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

 

10/1 Jim Sanders – Alaptanítások: Út a gyızelemhez 1.  

 

ALAPTANÍTÁSOK 
 

Út a gyızelemhez 1. 
(Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) 

Az elragadtatás és a második Advent 
 
Új sorozatot kezdünk, amelynek a címe: Út a gyızelemhez. És azt hiszem, hogy ebben a 

sorozatban nagy segítségetekre lesz, ha az idık végérıl is hallotok tanítást. Ebben a sorozatban még 
a mennyországról is lesz szó, tanítás, és ezek a dolgok hozzásegítenek minket, ha megértjük, hogy 
jobb keresztényekké váljunk.  

Sok keresztény van, aki már régóta újjászületett keresztény, vannak újak is – mindenképpen az 
elragadtatásról fogunk most tanítani. Ezt a szót nem lehet megtalálni így a Bibliában, mégis van 
jelentése: a gyülekezet elvitelét jelenti. Más szóval Jézus Krisztus gyülekezeti testének, hívı testének 
az elragadtatását a földrıl.  

Az újjá nem született, úgynevezett bőnös emberi elme nem tudja megérteni ennek a jelentését, de 
sajnos a legtöbb keresztény sem tudja megérteni, mit jelent ez. És úgy hiszem, hogy mivel az Igék 
errıl tanítanak, kötelességem, hogy én is tanítsak róla.  

Nem lehet megtenni azt, hogy a Bibliából önkéntesen kiragadunk részeket, és a saját 
elméletünkre megpróbáljuk azt ráilleszteni. Amikor önkéntesen válogatsz a bibliai Igék között, és 
ami neked tetszik, azokat kiválasztod, és amelyek pedig nincsenek a tetszésedre, elhanyagolod, 
akkor teremtıvé válsz. És sajnos kizárod magad azon áldásból, hogy az Isten Igéje meg tudjon téged 
változtatni, mert Isten Igéje képes arra egyedül, hogy téged megváltoztasson Jézus Krisztus képére 
és hasonlatosságára – úgyhogy csak az idıdet fecséreled és pocsékolod.  

A Bibliában megtalálható ez a szó, hogy ’titok’, ’rejtély’ . És a gyülekezeti korszaknak a rejtélyei, 
titkai közé tartozik az elragadtatás is. Ezek a rejtélyek a világ számára rejtélyek, ık nem értik, mi 
keresztények meg kell  hogy értsük!  

Az emberek úgy definiálják, hogy rejtélyek azok a dolgok, amelyeket ık nem képesek 
megérteni. Nézzük meg ezért a görög eredeti meghatározását a rejtély szónak! Ez a görög eredeti 
’mistoriol’  szóból ered, és ez egy filozófiára utal, vagy egy olyan tanításra, amely egy kis 
szakcsoport eredeti tanítása. És az ı tanításuk nem nyitott a nyilvánosság felé, csak egy zárt kör 
számára adatott meg. És a keresztény tanok esetében használja az Ige ezt a szót, hogy ’rejtélyek’, 
vagy ’titkok’.  

Az eredeti szó, a ’rejtély’, ’titok’  szó a görög nyelvben azt jelenti, hogy olyan zárt szakcsoport 
tana és tudománya, amit csak ık képesek megérteni, és a kívülállók nem érthetik meg. És ahhoz, 
hogy megértsd az ı filozófiájukat, ahhoz szükséges neked, hogy becsatlakozz, és hozzájuk tartozz, a 
csoport tagja legyél.  

Természetesen a Biblia nagyon-nagyon zavaros és érthetetlen a meg nem váltott világ számára. 
Ezért értelmetlen dolog megkérni egy üdvösséget nem nyert, világi embert, hogy kezdje el olvasni a 
Bibliáját, mert teljességgel és reménytelenül össze fog zavarodni ez az ember. A kereszténység ezért 
egy zárt csoportnak tőnhet azok számára, akik kívül valók. Hacsak az ember nem születik újjá, és 
nincs újjászületett szelleme Istentıl, nem képes arra, hogy megértse a keresztény tanokat. Miután az 
illetı újjászületik, Isten megadja azt a bölcsességet, és megnyitja az illetı értelmének szemeit, hogy 
megértse az Írásokat. Isten megnyitja az Igéket. És ebben a gyülekezeti korszakban, amelyben 
jelenleg élünk, a Biblia a gyülekezeti tanokra úgy vonatkozik, mint titkokra. 

 
Márk 4:11-12 
„İ pedig monda nékik: Néktek adatott, hogy az Isten országának titkát tudjátok, ama 

kívül levıknek pedig példázatokban adatnak mindenek, Hogy nézvén nézzenek és ne lássanak; 
és hallván halljanak és ne értsenek, hogy soha meg ne térjenek és bőneik meg ne 
bocsáttassanak.” 
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Milyen titokról és titkokról beszél itt Jézus Krisztus? Jézus Krisztus a tanítványainak a 
gyülekezeti idıkorszak titkairól beszél. És nagyon kevés alkalommal tesz Jézus Krisztus még utalást 
is akár a gyülekezeti korszak tanaira az elsı négy Evangéliumban.  

Miért beszél Jézus Krisztus ezekhez a zsidókhoz a titkokról? Azért fedi föl nekik  a titkokat, mert 
ezek lesznek az elsı apostolok, és a gyülekezeti korszak alapkövei De hacsak te is át nem alakulsz a 
szívedben, és újjá nem születsz, nem értheted meg ezeket a titkokat. És Jézus Krisztus tanítványai az 
İ halála és feltámadása után sem kaptak még tiszta megértést arról, hogy Jézussal mi történt.  

 
Márk 4:14 
„A magvetı az Igét hinti.” 
 
Ez a titok! Az ember újjászületik, és újjáteremtett szellemet kap a szívébe, ha befogadja Isten 

Igéjét a szívébe. A szívében válik újjászületetté, új teremtménnyé válik a szellemében. Ez a 
gyülekezeti korszak számára valóság. És Isten azt mondja az Igében, hogy ennek az új korszaknak a 
törvényeit a szívünkbe írja. És Istennek az ereje, Istennek az Igéje, amikor hirdettetik, és azt az 
emberek hallják, és a szívükbe fogadják, azáltal születnek újjá, és azt követıen lesznek képesek arra 
az emberek, hogy ennek az új szövetségnek, új idıkorszaknak a titkait megértsék.  

Szükség van arra, hogy megértsük, hogy az elsı négy Evangéliumban nagyon kevés tanítás szól 
a gyülekezet korszakáról, mert abban az elsı négy Evangéliumban Jézus Krisztus még a zsidók felé 
szolgált, és ez pedig nem a gyülekezet tanainak a kapcsolódása. Ahhoz, hogy az új szövetségünk 
tanait, a gyülekezeti test újszövetségi tanait megértsük, ahhoz az evangéliumi levelekbe, az 
újszövetségi levelekbe kell elmennünk az Evangéliumokat követıen. Az Ószövetség könyvei pedig 
Izraellel foglalkoztak és vonatkoztak, és nem a gyülekezeti testtel. És azt hiszem, hogy igazán arra 
van szükségünk, hogy Isten megnyissa efelıl a megértésünket, hogy valóban megértést kapjunk.  

Jézus azt kérdezi a 13. versben a tanítványaitól: 
 
Márk 4:13 
„Nem értitek ezt a példázatot? Akkor mimódon értitek meg majd a többi példázatot?” 
 
Vagyis meg kell értenünk, hogy mirıl szól az újszövetség idıszakának a törvényrendszere, az új 

szövetségünk, mert új szövetség alatt vagyunk. Jézus Krisztus vére szerezte nekünk ezt az új 
szövetséget. 

 
Efezus 3:1-2 
„Ezért vagyok én, Pál, a Krisztusnak foglya tiérettetek, a pogányokért; Ha ugyan 

hallottátok Isten kegyelmének rendelkezését, melyet nékem adott a ti érdeketekben;” 
 
Ez az idıkorszak, a kegyelem korszaka, a gyülekezet korszaka. 
 
Efezus 3:3 
„Hogy tudniillik kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, aszerint, amint az elıbb 

röviden megírtam,” 
 
Milyen titokról beszél itt az Ige? A gyülekezeti idıkorszak titkairól, tanainak és titkainak 

összességérıl beszél. 
 
Efezus 3:4 
„Melynek olvasásából megérthetitek, hogy mi az én ismeretem a Krisztus titka felıl;” 
 
Az elızı idıkorszakokban Krisztusnak a valósága titokként szerepel, Krisztus titkát írja az Ige. 
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Efezus 3:5 
„Amely egyéb idıkben meg nem ismertettetett az emberek fiaival úgy, ahogy most 

kijelentetett az İ szent apostolainak és prófétáinak a Szellem által:” 
 
Mirıl szól az Ige az 5. versben? Azt mondja az Ige, hogy az egyéb idıkorszakokban nem tudtak 

az emberek ezekrıl a titkokról. Az ószövetségi próféták nem kaptak kinyilatkoztatott tudást és 
megértést a gyülekezet titkairól. Ezért nem lehet találni próféciát az Ószövetségben a gyülekezet 
korszakára vonatkozólag. Mert egy új szövetség alá tartozunk! 

A minap hozott nekem valaki egy könyvet, amiben tanítások voltak, és ez a szerezı az én 
Bibliaiskolámban is kötelezı olvasmány volt. Meg kellett ismernünk az ı filozófiáját, hogy ı mit 
tanít arról a területrıl. Tegnap, ahogy beleolvastam ebbe a könyvbe, a fejezeteibe, és csupa-csupa 
ószövetségi Igékbıl álltak a tanítások – és azt kell mondanom nektek, hogy micsoda zőrzavar! Tele 
volt a tanítása a törvényekkel, a legalizációval és a kötésekkel! Reménytelen összezavarodás volt 
benne! És ha ezt egy új keresztény elolvassa, újjászületett keresztény, tökéletes zavarba és kötésekbe 
teszi.  

Mindenkit figyelmeztetek, hogy ha az Ószövetségbıl hallotok tanításokat más gyülekezetben, 
nagyon óvatosak legyetek, mert nem az alá a szövetség alá tartozunk! Azokból az ószövetségi 
tanításokból csak törvényeket és legalizációs kötéseket lehet magunkra szedni, pontosan úgy, ahogy 
annak idején a farizeusok tették. Jézus Krisztus tanításainak titkai zártak voltak az Ószövetségben, és 
csak erre az idıkorszakra, az újszövetségre vonatkoztak. Megmutatjuk nektek, hogy miért kellett 
ennek így lennie. Így kellett lennie! 

 
Róma 16:25 
„Annak pedig, aki titeket megerısíthet az én Evangéliumom és a Jézus Krisztus hirdetése 

szerint, ama titoknak kijelentése folytán, mely örök idıktıl fogva el volt hallgatva,” 
 
Mi volt a titok? Nézzük újra! A gyülekezeti idıkorszakban Jézus Krisztus hirdetése.  
 
Róma 16:26 
„Most pedig megjelentetett a prófétai Írások által, az örök Isten parancsolata szerint, 

minden pogányoknak tudomására adatott, hogy a hitben engedelmesek legyenek.” 
 
Vagyis most kijelentetett - de a világ alapjainak levettetésétıl kezdve titokként szerepelt.  
Három fajtája van azoknak az embereknek, akik nem értik Jézus Krisztus titkainak kijelentését. 

Az elsı csoportba tartoznak azok az emberek, akik az elızı idıkorszakokban születtek - hiszen az 
Ószövetségben született emberek, még Isten hívıi sem tudtak semmit a gyülekezeti korszak titkairól.  

A második fajtája, második csoportja ezeknek az embereknek, akik nem értik a kijelentéseket, 
azok az emberek, akik jelenleg élnek ebben az újszövetségi idıszámításban, de nem élnek Jézus 
Krisztus testében, tehát nem újjászületett hívık - ezek lehetnek tudósok, és bárki más. És sajnos ezek 
az emberek nem értik, nem látják a különbséget, például az ördögimádók és a keresztények között, 
mert nincsen megértésük. Egyáltalán semmi megértésük nincs.  

A harmadik fajtája azon embereknek, akik nem értik Jézus Krisztus titkait, ezek sajnos 
keresztények, olyan keresztények, akik tudatlanok Isten Igéje felıl, vagy olyan keresztények, akiket 
a téves tanítások megtévesztettek. Vagyis az ördög megszerezte magának ıket a téves tanokkal, 
megtévesztésekkel.  

Az Ószövetségben senki nem látta a gyülekezeti korszak valóságát és eljövetelét!  
Azt is elmondom nektek, ti keresztények, hogy nagyon óvakodjatok azon tanítóktól, akik teljesen 

és kizárólag csak az Ószövetségbıl tanítanak, mert nem tartozunk semmilyen törvény és legalizáció 
alá, mert új szövetség alá tartozunk!  

Azt is meg fogom nektek mutatni, hogy ebben igazam van, hogy nem láttak át az újszövetségi 
idıkın! 



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

 

10/4 Jim Sanders – Alaptanítások: Út a gyızelemhez 1.  

 

Ézsaiás 9:6 
„Mert egy gyermek születik nékünk, Fiú adatik nékünk, és az uralom az İ vállán lészen, és 

hívják nevét: Csodálatos Tanácsosnak, Hatalmas Istennek, Örökkévalóság Atyjának, Békesség 
Fejedelmének!” 

 
Itt Ézsaiás próféta prófétál a számunkra, az eljövendı Messiásról prófétál. És az İ születése 

pillanatát megprófétálja, és azt követıen a millenniumi idıkre lát csak rá. Vagyis a gyülekezeti 
korszakba nem kapott bepillantást. Nem kapott megértést és kinyilatkoztatást a gyülekezeti 
idıkorszakról, vagyis a Megváltó születését követı pillanatban már az ezeréves uralkodás 
pillanatáról prófétál.  

Mit tett tehát Isten? Miért kellett Istennek titokban tartani a gyülekezet idıkorszakát? Miért 
kellett titokban tartania Istennek? Nézzük, hadd válaszolja ezt meg a Biblia! 

 
1Korinthus 2:7 
„Hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, melyet az 

idık kezdetén elrendelt Isten a mi dicsıségünkre;” 
 
Látjuk tehát, hogy a mi Evangéliumunk, az örök idıktıl fogva titkon volt elrendelve, mint 

bölcsesség. Csak azok a keresztények érthetik meg, akik Jézus Krisztus testében újjászülettek.  
Mi volt az oka ennek a titoknak? 
 
1Korinthus 2:8 
„Melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem 

feszítették volna meg a dicsıség Urát:” 
 
Ez az oka, hogy ez mind titokban van! Mivel titokban volt, ezért az ördög nem látott át azon, 

hogy mit tesz ı a keresztre feszítéssel. Mert az ördög úgy gondolta, hogy Jézus Krisztus maga 
követte el a bőnöket. Az ördög nem tudta, hogy Jézus Krisztus nem követett el bőnt, mert İ 
tökéletes volt, és hogy Jézus a mi helyettesünk volt, a mi bőneinket vette magára, miértünk 
áldoztatott fel a kereszten, a mi bőneinkért kellett meghalnia! És az ördögnek nem volt arról semmi 
fajta elképzelése, hogy Jézus Krisztus majd föltámad a halálból. És İ volt az elsıszülött a halottak 
közül. A szellemi halálból Jézus Krisztus volt az elsıszülött. És Jézus az İ drága és értékes vérével 
váltott minket meg, és vásárolt minket vissza.  

Az ördög úgy gondolta tehát, hogy Jézus Krisztus maga követte el a bőnöket, és az ördög úgy 
gondolhatta, hogy végre gyızelmet arathatott Isten felett. És nem látta az ördög, hogy Jézus Krisztus 
ezáltal megszerezte magához a pokolnak és a halálnak a kulcsait. És ma a földön megtalálhatók a 
másod, a harmad, és a milliomodik újjászületettek a halálból. És az ördög ezt nem értette, nem látta 
át, mert ha ezt tudta volna elıre, akkor soha nem feszíti keresztre a dicsıség Urát! Maga a sátán is 
tanulja a Bibliát, és tudja az Igéket. Ha Isten az Ószövetségben teljesen kinyilatkoztatja, és felfedi az 
Újszövetség titkait, vagyis Isten felfedte volna az İ megváltási tervét már az Ószövetségben, akkor 
az ördög nem feszítette volna keresztre Jézus Krisztust. Ezért kellett titokban tartani.  

 
1Korinthus 2:6 
„Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk; ámde nem e világnak, sem e világ 

veszendı fejedelmeinek bölcsességét;” 
 
Tehát az e világ bölcsessége, az ördögi bölcsesség mulandóságát tudnotok kell, mert az ördög 

meg van semmisítve!  
Itt vagyunk tehát egy új idıkorszakban, az Újszövetség korszakában, és ez titok mindenki 

számára, mert nincs benne az Ószövetségben, nincs benne a négy Evangéliumban, úgyhogy el kell 
mennünk a levelekhez.  
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Ezek a tanok, ennek az idıszámításnak a tanai mind titokként voltak az elızı idıkben. Abban az 
elızı szövetségben, az Ószövetségben el kellett menni a paphoz, vagy a prófétához, hogy Istentıl 
halljon valaki. Ma viszont ez másképp van, mert új idıkorszakban vagyunk. Olyan idıkorszakban, 
amely elıtte soha nem létezett, mert mi királyi papság lettünk. 

 
1Péter 2:9-10 
„Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe vagytok, 

hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségbıl az İ csodálatos világosságára 
hívott el titeket; Akik hajdan nem voltatok nép, most pedig Isten népe vagytok; akik egykor 
kegyelem nélkül voltatok, most pedig kegyelmet nyertetek.” 

 
Királyi papság vagyunk, ami annyit jelent, hogy az Isten Szent Szelleme bennünk lakik, mi 

vagyunk Isten szent temploma.  
 
1Korinthus 3:16 
„Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Szelleme lakozik bennetek?” 
 
Vagyis ez a gyülekezeti idıkorszak. Ez volt a nagy titok, hogy mi leszünk a Szent Szellem 

temploma. Olyan templom, amelyet nem kezek építenek. Ez egy titok volt, amelyet az elızı 
idıkorszakokban senki nem érthetett. Titokként volt mindvégig az elızı idıkorszakokban a 
Megváltónk halála, feltámadása, és a mi újjászületésünk. Hiszen a korinthusi levél azt írja, hogy mi 
új teremtmények vagyunk Krisztusban! Minden újjá válik, és az addigiak pedig mind elmúlnak! Ami 
azt jelenti, hogy az addigi ördögi természetünk elmúlik, hiszen újjászületünk. Mert a szellemünk 
részévé válik Isten örök élete.  Isten természete kerül a szívünkbe, és ott lakik mindörökké. Ez volt 
az Evangélium, az örök titok, amely elrejtetett az elızı idıkorszakokban. És ezt az Ószövetség 
Igéibıl és az elsı négy Evangéliumból senki meg nem tudhatta.  

Péter és János mentek el Jézus Krisztus sírboltjához, és üresen találták.  
Nézzük meg, mit mond az Ige! 
 
János 20:9 
„Mert nem tudják vala még az Írást, hogy fel kell támadnia a halálból.” 
 
Vagyis abban az idıkorszakban még semmit nem tudtak Jézus feltámadásáról. Jézus Krisztus 

feltámadását követı 40. napon, amikor az Olajfák hegyérıl a mennybe ment, elıtte a tanítványok 
megkérdezték tıle, hogy: mikor állítod vissza Isten királyságát? Nem értették, hogy mi megy végbe. 
Amikor pünkösd napján betöltekeztek a Szent Szellemmel, akkor kapták meg a kinyilatkoztathatást 
és a megértést arról, hogy Jézus Krisztus feltámadott, és az Atya Úr Isten jobbjára magasztaltatott 
fel, a trónra. És így értjük meg mi is, hogy Jézus Krisztus legyızte az ördög minden erejét, 
felmagasztaltatott, a trónon ül, és mi is gyızedelmesek vagyunk Rajta keresztül. 

 
1Korinthus 15:57 
„De hála az Istennek, aki a gyızelmet adja nékünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.” 
 
Vagyis Jézus Krisztus által van a mi gyızelmünk. Ezt meg kell alapoznunk a szívünkben, és meg 

kell vallani a szánkkal, naponta. Így lehet gyızedelmesen élni ma itt a földön. 
Visszatérünk tehát az idık végének tanításaira!  
Amint tudjuk, vannak a megpróbáltatás évei. Ez hét év ítélet, Isten ítélete, haragja kiöntése 

Izraelre. A megpróbáltatás idıszakáról nagyon sokat lehet olvasni az Ószövetségben, de ennek a 
megpróbáltatás idıszakának nincs semmi kapcsolata és kötıdése és köze a gyülekezeti idıszakhoz! 
A gyülekezethez semmi köze nincs!  
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Van egy másik esemény, Jézus Krisztus második Adventje, második visszajövetele. Az 
Ószövetségben sokat lehet olvasni Jézus Krisztus második visszajövetelérıl, úgyhogy az emberek, 
amikor összeülnek, és végigmennek a megpróbáltatásokról szóló Igéken, látják a hét éves 
megpróbáltatások szörnyőségeit az Igében, akkor összekapcsolják a Jézus Krisztus második 
visszajövetelének Igéivel. És azt hiszik, hogy akkor nekik igazuk van így. Semmi köze viszont 
annak a gyülekezeti idıkhöz! 

Van egy másik ezer év ezt követıen, amikor Jézus Krisztus a földre jön uralkodni, az 
Armageddoni csata után. És ezek az ezer évre vonatkozó Igék és tanítások szintén nem része a 
gyülekezeti korszak tanításának.  

 
1Korinthus 15:51 
„Ímé, titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan 

elváltozunk.” 
 
Vagyis újra titok kinyilatkoztatás következik. Ez a titok, tanítása a gyülekezeti korszaknak. Amit 

most elmond nekünk az Ige, azt nem találhatod meg az Ószövetségben, és nem találhatod meg a 
négy Evangéliumban sem! Mert most mondja a titkot, és ez a titok az elragadtatásunkról szól, a 
gyülekezet Jézushoz ragadása lesz. És ez az elragadtatás szintén része a titkoknak.  

Jézus Krisztus gyülekezeti testében összezavarodás van, mert nem értik meg, hogy az 
elragadtatás része az Újszövetségi titkoknak! És teljesen titokként, tehát zárt tanként volt az elızı 
korszakokban! Nem lehetett róla tudni. És teljesen reménytelenül összekeverednek, és zavarodnak, 
mert azt hiszik, hogy az Ószövetségben már van errıl prófécia. És a Jézus Krisztus második 
adventjérıl szóló próféciák. És azt is látják, hogy a megpróbáltatások ideje megelızi Jézus Krisztus 
második visszajövetelét. Csak azt nem látják be, hogy az ószövetségi prófétáknak nem adatott 
kinyilatkoztatás Istentıl az elragadtatásról, mert a gyülekezet jelenleg Jézus Krisztus megjelenését 
várja. És Jézus Krisztus második visszajövetelekor pedig már mi is visszajövünk vele, Jézussal.  

Vagyis az elragadtatás és Jézus Krisztus második visszajövetele, második adventje, két teljesen 
különbözı esemény és idıpont. És teljesen reménytelenné válik valaki, ha az Ószövetség alapján 
próbálja ezekrıl az eseményekrıl a megértést megkapni. Micsoda zőrzavar jön létre! 

 
1János 2:28 
„És most, fiacskáim, maradjatok İbenne; hogy amikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és 

meg ne szégyenüljünk elıtte az İ eljövetelekor.” 
 
1János 3:1-2 
„Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! A 

világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg İt. Szeretteim, most Isten gyermekei 
vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá 
lesz, hasonlókká leszünk İhozzá; mert meg fogjuk İt látni, amint van.” 

 
Mi Jézus megjelenésére várunk, nem a második adventjére! 
A Máté Evangéliumra kerülünk most vissza, és megnézzük a Messiás visszajövetelének a jeleit. 

Itt Jézus zsidóknak, Izrael zsidóinak tanít, és amit itt Jézus tanít a zsidóknak, az a második advent, 
vagyis Jézus második visszajövetele elıtt történı eseményekrıl szól. És amikor az emberek ezt az 
idıkorszakot tekintik, akkor annyit látnak, hogy ez az idıkorszak megelızi Jézus második 
visszajövetelét, a második adventjét, és akkor azt mondják, hogy: hát akkor mi is itt leszünk a 
megpróbáltatások idején. De mi, újjászületett keresztények nem leszünk itt, mert annak a hét éves 
megpróbáltatásnak semmi köze a gyülekezethez, mert Jézus ott nem a gyülekezethez beszél!  

Már olyan összezavart embereket is láttam, aki Izraelt összekeverik a gyülekezettel, mert annyira 
összezavartak, hogy semmi nem illeszkedik egybe. Tejesen reménytelenek! Ez két teljesen 
különbözı idıkorszak - és mi pedig a gyülekezet korszakában élünk!  
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És amit Jézus itt tanít az Evangéliumban a zsidóknak, annak semmi köze a gyülekezethez! És ha 
ezt nem értjük meg, akkor egyrészt összezavarodik az ember, másrészt pedig kötésekbe kerül.  

Azok az emberek, akik állandóan és folyamatosan az Ószövetségbe mennek vissza, onnan 
kiszedik az általuk helyesnek tartott tanokat, az ı törvényeiket, és titeket legalizáció, és kötöttség alá 
helyeznek. És a szegény keresztények folyamatosan azzal küszködnek az életükben, hogy végre 
valahára tetszenek Istennek - de csak az idejüket pocsékolják, mert megpróbálnak maguktól igazak 
lenni. Ez olyasmi, mintha egy asszony megpróbálna saját erejébıl férfi lenni. Azért igazultunk meg 
Isten elıtt, amit Jézus Krisztus tett értünk! Minket Isten csak használ a munkájára. Ha megtanulod a 
titkokat, akkor tud Jézus Krisztus használni téged. Ha nem tanulod meg ezeket a titkokat, akkor csak 
a saját testedben, saját cselekedeteidben tudod imitálni Isten szolgálatát. 

 
Máté 24:37-42 
„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. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jön 
el a ti Uratok.” 

   
A 37. versben azt mondja Jézus, hogy úgy lesz, amiképpen a Noé napjaiban volt, úgy lesz a 

második advent, vagyis Jézus második visszajövetekor is. Azt mondja az Ige, hogy pontosan úgy, 
mint Noé napjaiban, a 39. versben: nem vesznek addig észre semmit az emberek, mígnem el nem 
jött az özönvíz, és elvitte ıket, elragadta ıket. Ez nem lehet az elragadtatás példabeszéde, hiszen 
akkor a gonosz embereket ragadták el. A halál ragadta el ıket az özönvíz által. Noé napjaiban ez 
történt, hogy az ítélet kiáradt a földre, és az emberek ezen ítélet által meghatlak. De azok, akik a 
bárkában voltak, azok voltak, akik megmenekültek, akik életben maradtak. Vagyis ez az elragadtatás 
ebben az esetben a halálba való elragadtatás. Azt mondja a 40. vers: 

 
Máté 24:40 
„Akkor ketten lesznek a mezın; az egyik felvétetik, a másik otthagyatik.” 
 
Aki felvétetik, az fog meghalni.  
A 41. versben két asszony ıröl a malomban, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik.  
A 42. versben mondja az Ige azt, hogy nem tudjuk, hogy mely órában jı el a mi Urunk. Azok, 

akik itt maradnak, azok maradnak itt a millennium idejére, hogy újranépesítsék a földet. És ez a 
megpróbáltatások ideje után következik be, hiszen a megpróbáltatások során csak a föld egyharmada 
pusztul el: a volt Római birodalom területe, és a közép-kelet területe. És így egy nagyon irgalmas 
Istenünk van, aki mindenki számára megadja a lehetıséget, hogy üdvösséget fogadjon el, és azok, 
akik a földön megmaradnak, azoknak lesz lehetıségük tovább élni, a gonoszok pedig elragadtatnak. 
Tehát itt nagyon sok ember lesz, aki meghalt, felvétetik, elragadtatik és nagyon sok marad a földön, 
aki tovább él.  

Vagyis ez nem a gyülekezet elragadtatására a példabeszéd! Mert mi Jézus Krisztussal 
visszajövünk, és nekünk egy új testünk lesz, egy megdicsıült testünk lesz. Azok pedig, akik itt a 
földön élnek, azok természetes fizikai testben élnek. Lesz ezer évük arra, meglesz a lehetıségük, 
hogy üdvösséget fogadjanak el. Micsoda irgalmas Isten! Még a megpróbáltatások idején is! Az elsı 
három és fél évben 144.000 zsidó evangélista marad itt a földön - úgyhogy Isten akkor is lehetıséget 
ad az emberei számára, hogy üdvösséget fogadjanak el. A második három és fél évben pedig itt lesz 
a földön Isten két tanúja, és akkor még Jézus Krisztus angyalai is fogják hirdetni az Evangéliumot. 
Ez egy nagyon irgalmas Isten, aki mindenki számára ad egy lehetıséget, hogy üdvösséget fogadjon 
el! Tehát nagyon fontos ezeket a dolgokat kitisztázni, hogy tisztán lássunk benne! 
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A gyülekezet elragadtatása a gyülekezeti kor titkainak része. Az Ószövetségben és a négy elsı 
Evangéliumban nincs utalás és tanítás az elragadtatásról. 

 
1Korinthus 15:51-52 
„Ímé, titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan 

elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog 
szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk.” 

 
Ez az ’egy szempillantásban’ leírt idıegység a görög eredetiben a legkisebb számon tartott 

idıegység, és egy romolhatatlan testet kapunk, megváltozik a testünk. 
 
1Korinthus 15:53 
„Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó 

test halhatatlanságot öltsön magára.” 
 
Mi is egy olyan megdicsıült, romolhatatlan testet kapunk az örökkévalóság számára, mint 

amelyben Jézus Krisztus jelenleg is él.  
Az Ószövetség idejében Ábrahám öle, vagyis a paradicsom a földön tartózkodott. Miután Jézus 

feltámadt a halálból, és felment a mennybe, mondja az Ige, hogy: foglyokat vitt fogván - vagyis ez 
azt jelenti, hogy a paradicsomot áthelyezte, és felvitte a mennyországba. Vagyis azok a szellemek, 
szellem és lélek együtt, a mennyországban vannak jelenleg.  

Láttam olyan tanításokat lefordítva magyar nyelvre, akik jelenleg még azt sem tudják, hogy 
Ábrahám öle, vagyis a paradicsom jelenleg a mennyországban van. És az elragadtatás pillanatában 
azok a szellemek, akik fent vannak, azok is lejönnek Jézussal az elragadtatáskor, hogy ık is 
megkapják a megdicsıült testüket, magukra tudják venni.  

De valószínőleg egy kicsit elıre léptünk, nem kellett volna még ennyire elıre menni.  
Nézzük meg a következı verseket! 
 
1Korinthus 15:54-55 
„Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó 

halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz Ige, mely meg van írva: Elnyeletett a halál a 
gyızelemben. Halál! Hol a te fullánkod? Pokol! Hol a te diadalmad?” 

 
Abban az idıpontban a halál végképp le lesz gyızve, a fizikai halál elnyeletik.  
A szellemi halál már legyızetett, hiszen mi új teremtmények vagyunk Jézus Krisztusban, 

szellemileg újjászülettünk. Az ember, amikor befogadja a szívébe Jézus Krisztust, akkor örök életet 
kap a szívébe, és akkor az ı addigi volt ördögi természete eltőnik, hiszen Jézus mondja, hogy: újjá 
kell születnetek!  

Nagyon sok keresztény sajnos ezt a titkot sem érti meg! A bőneink megvallása az csak a 
keresztények számára érvényes. Egy bőnös nem tudja megvallani a bőneit, mert az ördög sem vallja 
meg a bőneit. Mert addig ı is ördög, amíg újjá nem születik, új teremtménnyé nem válik Jézus 
Krisztusban. Addig szellemi halottak, el vannak különülve Istentıl a szellemükben.  

Ezt mondta Jézus is a zsidóknak, hogy: a ti atyátok az ördög. Ti az ördög atyától valók vagytok!  
Jézus is ezt mondta Nikodémusnak, hogy: újjá kell születnetek – mert ez a titok része. Ma már 

nem. Ma már ezt Evangéliumként hirdetjük, hiszen Isten kiengesztelıdött az egész világgal, mert 
Jézus Krisztus visszaszerzett minket az İ értékes és drága, szent vérén keresztül, és ez a munka 
teljes. Nekünk az elménket meg kell újítani Isten Igéje tükrében, föl kell növekednünk a 
szellemünkben! És aztán, késıbb kapjuk meg ezt a megdicsıült, új, romolhatatlan testünket, amikor 
Jézus Krisztus a gyülekezetet magához ragadja. 

Menjünk tovább! 
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1Thesszalonika 4:13 
„Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felıl, akik elaludtak, 

hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük.” 
 
Vagyis azt mondja az Ige a keresztényeknek, hogy: ne bánkódjatok azok felıl, akiket szerettetek, 

és most már nincsenek köztetek, meghaltak, Jézushoz mentek. 
 
1Thesszalonika 4:14 
„Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is elıhozza a 

Jézus által azokat, akik elaludtak , İvele együtt.” 
  
Vagyis, Isten elıhozza azokat Jézussal együtt, akik elaludtak. És Pál azt mondja, hogy: ne 

szomorkodjatok efelıl! 
 
1Thesszalonika 4:15 
„Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi akik élünk, akik megmaradunk az Úr 

eljöveteléig, semmiképpen sem elızzük meg azokat, akik elaludtak.” 
 
Ez azt jelenti, hogy mi nem kapunk megdicsıült testet, csak azok után, akik Jézussal együtt 

visszajöttek a mennybıl. Megkérdezik az emberek, hogy: miért? Nem tudom nektek megmondani. 
Van erre egy vicc: azért, mert ık hat lábbal a föld alatt vannak. Isten ezt a testet össze tudja 
illeszteni. Új, megdicsıült testet kapsz. Hiszen Isten olyan hatalmas, hogy még a fejünk hajszálait is 
pontosan számon tartja. Tehát teljesen mindegy, hogy az elhalt emberi testet eltemetjük, vagy 
bármilyen más formában vetünk véget. Hiszem, hogy Isten az Isten, az Univerzum teremtıje, meg 
tudja teremteni, újra tudja teremteni a megdicsıült testedet. Hagyjuk csak, hogy Isten maga legyen 
az Isten! 

 
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;” 
 
Vagyis elıször azok kapnak megdicsıült testet, akik már elızıleg meghaltak, akik Jézussal 

együtt jönnek vissza a paradicsomból. Vagyis Pál vigasztalja azokat a hozzátartozókat, 
keresztényeket, akiknek már vannak halottaik, hogy azok Jézusnál vannak. 

 
1Thesszalonika 4:17 
„Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk velük együtt a felhıkben, hogy 

találkozzunk az Úrral a levegıben; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk.” 
 
Vagyis mindannyian elragadtatunk a levegıbe!  
Vagyis a mi elragadtatásunk különbözik Jézus Krisztus második visszajövetelétıl, mert Jézus 

Krisztus adventjekor, visszajövetelekor, akkor a földre jön vissza Jeruzsálembe. És amikor a lábai 
érintik az Olajfák hegyét, ahonnan İ felment a mennybe, a hegy abban a pillanatban kettéhasad, és 
egy folyam árad föl belıle. Ezt követıen pedig az Armageddoni csatában elpusztítja az ellenséges 
hadsereget. Ez lesz az Adventje Jézus Krisztusnak, ez fog akkor megtörténni. És ez különbözik a mi 
elragadtatásunk idıpontjától - és ez is titokként volt elızıleg. Ezt az eseményt elragadtatásnak hívja 
a Biblia - és ez egy új kinyilatkoztatás.  

Van egy csodálatos könyv a Bibliában, a Jelenések könyve. Az elsı három fejezet után, a 
gyülekezetrıl nem kerül több említés, mert amikor jön az angyali riadó… - megnézzük ezt a 
Jelenések könyve 4. fejezetében! 
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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.” 

 
Látjátok tehát a trombitaszót. Ez a trombitaszó a gyülekezet elragadtatása, mert ettıl kezdve a 

gyülekezetrıl nem kerül említés.  
Ahhoz, hogy az ember megértse a Jelenések könyvét:  
 
Jelenések 1:19 
„Írd meg, amiket láttál és amik vannak és amik ezek után lesznek:” 
 
Ez a kulcs szó a Jelenések könyvéhez. Azt mondja a Jelenések könyvében Isten Jánosnak, hogy: 

írd meg, azokat, amelyeket láttál. Amelyek vannak - vagyis azok a gyülekezetek, amik ma is 
léteznek. És azok, amik ezek után lesznek - vagyis azok a dolgok, amelyek azt követıen lesznek.  

A Jelenések 4:1-tıl még nem történtek meg azok a dolgok. Azok mind a megpróbáltatás idején, a 
mi elragadtatásunk után fognak megtörténni - hiszen a 4. rész 1. verse a mi elragadtatásunk verse, és 
az utána következı versek mind Izraelre vonatkoznak, és a megpróbáltatás idejére.  

Ahogy mondja neki Isten: gyere fel ide! Vagyis kinyilatkoztatta Isten Jánosnak azokat a 
dolgokat, amelyek lesznek. Lehet olvasni arról a 21 ítéletrıl, amely Izraelt fogja súlytani abban a hét 
évben, az ítélet hét évében - és azt követi Jézus Krisztus második adventje. De a gyülekezet akkor 
már nem lesz itt, nem kerül róla említés az Igében! És ez is mind titokként volt.  

 
 


