ıt valamelyik 
hegyen, vagy völgyben. De ı monda: Ne küldjetek.”  

 
Látjátok, hogy a hitetlenség milyen hamar megragadja az embereket? 
 
2Királyok 2:17 
„De azok kényszerítették ıt egész a megszégyenülésig, és monda: Hát küldjetek el! És 

elküldék az ötven férfiút, de harmadnapig keresvén sem találták meg ıt.” 
 
Vagyis a világ keresni fogja ezeket az eltőnteket, hogy hova is mentek. Itt három napig keresték 

Illést. Ez a mostani eseményeknél három évet fog jelenteni, mert egy nap egy évnek felel meg ebben 
az esetben. Ugyanúgy, mint az itteni fiak, akik látták az elragadást, és ennek ellenére rábeszélték 
magukat, hogy mégis meg kellene keresni Illést. Ez egy nagy trükkje az ördögnek, hogy a teljes 
világot hitetlenségben tartja. 

 
2Királyok 2:23 
„Felméne azután onnét Bételbe; és mikor az úton felfelé méne, apró gyermekek jöttek ki a 

városból, akik ıt csúfolják vala, ezt mondván: Jöjj fel, kopasz, jöjj fel, kopasz!” 
 
Látjátok, hogy fogja a világ gúnyolni? A hitetlenség teszi mindezt velük. Kiket fognak gúnyolni 

tehát a világbeliek? Abban az idıben 144.000 zsidó evangélista lesz a földön. És azok, akik a földön 
az elragadtatást követıen elfogadják Jézus Krisztust, mert meglátták a hibájukat, hogy annak idején 
megtagadták az Urat. Vagyis abban az idıben is lesznek olyanok, akik elfogadják az Urat, és 
visszautasítják a vadállat jelét - és ezáltal meg kell halniuk, de így fognak üdvözülni. Mert aki 
elfogadja a vadállat jegyét, az egyértelmően az örök tőz tavába kerül utána. Ezekre késıbb sor kerül 
majd. Ez mind-mind idıbe telik, amíg kibontjuk.  

 
Jelenések 5:1-5 
„És láték annak jobb kezében, aki a királyiszékben üle, egy könyvet, amely be volt írva 

belül és hátul, és le volt pecsételve hét pecséttel. És láték egy erıs angyalt, aki nagy szóval 
kiálta: Ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecsétjeit? És senki, 
sem mennyen, sem földön, sem föld alatt, nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. Én azért 
igen sírtam, hogy senki nem találtaték méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a 
ránézésre sem: És egy a vének közül monda nékem:  
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Ne sírj: ímé, gyızött a Júda nemzetségébıl való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a 
könyvet, és felbontsa annak hét pecsétét.” 

 
Ez pedig Jézus. De mi a helyzet a könyvvel? Tudja-e valaki, hogy mit tartalmaz ez a könyv? A 

könyv sok minden lehet: élet könyve, egy másik elképzelés szerint az ember uralma. De nézzük, mit 
mond a Biblia! Mond egy pár dolgot itt: 

 
Dániel 12:4 
„Te pedig, Dániel, zárd be e beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végsı idıig: 

tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás.” 
 
Mondja az Ige Dánielnek, hogy: zárd be e beszédeket, pecsételd be! Ezek pedig az idıvégi 

próféciák. 
 
Dániel 12:9 
„És monda: Menj el Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve e beszédek a vég idejéig.” 
 
Vagyis ez nem a Biblia, mert bárki emberfia tudja olvasni a Bibliát. Vagyis mi pecsételtetett be? 

Az idık végérıl szóló próféciák kinyilatkoztatása, és annak a beteljesedése. Ez lett bepecsételve az 
idık végéig. És ahogy olvastuk, Jézus az egyetlen, aki el tudja mozdítani a pecsétet, és a pecsét 
elmozdítása fogja magával hozni ezen próféciák beteljesedésének a kezdetét. Senki más nem tudja 
megnyitni ezeket a pecséteket, és beteljesíteni, ami benne van, csak Jézus.  

Egy másik típusú könyvrıl olvashatunk Jeremiás 32. részében. Jeremiás 32. részében Jeremiás 
kinyilatkoztatást kap Izrael gyermekeinek az elveszésérıl. Jeremiás megértést kapott, 
kinyilatkoztatást kapott Nabukodonozor király gyızelmérıl is Izrael fiai felett, és hogy Izrael 
gyermekei 70 évre fogságba vitetnek. Vagyis Jeremiás tudja, hogy mi fog bekövetkezni, és a 
Szellem azt mondja neki, hogy: menj, és vegyél földet – és ezt megteszi. Tanukkal teszi ezt az adás-
vételt, úgy, ahogy a törvény mondja neki, és a papírok bepecsételtettek, és eltemeti a földrıl szóló 
dokumentumokat. Ismeri a zsidó törvényeket, és tudja, hogy a zsidók babiloni fogságát követıen, az 
összes jogilag földtulajdonosnak ott kell lennie, jelen kell lennie, mert csak elıttük lehet megnyitni a 
lepecsételt dokumentumot. Más szóval, hogy megértsétek, nem lehetett addig a hivatalos 
földpapírokat elıvenni, amíg az összes tulajdonos és családtag jelen nem volt. Ez egy tipikus példája 
annak, amit Jézus tett velünk. Jézus visszaszerezte számunkra a földet. Megvásárolta, 
visszavásárolta a földet a számunkra. A saját vérével, életével fizetett érte és három napot ezért a 
pokolban töltött. Jézus fizette meg az árat azért, hogy ez a föld visszakerüljön a gyermekeinek. És 
ennek az ára volt, a pecsétje volt az İ vére. És az İ földi edénye pedig eltemettetett a földbe, és 
röviddel utána feltámasztatott. Mai napon megdicsıült teste van, és a mennybe magasztaltatott fel, és 
a Mennyei Atya jobbján ül a trónon. És ott a mennyei szentek szentjében ırzik a földrıl szóló 
tulajdon okiratot, birtoklevelet. És ez az a könyv. A föld tulajdonjogát igazoló okirat. És a szentek 
szentjében tartják ezt a könyvet 2000 éve.  

Ez egy másik ok arra, hogy a gyülekezet elragadtatik a megpróbáltatások elıtt, mert mi vagyunk 
a jogos örökösei ennek a földnek. És mielıtt a pecsét elvétetik a könyvrıl, el kell ragadni minket 
Isten jelenlétébe, hogy azok a pecsétek eltávolíttassanak, és a könyv megnyitható legyen elıttünk. 
Mint ahogy a zsidó törvények szerint a zsidó törzsek tulajdonosainak jelen kellett lenni. Vagyis, 
látjuk ennek az alkalmazhatóságát a számunkra. Ahogy a trón elıtt állunk, a gyülekezet 
elragadtatását követıen - ez az egyik dolog, ami fog történni. Miután ez a szerzıdéskötés könyve 
megnyittatik, utána visszajövünk Jézussal a földre, hogy követelhessük az örökségünket.  

Tehát lehetne mondani, hogy ez a kis könyv, ez az élet könyve, de ez a kis könyv másrészt 
foglalkozik a földdel, mint bolygóval is. És ez a hét pecsét, amely lepecsételte a könyvet, képviseli a 
végsı eseményeket a földön, amely a tulajdonjog megváltozásához vezet, és átadja a tulajdonjogi 
papírokat. A földi világi fejedelmektıl átkerül a mi tulajdonunkba a föld. 
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Jelenések 5:6-8 
„És láték a királyiszék és a négy élılény között és a vének között egy Bárányt állani, mint 

egy megölettet, hét szarva és hét szeme volt, ami az Istennek hét Szelleme, amely elküldetett az 
egész földre. És eljöve és elvevé a könyvet a királyiszékben ülınek jobb kezébıl. És mikor 
elvevé a könyvet, a négy élılény és a huszonnégy vén leborula a Bárány elıtt, mindeniknél 
hárfák és aranypoharak lévén, jó illatokkal tele, amik a szentek imádságai.” 

 
Ne aggodalmaskodj afelıl az imáid felıl, amire úgy látod, hogy nem jött válasz, és nincs rá 

megnyilatkozás, mert egyetlen egy imádságod sem vész el látatlanul! Lehet, hogy néhány imádságod 
a föld ítéletének meghozatalakor kerül majd nyilvánosságra. 

 
Jelenések 5:9-10 
„És éneklének új éneket, mondván: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak 

pecsétjeit, mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a Te véred által, minden ágazatból 
és nyelvbıl és népbıl és nemzetbıl, És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká; 
és uralkodunk a földön.” 

 
Vagyis látjuk, hogy uralkodni fogunk a földön. A zsidók nemzettsége fog uralkodni a földön a 

millennium ideje alatt, Jézus királysága alatt.  
A millenniumi évezred célja, és Jézus királyságának a célja, hogy a bőn utolsó elemeit, részeit is 

legyızze – mert még mindig lesznek ellenszegülı, lázadó elemek a földön. És a millenniumi évezred 
végén sátánnak eloldása a láncokról lehetıvé fogja tenni, hogy azok számára, akik ellenszegültek a 
szívükben, azok össze fognak győlni az ördög szárnyai alatt - és akkor lesz végül elmozdítva a 
földrıl az ellenszegülés minden része. Tehát teljesen el lesz mozdítva, hogy minden Isten alá 
helyeztessen. És maga Isten fog a földre jönni, az új Jeruzsálemben. Mert a millennium legvégén, az 
utolsó ítéletnél az ördög is megítéltetik, és az angyalok is megkapják az utolsó ítéletüket a nagy 
fehér trón elıtt - és az örökkévalóság számára a tüzes kénköves tóba vettetnek.  

Mi hívık, mi már átmentünk ezen az ítéleten Krisztusban, és a mi ítéletünkön már túl vagyunk 
Krisztus ítélıszéke elıtt is, mi jutalmakat kaptunk, és ez még a millennium elıtt megtörtént.  

A millennium elıtt a népek ítélete történik meg, és ez pedig csak annyit jelent, hogy meg fogod 
látni, hogy milyen népek kerülnek be a millennium évezredébe. A millennium idıszakába 
megváltatlan emberek fognak kerülni. A millennium idején nagyon sok ember fog élni, aki nem is 
tud Jézusról, nem tudja, hogy Jézus visszatért Jeruzsálembe, és uralkodik a föld felett. Ezek a népek 
a millennium idején afelıl kapnak ítéletet, hogy hogyan bántak Izrael népével. Azok, akik áldásként 
éltek Izrael számára, azok mehetnek be a millennium évezredébe.  

Úgyhogy ne keverd össze ezeket a különbözı ítéleteket! A legeslegvégén pedig az egész föld tőz 
által megemésztetik. Utána Isten a hitén keresztül, pontosan, mint amikor a kezdetek kezdetén tette, 
újrateremti a földet - és mi ott leszünk, és képesek leszünk látni, ahogy újrateremti a földet. 
Tökéletesen teszi ezt majd, mint ahogy legelıször tette. Ezért lesz képes arra, hogy az új 
Jeruzsálemben velünk együtt éljen, mert minden, amit Isten teremt, az tökéletes, mert az İ 
gyermekei számára csak jókat akar. 

 
Jelenések 5:11-14 
„És látám és hallám a királyiszék, az élılények, és a vének körül sok angyalnak szavát; és 

az ı számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer vala; Nagy szóval ezt mondván: Méltó a 
megöletett Bárány, hogy vegyen erıt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és 
tisztességet és dicsıséget és áldást. Sıt hallám, hogy minden teremtett állat, amely van a 
mennyben és a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja 
vala: A királyiszékben ülınek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsıség és hatalom 
örökkön örökké. És a négy élılény monda: Ámen. És a huszonnégy vén leborult és imádá az 
örökkön örökké élıt.” 
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A 6. versben található meg a pecsétek leírása.  
 
Jelenések 6:1-2 
„És látám, mikor a Bárány a pecsétekbıl egyet felnyitott, és hallám, hogy a négy élılény 

közül egy monda, mintegy mennydörgésnek szavával: Jöjj és lásd. És látám, és ímé egy fehér 
ló, és a rajta ülınél íj volt; és adaték néki korona; és kijöve gyızve, és hogy gyızzön.” 

 
Mostantól kezdve nagyon sok szimbólummal találkozunk. Ez nem Jézus. Ez teljesen kívül esik 

Jézus Krisztuson. Ezekben a versekben kezdıdik a hét éves megpróbáltatás, vagyis ez kell, hogy 
legyen az Antikrisztusról való kinyilatkozás. Az Antikrisztus, mint egy megtévesztı jön. Fehér 
lovon jön, Izraellel szövetséget köt, és a megpróbáltatások középidejében megtöri ezt a szövetséget. 
Az elsı pecsét felnyitásával az Antikrisztus kinyilatkozódik a földön. Az Antikrisztus gyıztesen jön 
ki – írja az Ige. Nem minden gyızelmét háborúval szerzi, hanem szövetségekkel. 

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

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

 
A következı pecsét tehát háború. Korlátokat nem ismerı háború lesz megtapasztalható a földön. 

Olyan háború lesz ez, amely addig nem volt ismert a földön. Nem lesz olyan hely a földön, amely 
nem lenne valamilyen módon bevonva ebbe a szörnyő háborúba. Tehát a második pecsét az egy 
háború. Miért? Azért, mert a gyülekezet elment - és mi vagyunk az akadályai az emberek 
gonoszsága kibontakozásának. És fedezd azt fel, hogy a háború az egy közvetlen következménye az 
újjá nem született emberi szellem gonoszságának. Az ördögnek az egyik célja, hogy elpusztítsa az 
embert.  

 
Jelenések 6:5-6 
„És mikor felnyitotta a harmadik pecsétet, hallám, hogy a harmadik élılény mondá: Jöjj és 

lásd. Látám azért, és ímé egy fekete ló; és annak, aki azon üle egy mérleg volt kezében. És 
hallék a négy élılény közt szózatot, amely ezt mondta: A búzának mércéje egy dénár, és az 
árpának három mércéje egy dénár; de a bort és az olajt ne bántsd.” 

 
A harmadik pecsét az éhség.  
 
Jelenések 6:6 
„És hallék a négy élılény közt szózatot, amely ezt mondta: A búzának mércéje egy dénár, 

és az árpának három mércéje egy dénár; de a bort és az olajt ne bántsd.” 
 
Tehát mennyire rossz és sanyarú lesz ez a szárazság! Egy dénár, vagy egy penny abban az 

idıben volt egy napi munkabér. Vagyis az embernek egy napot kell dolgoznia egy marék búzáért. 
Senki nem fog a földmőveléssel foglalkozni, mert mindenki a háborúban fog részt venni. 

 
Jelenések 6:7-8 
„És mikor felnyitotta a negyedik pecsétet, hallám a negyedik élılény szavát, amely ezt 

mondta: Jöjj és lásd. És látám, és ímé egy sárgaszínő ló; és aki rajta üle, annak a neve halál, és 
a pokol követte azt; és adaték azoknak hatalom a földnek negyedrészén, hogy öljenek 
fegyverrel és éhséggel és halállal és a földnek fenevadai által.” 

 
A negyedik pecsét a pokol elengedése a föld felett. A halál elengedése, és a halál Jézus nélkül 

poklot jelent. Ezért ebben az esetben a halál és a pokol együtt mennek.  
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És látjátok, hogy ez a föld negyed részén fog végbemenni – és ez ellentmond számos hívı 
tanítással, mert az Antikrisztus nem uralkodik a teljes föld fölött. A föld negyedrésze fölött uralkodik 
csak. Én alapvetıen úgy mondanám, hogy a volt Római Birodalom felett – és ezt mondja a legtöbb 
Bibliatanító. Tehát a halál pecsétjének felnyitása azokon a területeken lesz érvényes, ahol az 
Antikrisztus uralkodik. Nagyon sok ilyen kollegám van, akik nagyon sok részét ugyanígy tanítják, 
kivéve ezt. Mert az Antikrisztus fı uralkodási területe csak a föld negyedrészét fogja magába 
foglalni. Nem sokan értenek ezzel egyet a Bibliatanítók közül, de én akkor is azt vallom, hogy ez a 
volt Római Birodalom, és a Közép-Kelet részeire fog elsısorban kiterjedni - és bizony jó lesz akkor 
innen elmenni!  

 
Jelenések 6:9-11 
„És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, látám az oltár alatt azoknak lelkeit, akik 

megölettek az Istennek Igéjéért és a bizonyságtételért, amelyet kaptak. És kiáltának nagy 
szóval, mondván: Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állasz bosszút a mi 
vérünkért azokon, akik a földön laknak? Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák; és 
mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ı 
szolgatársaiknak, mind az ı atyafiaiknak száma, akiknek meg kell öletniük, amint ık is 
megölettek” 

 
Ez az ötödik pecsét. Ezek azok, akik megölettek az elragadtatást követıen. Nagyon sok utalást 

lehet itt tenni. Ezek azok, akik hittek Jézus Krisztusban, és ezért megölettek a hitük miatt, és a 
tanúságtételük miatt. Mostanság Jézus Krisztus elfogadása nem jár halállal, viszont a 
megpróbáltatások ideje különbözik ettıl.  

Ismerek egy tanítót, aki az idık végérıl tanít, aki azt tanítja, hogy a megpróbáltatások súlyos 
éveiben az üdvösség csak halálon keresztül jön. De mi, mint a gyülekezet, az Úr asztalánál leszünk. 
Ezek a megölettek ugyan a mennybe kerülnek, az oltár alatt vannak - ahogy írja az Ige -, de nincs 
megengedve a számukra, hogy az Úr asztalánál a Bárány vacsoráját fogyasszák a gyülekezettel.  

Nagyon sok kérdıjel van itt! Vannak, akik úgy hiszik, hogy a Szent Szellem is elragadtatik a 
földrıl ebben az idıben. Hogyan kaphatnak akkor az emberek üdvösséget itt a földön addig? 
Hogyan tud az a 144.000 evangélista Igét hirdetni a Szent Szellem nélkül? Hogyan tudna 
kinyilatkozást kapni? Én azok közé tartozom, akik azt hiszik, hogy a Szent Szellem akkor is itt lesz a 
földön. De a Szent Szellem a gyülekezeti idıszakban hittel és a gyülekezettel felerısítve volt jelen.  

Ez a hét év, és ennek a  hét évnek a vége fogja jelenteni pedig a zsidó idıkorszak végét.  
Sokan mondják azt, hogy ezek az emberek abban az idıben úgy fognak üdvösséget kapni, mint 

ahogy a zsidók az Ószövetségben – de én ezt sem hiszem így. Egyszerően a haláluk által fognak 
üdvösséget kapni itt a megpróbáltatások idején.  

Hatalmas mennyiségő problémába ütközöl akkor a tanítások szempontjából, ha úgy hiszed, hogy 
a Szent Szellem ebben az idıszakban nincs jelen a földön. Vannak bibliai Igék és próféciák, amelyek 
ezt az idıszakot fedik át a Bibliában. És azok a megtért emberek, akik a megpróbáltatások ideje alatt 
térnek meg, nem tudják megakadályozni ezeknek a próféciáknak a beteljesedését itt a földön. Az is 
nagyon érdekes, hogy az Úr itt három és fél évet tölt az İ tanítványaival. Tehát a második három és 
fél évet követıen pedig minden a helyére kerül Isten akarata szerint a mennyországban, és a földön. 
Tudnotok kell azt, hogy Jézus nagyon elfoglalt lesz a mennyországban ezalatt a hét év alatt. És 
amikor visszatér az armageddoni csatára, akkor minden tökéletesen összeillik az Igék szerint.  

A hatodik pecsét az az Isten haragjának elsı kiöntése. Az elsı öt pecsétben foglalt azért tudott 
megtörténni, mert a gyülekezet elment a földrıl. 

 
Jelenések 6:12-17 
„Azután látám, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta, és ímé nagy földindulás lett, és a nap 

feketévé lett, mint a szırzsák, és a hold egészen olyan lett, mint a vér;  
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És az ég csillagai a földre hullának, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor 
nagy szél rázza. És az ég eltakarodék, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik; és minden 
hegy és sziget helyébıl elmozdíttaték. És a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a 
vezérek és a hatalmasak, és minden szolga és minden szabad, elrejték magukat a barlangokba 
és a hegyeknek kıszikláiba; És mondának a hegyeknek és a kıszikláknak: Essetek mireánk, és 
rejtsetek el minket annak színe elıl, aki a királyiszékben ül, és a Bárány haragjától: Mert 
eljött az İ haragjának ama nagy napja; és ki állhat meg?” 

 
Ez az elsı kiáradása Isten haragjának a földön.  
Most fogjuk megnézni a Máté 24. részében ezeket az eseményeket! 
 
Máté 24:29-30 
„Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és 

a csillagok az égrıl lehullanak, és az egeknek erısségei megrendülnek. És akkor feltetszik az 
ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek 
Fiát eljönni az ég felhıiben nagy hatalommal és dicsıséggel.” 

 
Írja a 29. vers, hogy ama napok nyomorúságai, megpróbáltatásai után rögtön történik ez. 
 
Apostolok Cselekedetei 2:19-20 
„És csodákat teszek az égben odafenn, és jeleket a földön idelenn, vért, tüzet és füstnek 

gızölgését. A nap sötétséggé változik, és a hold vérré, minekelıtte eljön az Úrnak ama nagy és 
fényes napja.” 

 
Ez a két Ige a hatodik pecsétre vonatkozik – vagyis megvan az idızítése a hatodik pecsétnek: a 

megpróbáltatások idejét követıen, és Jézus Krisztus második adventje elıtt. Ez azért nagyon fontos, 
mert olyan sok téves tanítást hallunk a Máté 24-bıl. Mert sokan úgy hiszik, hogy ezek a jelek a 
gyülekezet elragadását megelızıen lesznek – és ezen eseményeknek semmi köze a gyülekezethez! A 
kulcs itt az, hogy Jézus a zsidókat tanítja, a zsidóknak járó megpróbáltatás éveirıl. Tehát Jézus itt 
még nem halt kereszthalált, és még nem kezdıdött el a gyülekezeti idıkorszak, mert az ördög 
mindenre hallgat, amit Jézus mond. És az ószövetségi próféták nem prófétálhattak a gyülekezeti 
idıkrıl. Tehát a Máté 24-nek semmi köze a gyülekezet elragadásához! 

Most nézzük a pecséteket tovább! 
 
Máté 24:3 
„Mikor pedig az Olajfák hegyén ül vala, hozzá mentek a tanítványok magukban mondván: 

Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? És micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a 
világ végének?” 

 
Milyen kornak a vége? A zsidó idıkorszak vége. 
 
Máté 24:4 
„ És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket,” 
 
Ez az elsı pecsét. Mert az Antikrisztus maga a megtévesztı. 
 
Máté 24:5 
„Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és 

sokakat elhitetnek.” 
 
Látjátok, hogy az Antikrisztusnak az utalása ez, aki fehér lovon jön, koronával. 
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Máté 24:6 
„Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreir ıl: meglássátok, hogy meg ne 

rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniük. De ez itt még nem a vég.” 
 
A második pecsét, a háború. 
 
Máté 24:7 
„Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lesznek éhségek és döghalálok, 

és földindulások mindenfelé.” 
 
Ezek a hármas és négyes pecsétek – éhségek és döghalálok. 
 
Máté 24:8-9 
„Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Akkor nyomorúságra adnak majd 

benneteket, és megölnek titeket; és győlöletesek lesztek minden nép elıtt az én nevemért.” 
 
Ezek a mártírjai az ötödik pecsétnek. 
A 29. és a 30. vers a hatodik pecsét beteljesedése.  
A 37-41. versekig pedig olvashatjuk Jézus Krisztus második adventjének eljövetelét.  
 
Máté 24:37-41 
„Amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is. Mert 

amiképpen az özönvíz elıtt való napokban ettek és ittak, házasodtak és férjhez mentek, mind 
ama napig, amelyen Noé a bárkába ment. És nem vettek észre semmit, mígnem eljött az 
özönvíz és mindnyájukat elragadá: akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is. Akkor ketten 
lesznek a mezın; az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Két asszony ıröl a malomban; az 
egyik felvétetik, a másik otthagyatik.” 

 
Mint ahogy a Noé napjaiban haltak meg az emberek.  
Minden összeillik tehát. Látszik, hogy az összes pecsét a Jelenések könyvében tökéletesen 

beleillik ide. Hol a hetedik pecsét? 
 
Jelenések 8:1 
„És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lett nagy csendesség a mennyben, mintegy fél 

óráig.” 
 
Nem találjuk a hetedik pecsét magyarázatát a 7. fejezetben, ezért mentünk a 8. fejezetre.  


