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ALAPTANÍTÁSOK 
 

Út a gyızelemhez 6. 
(Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) 

Az utolsó trombitaszó 
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.” 

 
Emlékezetünkben kell tartani azt a kulcs Igét, amely a Jelenések 1:19 verse: 
 
Jelenések 1:19 
„Írd meg, amiket láttál és amik vannak és amik ezek után lesznek:” 
 
Vagyis ahogy János leírta a Jelenések könyvében: a múltról, amit láttál, amik vannak, és a jövı, 

amik ezek után lesznek. Elıször elmondta Jánosnak, hogy írja le a múltat, ahogy ı látta Jézust. 
Azután jelen idıben írja le a gyülekezetek állapotát, ami a jelen kegyelem idıszakára vonatkozik - és 
ezek a gyülekezetek ma is élık ebben az idıszámításban.  

A Jelenések könyvének 3. része a jövıbeni események, amelyek akkor következnek be, amikor a 
gyülekezet elragadtatik.  

Vagyis mik ezek az események, amikrıl azt írja az Ige: amik ezek után lesznek? 
 
Jelenések 4:1-2 
„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. És azonnal elragadtatám Szellemben: és ímé, egy királyiszék 
volt letéve a mennyben, és üle valaki a királyiszékben;” 

 
„És ezek után” - mik után? A gyülekezeti idıkorszak után.  
„Gyertek föl ide! – Mindannyian! - Megmutatom néked, amiknek meg kell lenni ezután.”  
Ezeket a dolgokat fogjuk megnézni, amelyek ezek után történnek! Minden, ami ma ezek után 

elhangzik, ez a jövı eseménye, vagyis ne úgy nézzél körül, mintha most várnád ezeket megtörténni! 
Mert azt mondja az Ige: „amiknek meg kell lenni ezután.”  János egy hangot hallott, „amely úgy 
hallatszék, mint egy velem beszélı trombitának szava.”  

És ez úgy hangzott, mint egy parancsolat, hogy: „gyere fel ide”!  
„És ezután a hang után azonnal elragadtatám – írja János – szellemben.” 
 
Jelenések 4:3-6 
„És aki üle, tekintetére nézve hasonló volt a jáspis és sárdius kıhöz; és a királyiszék körül 

szivárvány volt, látszatra smaragdhoz hasonló. És a királyiszék körül huszonnégy királyiszék 
volt; és a királyiszékekben látám ülni a huszonnégy vént fehér ruhákba öltözve: és a fejükön 
aranykoronák valának. A királyiszékbıl pedig villámlások és mennydörgések és szózatok 
jöttek ki. És hét tőzlámpás égett a királyiszék elıtt, amely az Istennek hét Szelleme; És a 
királyiszék elıtt üvegtenger volt, hasonló a kristályhoz; és a királyiszék közepette és a 
királyiszék körül négy élılény, szemekkel teljesek elıl és hátul.” 

 
Vagyis belépünk a mennyei birodalomba - vagyis most bepillantást nyerünk a mennyországba. A 

szivárvány Isten dicsıségének a szimbóluma.  
Ki a 24 vén? Ez nem igazán hasznos a számunkra, hogy errıl vitatkozzunk, de nincs kérdés 

afelıl, hogy ezek megváltott emberek. 
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Jelenések 5:8-9 
„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. 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,” 

 
A ruhájuk fehér volt - a gyızteseknek fehér a ruhájuk. Ezek tehát megváltott emberek.  
Elfogadott az a tanítás is, hogy a 24 közül tizenkettı a 12 törzs elhívottja, és a másik tizenkettı 

pedig az elsı 12 apostola Jézusnak - és ez számomra is rendben tőnik.  
Menjünk vissza a Jelenések 4:5-re: 
 
Jelenések 4:5 
„A királyiszékb ıl pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jöttek ki. És hét 

tőzlámpás égett a királyiszék elıtt, amely az Istennek hét Szelleme;” 
 
Ez itt a Szent Szellemet jelképezi, és a Szent Szellem kenetét. Ezt megtaláljuk az Ézsiás 11:2-

ben is: 
 
Ézsiás 11:2 
„Akin az Úrnak Szelleme megnyugoszik: bölcsességnek és értelemnek szelleme, tanácsnak 

és hatalomnak szelleme, az Úr ismeretének és félelmének szelleme.” 
 
Egy másik gondolat szerint ez a Szent Szellem megjelenési formája az elragadtatott 

gyülekezetben.  
 
Jelenések 1:4 
„János a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van: Kegyelem néktek és békesség attól, aki 

van, aki volt és aki eljövendı; és a hét Szellemtıl, amely az İ királyiszéke elıtt van,” 
 
De én úgy hiszem, hogy ez minden idıkben folyamatosan jelképezi a Szellemet. Én személyesen 

nem hiszem, hogy a Szent Szellem is elragadtatik a földrıl a gyülekezettel együtt, másrészt viszont, 
mivel a gyülekezet elragadtatik, és vele a hit is, ezért a Szent Szellemnek nem lesz meg az az ereje a 
földön, ami addig van, amíg a gyülekezet itt van. Errıl majd a továbbiakban még bıvebben lesz szó.  

 
Jelenések 4:6 
„És a királyiszék elıtt üvegtenger volt, hasonló a kristályhoz; és a királyiszék közepette és a 

királyiszék körül négy élılény, szemekkel teljesek elıl és hátul.” 
 
Ez a négy állat ırzi a trónt, és vezeti az isteni imádatot. 
 
Jelenések 4:7-10 
„És az elsı élılény hasonló volt az oroszlánhoz, és a második élılény hasonló a borjúhoz, és 

a harmadik élılénynek olyan orcája volt, mint egy embernek, és a negyedik élılény hasonló 
volt a repülı sashoz. És a négy élılény, amelyek közül mindeniknek hat-hat szárnya vala, 
köröskörül és belül teljes vala szemekkel; és meg nem szőnik vala nappal és éjjel ezt mondani: 
Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt és aki van és aki eljövendı.  

És mikor az élılények dicsıséget, tisztességet és hálát adnak annak, aki a királyiszékben ül, 
annak, aki örökkön örökké él, Leesik a huszonnégy vén az elıtt, aki a királyiszékben ül, és 
imádja azt, aki örökkön örökké él, és az ı koronáit a királyiszék elé teszi, mondván:” 
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Látjátok, hogy a négy lelkes állat kezdi a dicséretet, és a 24 vén pedig választ ad erre.  
 
Jelenések 4:11 
„Méltó vagy Uram , hogy végy dicsıséget, és tisztességet és erıt; mert Te teremtettél 

mindent, és a Te akaratodért vannak és teremttettek.” 
 
Látjuk tehát az ı hivatalukat - és mutatja ez azt is, hogy mennyire keveset tudunk mi a 

mennyországról! Vannak olyan Bibliatanítók, akik úgy hiszik, hogy a mennyország az maga egy 
bolygó. Bárhogy is van, minket arra hívott el Isten, hogy Krisztussal együtt uralkodjunk papokként 
és királyokként örökkön örökké. És ha ezt figyelembe vesszük, akkor ez a jelen életünk csak egy 
morzsányinak tőnik, és az ördögön igazából csak nevetnünk kellene. Ez az Ige mondja, hogy Isten 
teremtett mindent, és: „a te akaratodért vannak.” És minden Isten örömére teremtetett. Sok ember 
nem érti ezt az Igét, pedig ez egy nagy igazságot hoz elı! Meg kell értenünk, hogy minket arra hívott 
el Isten, hogy együtt uralkodjunk Krisztussal! A tradicionális gyülekezeteknek ezzel az Igével 
bizony problémájuk lenne. A Biblia azt tanítja, hogy Istennek öröme telik az İ szolgáinak 
gyarapodásában. Emlékezzetek, a Zsidó 11:6-ban mondja az Ige, hogy Istennek lehetetlen hit nélkül 
tetszeni! Ahogy mi felfedezzük az Istentıl számunkra eltervezett életet, és ebben járunk, Istennek 
öröme telik benne. És ahogy te elkezded İt dicsérni, Isten valóban bekapcsolja az áldásait.  

Most meg fogjuk vizsgálni az elragadtatást, és ennek az alapjait! 
Jézus elıször a zsidókhoz jött - Jézus ezt az egész Biblián keresztül tanítja. Aztán a pogányokhoz 

jött egy idıre - aztán Jézus visszamegy a zsidókhoz. Azt mondja Jézus, hogy: engem Izrael házához 
küldöttek. 

 
Róma 11:25-26 
„Mert nem akarom, hogy ne tudjátok atyámfiai ezt a titkot, hogy magatokat el ne 

hitessétek: hogy a megkeményedés Izraelre nézve csak részben történt, ameddig a pogányok 
teljessége bemegyen. És így az egész Izrael üdvözül, amint meg van írva: Eljön Sionból a 
Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a gonoszságukat:” 

 
Látjuk tehát ezt a folyamatot. Izrael elvakíttatott azon igazság elıtt, hogy ki volt valóban Jézus. 
 
Lukács 19:44 
„És a földre tipornak téged, és a te fiaidat tebenned; és nem hagynak benned követ kövön; 

mivelhogy nem ismerted meg a te meglátogatásodnak idejét.” 
 
Mondja az Ige: „nem ismerted meg a te meglátogatásod idejét.” A zsidók nem vették észre, 

megvakultak, nem vették észre az ı meglátogatásuk idejét. Jézus a pogányokhoz a feltámadását 
követıen a Szent Szellem formájában ment el - és a gyülekezet elkezdıdött. „Addig, amíg a 
pogányok teljessége be nem megy oda.” Ez teljesen egyszerően azt jelenti, hogy a gyülekezeti idı 
végéig. Ez pedig azt jelenti, hogy a pogányok is részeivé válnak a gyülekezetnek az ı döntésük 
szerint. Ezt követıen a gyülekezeti korszak után a zsidók is mind megmentetnek. Jézus Krisztus egy 
második alkalommal megy vissza hozzájuk, és ennek eredményeként megtartatnak mindannyian. 

 
Efezus 5:26-27 
„Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdıjével az Ige (Rhema) által, Hogy majd 

Önmaga elébe állítsa dicsıségben a Gyülekezetet úgy, hogy azon ne legyen szeplı, vagy ránc, 
vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen.” 

Egy dicsıséges gyülekezetet, egy megdicsıült testet állít Önmaga elé. És ez a ’dicsıséges 
gyülekezet’ a gyülekezet elragadtatását jelképezi. 
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János 15:3 
„Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam néktek.” 
 
Vagyis megtisztulni az újjászületés által. Vagyis megtisztulni, és folt nélkülinek lenni, 

szeplıtelennek lenni Jézus elragadtatásakor. Azon a napon mi hívık mindannyian Jézus megdicsıült 
testét fogjuk jelképezni, képviselni, és ez lesz a pogányok teljességének bemenetele. Ezt követıen 
egész Izrael megváltatik, ahogy az Úr visszatér Izraelbe.  A menyasszony bemutatása pedig a 
gyülekezet elragadtatásakor lesz. A zsidók üdvössége pedig Jézus Krisztus második adventjekor, 
visszajövetelekor lesz. Nagyon fontos ezeket a dolgokat nem összezavarni! 

 
János 4:39-43 
„Abból a városból pedig sokan hittek İbenne a samaritánusok közül annak az asszonynak 

beszédéért, aki bizonyságot tett, hogy: Mindent megmondott nékem, amit cselekedtem. Amint 
azért odamentek hozzá a samaritánusok, kérték İt, hogy maradjon náluk; és ott maradt két 
napig. És sokkal többen hittek az İ beszédéért. És azt mondják vala az asszonynak, hogy: 
Nem a te beszédedért hiszünk immár: mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy bizonnyal İ a 
világ üdvözítıje, a Krisztus. Két nap múlva pedig kiment onnét, és elment Galileába.” 

 
Elıször a zsidók, és aztán Samária két napra. Ez kétezer év - mint ahogy egy nap egy ezer évnek 

felel meg. És aztán visszatért.  
 
Dániel 9:24 
„Hetven hét szabatott a te népedre és szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak 

és bepecsételtessék a bőn, és hogy eltöröltessék a hamisság és elhozassék az örök igazság, és 
bepecsételtessék a látomás és a próféták, és felkenettessék a szentek Szentje.” 

 
Most készítem föl a talajt arra, hogy megértsd, hogy miért következik be az elragadtatás még a 

megpróbáltatások ideje elıtt!  
A legnagyobb kérdés az elragadtatásnál az idızítés. És meg kell érteni ehhez Dániel próféciáit, 

ha megfelelı betekintést akarsz kapni az elragadtatás megértéséhez - meg kell értenünk itt, hogy 
kinek címzi Dániel az Igét. „A te embereidre – mondja -, a te népedre.” Vagyis a zsidókról van szó, 
és nem a gyülekezetrıl! Ez a prófécia a zsidó nép számára van. 

 
Dániel 9:24 
„Hetven hét szabatott a te népedre és szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak 

és bepecsételtessék a bőn, és hogy eltöröltessék a hamisság és elhozassék az örök igazság, és 
bepecsételtessék a látomás és a próféták, és felkenettessék a szentek Szentje.” 

 
Isten itt elmondja nekünk, hogy mennyi ideig fog tartani, amíg ezek a dolgok bevégzıdnek. És 

azt követıen örök igazság hozatik el, és ez tényként megmarad. Mert a millennium ezer éve 
következik Jézus második visszajövetele után. Ez az Ige tehát elmondja nekünk, hogy 70 hétig (490 
nap) fog tartani - ez pedig 490 évet jelent.  

 
Dániel 9:25 
„Tudd meg azért és vedd eszedbe: A Jeruzsálem újraépíttetése felıl való szózat 

keletkezésétıl a Messiás-fejedelemig hét hét és hatvankét hét van és újra megépíttetnek az 
utcák és a kerítések, mégpedig viszontagságos idıkben.” 

 
Az idıszámítás pedig akkor indul, amikor Jeruzsálemet újraépítik. Ez mondja meg nekünk, hogy 

mikor indul az idı számítása. Ebben az idıben Babilon királya Artaxerxes király volt. Azt 
parancsolta Nehemiás prófétának, hogy menjen vissza és építse újra Jeruzsálemet. És ezzel kezdıdik 



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

 

11/5 Jim Sanders – Alaptanítások: Út a gyızelemhez 6.  

 

meg a 70 hét, vagyis a 70x7 év. És ez tulajdonképpen 490 évet jelent – és ebben minden egyes 
bibliai tudós egyetért. Vagyis ebben teljes egyetértés van a Bibliatanítók között, hogy Artaxerxes 
babiloni király parancsolatától számítva kezdıdik a 490 év. De meg kell értenetek, hogy ez a 490 év 
nem egyben zajlott le, mert ez az idıszak több részre oszlott fel! És a 25. versben látjuk ennek az 
idıszaknak a felosztását. 

 
Dániel 9:25 
„Tudd meg azért és vedd eszedbe: A Jeruzsálem újraépíttetése felıl való szózat 

keletkezésétıl a Messiás-fejedelemig hét hét és hatvankét hét van és újra megépíttetnek az 
utcák és a kerítések, mégpedig viszontagságos idıkben.” 

 
A teljes idıszak elsı megosztása 7 hét, vagyis 49 év. És pontosan ennyi idıbe tellett 

Nehemiásnak, hogy újraépítse a falat Jeruzsálem körül 
 
Dániel 9:26 
„A hatvankét hét múlva pedig kiirtatik a Messiás és senkije sem lesz. És a várost és a 

szenthelyet elpusztítja a következı fejedelem népe; és vége lesz mintegy vízözön által, és végig 
tart a háború, elhatároztatott a pusztulás.” 

 
Van az idınek egy másik felosztása.  Miután a fal Jeruzsálem körül megépült, van egy másik 

idıbeosztásunk, 62 hét, amely 434 évet jelent. Ez pedig addig az idıpontig van, akkor ér véget ez az 
idı, amikor Jézus Krisztust keresztre feszítették. És ez az idıfelosztás így tökéletesen összeillik.  

Kétfajta kalendárium létezik: a zsidó kalendárium, és a világi kalendárium - mind a kettıre 
pontosan illik ez az idıszámítás. És minden zsidónak meg kellene értenie a Messiás jövetelét! De 
most el vannak vakítva a gyülekezeti korszak végéig, hacsak el nem fogadják, be nem fogadják az 
Úr Jézus Krisztust. Úgyhogy ezeket összeadhatod, ez összesen 69 hét. De Dániel azt mondja, hogy 
70 hét szabatott a millennium elıtt, mielıtt az örök igazság tudna uralkodni – vagyis van még egy 
hetünk. És ezt fogjuk megnézni a következı versben! 

 
Dániel 9:27 
„És egy héten át sokakkal megerısíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a 

véresáldozatnak és az ételáldozatnak, és utálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet és 
ami elhatároztatott, a pusztítóra szakad.” 

 
Ez az idıszak a megpróbáltatások ideje. Ez az utolsó hete a zsidó idıszámításnak. Ez az utolsó 7 

év abból az idıperiódusból, amikor Isten a zsidókkal foglalkozik - vagyis az utolsó hét év.  
Amit Dániel nem látott, az az az idıszakadék, amely a 69. és a 70. hét között volt. Ezeket mind 

egyben látta, megtöretlenül. Nem látta a felosztást, és az idıszakadékokat, amikor Nehemiásnál 
megszakadt az idı. És az utolsó hét, amely a 70. hétnek neveztetik. Dániel az egészet egy folyamatos 
eseménysorozatként látta. De a 69. és a 70. hét között egy kétezer éves idıszakadék helyezkedik el, 
mert ez szabatott a te népedre - Izraelre.  

Miért kellett Dánielnek mindezt látnia? Neki nem kellett látnia a gyülekezet idıkorszakát. Kik 
felé volt Dániel próféta? A zsidók felé. İ volt az egyedüli, mondja a Biblia, senki más nem látta. 
Senki nem látta az idıszakadékot, amely nem a zsidókra vonatkozik, hanem a gyülekezetre. 
Egyetlen egy ószövetségi próféta sem látta a gyülekezeti idıszak 2000 éves idıszakadékát, vagyis a 
69. és a 70. hét között elhelyezkedı 2000 éves idıszakadékot nem látták. És ez nagyon fontos! 

 
 
Efezus 3:3-5 
„Hogy tudniillik kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, aszerint, amint az elıbb 

röviden megírtam, Melynek olvasásából megérthetitek, hogy mi az én ismeretem a Krisztus 
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titka felıl; Amely egyéb idıkben meg nem ismertettetett az emberek fiaival úgy, ahogy most 
kijelentetett az İ szent apostolainak és prófétáinak a Szellem által:” 

 
Pál azt mondja, hogy más idıkorszakokban, vagyis a zsidó idıkorban ennek az idıszaknak a 

titkai nem voltak ismertek. Vagyis más idıkorszakok emberei nem érthették meg a gyülekezeti kor 
titkait. Vagyis az ószövetségi próféták sem láthatták a gyülekezeti idıtávot. Egyetlen ember sem 
látta a gyülekezeti idıket. Csak azok láthatták, akiknek részük volt a gyülekezeti idıben.  

Azt is elmondja az Ige, hogy miért volt titokban tartva. 
 
1Korinthus 2:7 
„Hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, melyet az 

idık kezdetén elrendelt Isten a mi dicsıségünkre;” 
 
A titkok megint a gyülekezet idıkorszakára vonatkoznak, a kegyelem idıkorszakára.  
Most pedig a következı versben a sátánra vonatkozik az Ige. 
 
1Korinthus 2:8 
„Melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem 

feszítették volna meg a dicsıség Urát:” 
 
Ha az ördög tudta volna, hogy mit tesz ezzel, akkor soha nem feszítette volna keresztre a 

dicsıség Urát. Az ördög nem tudja leolvasni az elméd gondolatait, ezért figyel nagyon arra, hogy mit 
mondasz ki a szádon. Ez az egyik oka annak, hogy a te szavaid nagyon fontosak – ezért jobban 
teszed, ha figyeled a szádat! Mert ha a rossz dolgokat hagyod kicsúszni rajta, akkor az ördög föl 
tudja rá fordítani a tüzet. A sátán a próféciákat is meghallgatja, hogy megfigyelje, hogy mire készül 
Isten. Ezért volt az, hogy az ószövetségbeli próféták nem láthatták a gyülekezeti idıkorszak 
történéseit, miért van ott a szakadék. Jézus elıször a zsidókhoz ment, utána a pogányokhoz, utána 
vissza a zsidókhoz.  

Most kezdjünk el foglalkozni az ’elragadtatás’ szóval! Az ’elragadtatás’ szó nem szerepel a 
King James angol Bibliafordításban, helyette egy-két más szó fordul elı erre a használatra. A görög 
újszövetségben az ’elragadtatás’ nem jelent mást, mint ’elvinni’ , ’felemelni’, vagyis ’felragadni’. 
Ezek a szavak tehát az elragadtatásra használtak, de egy kicsit más jelentés szerint. Tehát mi az 
elragadtatás szót használjuk ugyan, de az Igében más szavak szerepelnek erre.  

Ez az egyik kompromisszuma a hagyományos gyülekezeteknek a világgal, mert az elragadtatás 
az egy természetfeletti történés, ezért nem könnyő a természetes gondolati folyamatainkba 
beilleszteni. Ezért utasítja el annyi hagyományos gyülekezet. Mi, a gyülekezet, elragadtatunk 
Jézushoz. A tradicionális gyülekezetek pedig azt mondják, hogy errıl nyugodtan feledkezz el!  

Van sok más gyülekezet is, aki nem fogadja el az elragadtatást. És azáltal, hogy ezt elutasítják, 
kerülnek bele egy csomó más hamis tanításba. Ahogy megnézed az ı tanaikat, azt fogod észrevenni, 
hogy nem hisznek az elragadtatásban. Az egyik ilyen, amelyik azt hiszi, hogy a gyülekezet 
tökéletessé válása után rögtön következik a millennium. Vagyis nagyon sokféle dolog van, de a szó 
szerinti gyülekezeti elragadtatásban nem hisznek.  

Nagyon sok veszélyes teológiai elmélet és elképzelés van az idık végezetével kapcsolatban! 
Izrael pedig nem a gyülekezet! Izrael Isten terveinek a magjaként szerepel. Mindig is így volt, és 
mindig is így lesz! És minden ezzel ellenkezı tanítás az ördög tanai közé számít. Legyél ennek 
tudatában, legyél óvatos, és ne fogadd el ezeket! A legtöbb összekavarodás tehát akkor történik, 
amikor felteszik a kérdést, hogy: mikor történik az elragadtatás?  

És az érvek, az elképzeléseik a következıképpen hangzanak: a megpróbáltatások elıtt, a 
megpróbáltatások középtáján, vagy pedig a megpróbáltatások végén. És ahogy az érveiket elıtárják, 
úgy tőnhet, hogy mindegyiknek igaza van. Jézus látható lesz az İ második adventjekor, de az 
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elragadtatáskor, amikor a gyülekezetéért jön, és elragadja, akkor nem lesz látható! A gyülekezet 
pedig Jézus Krisztus megjelenésére vár. 

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

meg ne szégyenüljünk elıtte az İ eljövetelekor.” 
 
Vagyis a gyülekezet a mi Urunk, Jézus Krisztusunk megjelenésére vár. A világ csak az 

elragadtatásunk hatását, és ennek következményeit fogja látni - nagyon sok ember fog eltőnni a 
földrıl –, de Jézust nem fogják látni.  

Pál pedig bepillantást nyújt nekünk a titkok titkába. 
 
1Korinthus 15:51 
„Ímé, titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan 

elváltozunk.” 
 
Tehát ez titok a titkokban. Az elsıdleges titok, ahogy Pál mondja, az maga az Újszövetség 

idıkorszaka, vagyis a kegyelem korszaka. Mondja az Ige, hogy nem mindannyian fogunk meghalni, 
de el fogunk változni. És én azt hiszem, hogy ez nagyon sokunkkal meg fog történni a gyülekezeti 
korszakban! 

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

a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk.” 
 
János is egy szempillantásban a mennyországban volt. Nincs itt utasítás arra, hogy nekünk mit 

kellene majd akkor tennünk, itt nincs semmi arról, hogy: menjetek ki a hegyekbe - hanem azt 
mondja, hogy egy szempillantás alatt. Vagyis ha nem vagy része az Úr Jézus Krisztus 
gyülekezetének, akkor nem sokat tudsz tenni.  

Itt is trombitaszót ír az Ige, méghozzá az utolsó trombitaszót, és ez ugyanaz a trombitaszó, amit a 
Jelenések könyvében olvasunk. És ekkor, ebben a pillanatban, új testet fogunk kapni, akkor lesz 
tökéletes a testünk. Nem lesz vér benne. Itt a földön amíg élünk a hústestünk élete a vérünkben van, 
és amikor a földi testünk a pusztulásnak indul a halál pillanatától, akkor a vérünk okozza a testünk 
szétbomlását. Tehát itt a földi életünkben, a vérünkben van az életünk ereje, de amikor a megdicsıült 
testünkben leszünk, akkor Isten dicsısége fog folyni az ereinkben. A mi megdicsıült testünknek 
pedig hatalmas képességei lesznek. Már most, ebben a testünkben is csak kis töredékét használjuk a 
képességeinknek. Például 85%-át az agykapacitásunknak nem használjuk. És valószínő, hogy abban 
az idıkorszakban majd az agyunknak a további részeire is szükség lesz, hiszen ezért teremtette úgy 
Isten. 

 
1Korinthus 15:53-54 
„Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó 

test halhatatlanságot öltsön magára. 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.” 

 
És mi vagyunk azok, akikkel ez meg fog történni! Halleluja! 
 
1Thesszalonika 4:13-14 
„Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felıl, akik elaludtak, 

hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy 
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Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is elıhozza a Jézus által azokat, akik 
elaludtak, İvele együtt.” 

 
Azokról a keresztény testvéreinkrıl van szó, akik már hazamentek mielıttünk Jézus Krisztusban.  
Meg kell értenünk azt, hogy Jézus Krisztus második adventjekor mindannyian visszajövünk Vele 

egy hatalmas, szent hadsereg tagjaiként. Miért jönnek ezek vissza Jézussal? Azért, hogy a testüket 
felvegyék. Az elragadtatás az ı számukra annyit fog jelenteni, hogy a testüket felveszik.  

 
1Thesszalonika 4:16 
„Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi akik élünk, akik megmaradunk az Úr 

eljöveteléig, semmiképpen sem elızzük meg azokat, akik elaludtak.” 
 
Tehát mi nem kapjuk meg elıbb a testünket, mint azok, akik az Úrban elaludtak, vagyis nem 

elızzük meg ıket a testünk megkapásával. Elıször ık kapják meg a megdicsıült testüket, és aztán 
mi.  

 
1Thesszalonika 4:17 
„Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égbıl: és 

elıször azok támadnak fel, akik meghaltak a Krisztusban;” 
 
Tehát ez ’parancsszót’ jelent az eredeti görögben. Milyen parancsot jelent? A parancsolat az 

volt, amit a Jelenések 1-ben olvastunk, amikor harsonával azt mondta az Úr: jöjj fel ide! Ezt mondta 
a Jelenések 4:1 vers.  

 
1Thesszalonika 4:16-17 
„Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égbıl: és 

elıször azok támadnak fel, akik meghaltak a Krisztusban; Azután mi, akik élünk, akik 
megmaradunk, elragadtatunk velük együtt a felhıkben, hogy találkozzunk az  Úrral a 
levegıben; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk.” 

 
Ez az ’elragadtatunk’ – ez jelenti az elragadtatást.  
 
1Thesszalonika 4:18 
„Annakokáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel.” 
 
Ez a ’vigasztaljátok’ - bíztassátok egymást.  
Nagyon sokan csak gunyorosan tekintenek ránk hívıkre, de amikor ez a pillanat bekövetkezik, 

akkor már késı lesz az ı számukra. 
 
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.” 

 
Ezek után. Mi után? A gyülekezeti idı után. A parancsolat így szólt: jöjj fel ide!  
Nézzétek ezt a nyitott ajtót! Ez a nyitott ajtó a filadelfiai gyülekezet számára van, az igei 

gyülekezet számára, akik megtartották az Úr szavát. És valamit mondott nekik Jézus errıl az ajtóról!  
 
Jelenések 3:7-8,10 
„A filadelfiabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél a 

Dávid kulcsa van, aki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és senki meg nem nyitja: 
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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…. 

Mivel megtartottad az én állhatatosságra intı beszédemet, én is megtartalak téged a 
megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja e föld lakosait.” 

 
„Az egész világra eljön” - de nem a gyülekezetre! Az ajtó, a nyitott ajtó az elragadtatás - és a 

megpróbáltatás ideje nem jön el ırájuk, hanem a maradék egész világra. Isten terve az, hogy az İ 
gyülekezetét kiragadja a világból, hogy kimeneküljenek a megpróbáltatások ideje alól. Az 
elragadtatás itt ez az esemény, ez zárja le a gyülekezet korszakát, és megnyitja az ajtót a jövıbe. 
Vagyis János ebben az Igeversben az elragadtatást látja. Hallotta a trombitaszót, és onnan kezdıdtek 
ezek a következı dolgok.  

 
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.” 

 
Ez az az esemény, amely lezárja a gyülekezet korszakát, és egy jövıbeli idıkorszakot nyit meg. 
Most pedig további bizonyítékokat kapunk itt. 
 
2Thesszalonika 2:1  
„Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi İhozzá 

leendı egybegyőjtésünkre nézve,” 
 
Ez a Jézus Krisztus eljövetele, a második advent. „És a mi összegyőlésünkre nézve” - ez pedig az 

elragadtatás. Vagyis ez két külön referenciapont.  
 
2Thesszalonika 2:2 
„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.” 
 
Szóval ’az Úrnak azon napja’ - a második advent, vagyis ne aggodalmaskodj felıle. Ezt mondja 

itt az Ige! 
 
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,” 
 
Mondja az Ige, hogy: ne csaljon meg titeket senki semmilyen beszéddel, mert nem jön az el 

addig, mígnem bekövetkezik elıbb a szakadás, s megjelenik a bőn embere. Ez a nap pedig a második 
advent, ami addig nem jön el. Addig, amíg a bőn embere, a veszedelem fia meg nem jelenik.  

Mi történik? Ez az Antikrisztus. Vagyis a második advent napja nem jöhet addig el, amíg az 
Antikrisztus ki nem nyilatkozódik. És itt folytatja tovább, és elmagyarázza. De nekünk nem kell 
emiatt aggódnunk, mert mi nem megyünk végig a megpróbáltatások idején! 

 
 
 
 
2Thesszalonika 2:4 
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„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.” 

 
Ez az Ige az Antikrisztusról szól.  
 
2Thesszalonika 2:5 
„Nem emlékeztek-é, hogy megmondtam néktek ezeket, amikor még nálatok voltam?” 
 
„Nem emlékeztek rá, hogy mit mondtam nektek?” 
 
2Thesszalonika 2:6 
„És azt tudjátok, mi tartja vissza még, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni.” 
 
Valami van, ami visszatartja. Van egy erı a földön, aminek el kell ragadtatnia elıbb. Tehát az 

ördög törvénytelenségének elırehaladásának akadálya van még.  
 
2Thesszalonika 2:7-8 
„M őködik 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;” 

 
Itt a gonosz meg fog jelenni. Mikor? Meg fog jelenni maga az Antikrisztus, ha az, ami ıt eddig 

visszatartotta, elvétetik. Sokan hiszik, hogy ez maga a Szent Szellem. Mások hiszik, hogy ez a 
gyülekezet. Én úgy hiszem, hogy ez a gyülekezet, ami most visszatartja. Mi vagyunk az a 
gyülekezet, az Eklézsia, ami azt most még visszatartja. De mi szintúgy Isten fiai vagyunk. Ez az ’ı’  
lehet maga Isten fiaira való utalás is. De pontosan nincs meghatározva, hogy ki ez az ’ı’ . De 
mindenképpen akadályai vagyunk jelenleg a törvényszegésnek. Mert hitre van ahhoz szükség, hogy 
az ördögöt visszatartsuk. Még egyszer a 7. verset, most egy másik fordítás szerint: 

 
2Thesszalonika 2:7 
„Mert már munkálkodik a törvénytiprás titka, csak a z, ami visszatartja még, a 

középpontból elkerül.” 
 
Most végül is mindegy, hogy ez kire vonatkozik, a gyülekezetre, vagy a Szent Szellemre, mert 

jelenleg az a helyzet, hogy a gyülekezet együtt a Szent Szellemmel, a Szent Szellem erejével, és 
azzal a hittel, ami ebben van, tartja vissza az Antikrisztus mőködését. Mert a gyülekezet a felkenését 
is és az erejét is a Szent Szellemtıl kapja. Vagyis mi vagyunk azok, akik jelenleg akadályozzuk az 
Antikrisztust. Mi vagyunk a föld sója – és nekünk el kell mennünk.  

Tudom, hogy nagyon sok gyülekezet nem ismeri azt a hatalmat, amit mi, mint gyülekezet 
képviselünk itt a földön, de nekünk megvan ez a hatalmunk, és mi vagyunk azok, akik az 
Antikrisztus kinyilatkozását még megakadályozzuk, visszatartjuk. Vagyis a gyülekezetnek el kell 
vétetnie a földrıl, és akkor jelenik meg az Antikrisztus. És Jézus Krisztus második adventje addig 
nem jöhet el, amíg az Antikrisztus ki nem nyilatkozódik. Ezért tehát a megpróbáltatások elıtt kell 
megtörténnie az elragadtatásnak.  

Dániel nagyon tisztán mondja ezt. A megpróbáltatások ideje akkor kezdıdik, amikor az 
Antikrisztus szövetséget köt Izraellel. Addig viszont az Antikrisztus nem tud szövetséget kötni 
Izraellel, amíg az Antikrisztus ki nem nyilatkozódik, vagyis meg nem jelenik. Az Antikrisztus pedig 
addig nem tud kinyilatkozódni, amíg a gyülekezet el nem vétetik a földrıl. Ezért tehát egy 
megpróbáltatások elıtti elragadásról lehet csak szó.  

1Thesszalonika 5:1-3 
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„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.” 

 
Kik ezek az ’ık’? A világ. 
 
1Thesszalonika 5:4-5, 9 
„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!  
Mit jelent a harag? A harag annyit jelent, minthogy Isten ítéletét kiárasztja a megtéretlen világra. 

Ezért meg kell értened az elragadtatás célját! A megpróbáltatások elıtt kell, hogy végbemenjen, 
abban az idıben. Vagyis a gyülekezetnek el kell ragadtatni, még mielıtt a világra ez az ítélet, ez a 
harag száll. Amíg a gyülekezet itt van a földön, az Antikrisztus nem nyilatkoztathatja ki magát.  

 


