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ALAPTANÍTÁSOK 
 

Út a gyızelemhez 8. 
(Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) 

A 144 ezer 
 
Visszatérünk a Jelenések könyvére. A 7. fejezetre térünk rá.  
Egy kis áttekintés végül is: mi a Jelenések könyve? Jézus második visszajövetele. És minden, 

ami a Jelenések könyvében van, az ezt a témát érinti. Vannak olyan dolgok, amelyek már 
megtörténtek, vannak dolgok, amelyek jelen napjainkban történnek, és vannak, amik majd 
megtörténnek. A kulcsot maga János apostol írja meg, hogy hogyan kell a könyvet olvasni - és azt 
hiszem, hogy a kulcs ebben a 7. fejezetben található. János ez elızı fejezetekben szólt arról, ami 
volt, aztán szólt a gyülekezeti idıkorszakról, amely jelenleg van, és a 4. fejezet 1. versétıl kezdve 
pedig azok a dolgok vannak leírva, amelyek lesznek a gyülekezet elragadtatásától kezdve.  

Most azok a dolgok jönnek, amelyek a gyülekezeti korszakot követik. Tanulmányoztuk, hogy a 
filadelfiai gyülekezet számára nyílik meg az az ajtó a mennybe, amely az elragadtatás ajtaja lesz. Azt 
mondja itt Jézus, hogy: mivel megtartottad az én beszédemet, én is megtartalak téged a 
megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja e föld lakosait. A 
megpróbáltatások idejét tehát elkerülheti az a gyülekezet, amelyik megtartja Isten szavát. Mert Isten 
fogja megnyitni azt az ajtót, amelyet ember be nem csukhat. Ez az ajtó pedig a Jelenések 4:1-ben 
olvasható.  

Ezeket a dolgokat szeretnénk most összehozni, összekötni, eggyé rakni. Tehát olyan módon 
építjük fel a fejezeteket és bontjuk szét, hogy lehessen követni, ami volt, ami van, és ami lesz.  

A 4. és az 5. fejezetek azok a fejezetek, amelyek a mennyországi történéseket írják le, közvetlen 
az elragadtatást követıen, és Isten haragjának a kiárasztása elıtti idıket írja le.  

A 6. fejezettıl kezdve olvashatjuk azokat az idıket, amikor Isten a haragját kiárasztja a földre, és 
a könyv pecsétjeinek a megnyitását olvashatjuk. Ezek azok a katasztrofális események, amelyek 
Isten haragjának a kiáradásával jönnek el a földre.  

Az elsı négy pecsét az egy bizonyos idıperióduson keresztül zajlik majd.  
Az elsı pecsét kinyilatkoztatást ad majd az Antikrisztusról, akinek ereje lesz arra, hogy 

megtévessze az emberiséget. Ez a megpróbáltatások elsı felére lesz igaz – ahogy ezt Dániel 
könyvében olvastuk. Izrael szövetséget köt az Antikrisztussal. Tehát az Antikrisztus úgy jön a színre, 
mint a béke embere, mindenkit megtévesztvén ezzel – és errıl szól az elsı pecsét.  

A második pecsét egy vörös lovon jön - és a második pecsét a háborúnak a jele. A gyülekezet 
már elment a földrıl. A Biblia a gyülekezetet hívja annak az akadálynak, amely mindezt 
visszatartotta. Most már nincs ilyen akadály a földön.  

Szeretnék itt valamit tisztázni! Mert úgy hiszem, hogy a gyülekezeten belül a Szent Szellem az, 
amely visszatartja ezeket az erıket. 

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

visszatartja, el kell az útból vétetnie.” 
 
Ez az az akadály. Az én kollegáim, akik szintén hiszik a gyülekezet kiragadását a 

megpróbáltatások elıtt, mind például Roy Hix, úgy hiszi, hogy ez az akadály a Szent Szellem. És 
ahogy beszéltem a kedves barátommal, Raymond Cox-al errıl, nem azt mondja, hogy az akadály ki 
lesz véve a földrıl, hanem az útból félre kell tolatnia. És ahogy beszélgettünk, rájöttem, hogy ez egy 
hatalmas különbség! Vagyis van a gyülekezet, amely elragadtatott, és a mennyországban van, és a 
Szent Szellem itt a földön - és a Szent Szellem fel lesz függesztve attól a munkájától, hogy a gonosz 
erıket visszatartsa egy bizonyos ideig. Ez a szent Igéken keresztül történik, amely megengedi az 
Antikrisztusnak, hogy mőködjön.  
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A gyülekezet pedig nem lesz itt - tehát egy hit hiánya lesz jelen a földön.  
Hadd magyarázzam ezt el! Isten a szent prófétái által megprófétálta a szent írásokban ezeket a 

történéseket a földön, és a Szellem és az Ige az mindig egyezik. Ezért a Szent Szellemnek meg kell 
engednie azokat az eseményeket megtörténni, amelyeket elıre megprófétáltak - ne legyen akadálya 
az eseményeknek. A gyülekezet már amúgy is elment. Vagyis háborúk fognak kitörni az egész 
földkerekségen, és ilyen háborúk még soha elıtte nem voltak. És semmi sem fogja megakadályozni 
ezeket a háborúkat, hiszen a gyülekezet már nincs itt, a Szent Szellem pedig ellép az útból, tehát İ 
sem lesz akadály. A Szent Szellem, vagyis az akadály el lesz véve az útból - a gyülekezet elragadása 
által, és próféciák, vagyis Isten Igéje által.  

Mi jelenleg üdvösséget a hit ajándékán keresztül nyerünk. Hitet pedig Isten Igéjének a hallásából 
nyerünk. Mi, mint gyülekezet, mint Jézus Krisztus teste, amelynek tagjai vagyunk mindannyian, 
soha semmit nem tettünk elkülönülve a Szent Szellemtıl, vagyis Isten Igéjétıl. A Szent Szellem a mi 
szellemünkben lakozik, ezért mi akadályai vagyunk a gonosz munkájának a Szent Szellem által, és 
Isten Igéje által. De most a Szent Szellem, vagy az akadályozó, el lesz véve az útból, ahogy Isten 
Igéje lehetıvé teszi ezeket az eseményeket, hogy megtörténjenek, és Isten haragja kiöntetik a földre. 
És ez a legjobb útja annak, hogy ezt el tudjam magyarázni.  

Vagyis egyet kell értenem Raymond Cox barátommal, és Roy Hix barátommal, hogy a Szent 
Szellemnek kell félremennie az útból, mint akadálynak. De nem veszik ki a földrıl a Szent 
Szellemet, csak félre kell az útból tolatnia – ahogy az Ige írja. Még mindig lesznek itt a földön 
felkent prédikátorok, az emberek újjászületnek, és üdvözülnek, és mindezek a dolgok. És az 
üdvösség még mindig létrejön - ahogy ezt hamarosan megvizsgáljuk az Igékbıl.  

A 3. vers a fekete lóról ír. A fekete ló természetes eredménye a mindenhol kitörı háborúknak, az 
éhségnek. A háborúk, és ahogy az emberek harcolnak, és mindent elpusztítanak, tönkre teszik a 
földeket, és éhség és szárazság jelentkezik majd, és nem lesz élelem az emberek számára.  

A negyedik pecsét egy sárga színő ló, „és aki rajta üle, annak a neve halál, és a pokol követi 
vala” – és ez természetes következménye a háborúknak és az éhségnek. A halál Jézus Krisztus 
nélkül az embereket a pokolba vezeti. Ezek az események mind egymásnak természetes 
következményei lesznek, mint ahogy egyik esemény vezet a másikhoz.  

És amikor az ötödik pecsétet nyitjuk, amely az új szenteknek az üldözése lesz, ez természetes 
eredménye lesz azoknak az embereknek, akik elkerülték az elragadtatást. Közvetlen azután, hogy a 
gyülekezet elhagyja a földet, utána az emberek üdvösségre kerülnek. Azok, akiknek lesz annyi 
józanságuk, hogy látják az elkövetett hibáikat, és üdvösségre mennek. Olyan emberek például, akik 
a gyülekezetekben azt hitték, hogy ık már üdvösséget nyertek. Olyan emberek, akik például azt 
hitték, hogy a vízkeresztség által ık már üdvözültek, és sokan olyanok, akik soha nem hitték az igazi 
újjászületést, csak állandóan a bőneik megvallásában voltak. Tehát nagyon sok megtévesztett hívı 
van, akik nincsenek újjászületve, és akkor fogják látni az útjaiknak a hibáit. És azok az emberek újjá 
fognak születni, és úgy fognak szenvedni, mit még soha ember a földön. Rövid életőek lesznek, és 
mártírhalált fognak halni.  

Tehát az ötödik pecsét – ezek a megpróbáltatások szentjei, és ebben az idıben együtt vannak, 
egy csoportba győjtik ıket. Én azt hiszem, hogy ezek az összes idıkorszakoknak a mártírjai együtt.  

Egy másik Bibliaprofesszorom úgy tanította, hogy ez csak egy másik bepillantás a mennyországi 
szentekre, és ezek azok a mártírok tehát a mennyben, akiknek azt mondják, hogy várjanak még egy 
kevés ideig, amíg beteljesedik mind az ı szolgatársainak a sora. 

 
Jelenések 6:11 
„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.” 

 
Mindannyiuknak egyenként fehér ruhákat adtak, és szolgatársaknak, és az ı atyjuk fiainak 

nevezik ıket – vagyis ezeknek újjászületett keresztényeknek kell lenni!  
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Tehát nem hiszem, hogy bármi okunk lenne arra, hogy azt mondjuk, hogy ezek nem 
újjászületettek. Az igaz, hogy a 70. hét az egy zsidó idıkorszak vég, de ebben az idıkorszakban is 
lehet üdvösséget kapni az embereknek, mert Jézus Krisztus már feltámadt a halálból, és a Messiás 
mindig is üdvösséget hoz az embereknek.  

Ebben az elsı öt pecsétben Isten haragja még nem kezdıdött el. Ezek az események egyszerő 
következményei csupán annak, hogy a gyülekezet elragadtatott a földrıl, és a törvénytelenség 
megakadályozója pedig elvétetett az útból.  

A hatodik pecsét Isten haragjának kiöntése a földre, ennek a kezdete - ahogy ezt látjuk mindjárt a 
Máté 28. fejezetében. Ez nagyon-nagyon kemény idıszak lesz azok számára, akik itt maradnak a 
földön!  

A 17. fejezetben végzıdik Isten haragjának a sorozata. És mennyire boldog lehetsz, hogy nem 
kell itt lenned a földön! Remélem, hogy te is kiépítetted a hited abban, hogy elragadtatásunk 
megelızi a megpróbáltatások idejét! 

Most, ahogy a 7. fejezethez megyünk, ezek a fejezetek a 6. és a 7. pecsét között zajlódnak. A 
fejezet elsı része egy betekintés a földre abban az idıben, a második része pedig egy betekintés a 
mennyországba. Ez a 9-16. versig. Ez az elragadtatott szenteknek a képe a mennyországban.  

 
Jelenések 7:1-8 
„Ezek után láték négy angyalt állani a földnek négy szegletén, a földnek négy szélét tartva, 

hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élıfára. És láték más angyalt feljıni 
napkelet felıl, akinek a kezében az élı Isten pecsétje volt; és nagy szóval kiálta a négy 
angyalnak, akiknek adatott, hogy ártson a földnek és a tengernek, Ezt mondván: Ne ártsatok 
se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk 
szolgáit az ı homlokukon. És hallám a megpecsételtek számát: Száznegyvennégyezer, az Izrael 
fiainak minden nemzetségébıl elpecsételve. A Júda nemzetségébıl tizenkétezer elpecsételt; a 
Ruben nemzetségébıl tizenkétezer elpecsételt; a Gád nemzetségébıl tizenkétezer elpecsételt; 
Az Áser nemzetségébıl tizenkétezer elpecsételt; a Nafthali nemzetségébıl tizenkétezer 
elpecsételt; a Manassé nemzetségébıl tizenkétezer elpecsételt; A Simeon nemzetségébıl 
tizenkétezer elpecsételt; a Lévi nemzetségébıl tizenkétezer elpecsételt; az Izsakhár 
nemzetségébıl tizenkétezer elpecsételt; A Zebulon nemzetségébıl tizenkétezer elpecsételt; a 
József nemzetségébıl tizenkétezer elpecsételt; a Benjámin nemzetségébıl tizenkétezer 
elpecsételt.” 

 
Nagyon sok furcsa és vad tanítás hallható a 144.000-rıl. Még olyat is hallani, hogy: csak ezek 

fognak a mennyországba kerülni. Olyan rosszak ezek, hogy nem is érdemes beszélni róluk! Nagyon 
könnyő ezeket a téves hibában lévı tanításokat megfeddeni! Emlékezzetek, hol is vagyunk az 
elragadtatást követıen! A kulcs tehát segít most nekünk! Mutatja ez, hogy ez az elragadtatás után 
bekövetkezı esemény. Ezek az Izrael különbözı nemzettségei – vagyis, ezek zsidók. És ezek az ı 
homlokukon megpecsételtettek.  

Meg kell értenetek, hogy Isten Ábrahámnak egy természeti, fizikai magot ígért a földön! Most 
pedig meg kell jelölnie ıket, mielıtt kiönti a haragját a földre. Prédikálni fognak ezek mind - zsidó 
evangélisták lesznek itt a földön. De Isten tett egy ígéretet Ábrahámnak! Isten betölti ezt az ígéretét, 
és megvédelmezi ezeket az embereket! Mi pedig a szellemi magva vagyunk Ábrahámnak. De van 
egy természeti leszármazott magja is Ábrahámnak - és ez tisztán látható, hogy ezek az Izrael törzsei. 
Ez pedig amúgy is a gyülekezet elragadtatása után következik be.  

Még az ördög is hamisítja ezt, mert az Antikrisztus is megpecsételi az övéit, megpecsételi az 
embereket a homlokukon. Errıl majd késıbb lesz szó. Úgyhogy ha találsz valakit, aki azt mondja, 
hogy ı egy a 144.000 közül, akkor ellenırizd le a pecsétet a homlokán, másodszor meg azt, hogy 
zsidó származású-e, és utoljára pedig, hogy a gyülekezet még mindig itt van-e!  

Úgyhogy ne hagyd, hogy megtévesszenek! Azért, mert ı maga megtévesztett, ne hagyd, hogy 
téged is magával rángasson a szakadék szélére! 
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Látjuk tehát itt Ábrahám magvát: Izrael minden törzsébıl 12.000 elpecsételtet, akik hívık. Ez 
pedig a gyülekezet elragadtatása után következik be. És nem tudom, hogy hogyan kaptak megváltás. 
Abban biztos vagyok, hogy látták az elragadtatást, és megkapták az elragadtatásról a megértést, és 
elfogadták, hogy a Messiás jött, és az elragadtatás után születtek újjá.   

A célja ennek a 144.000 zsidónak, hogy evangelizáljon a földön. Isten a 144.000 embert 
megpecsételi, hogy védelem alatt legyenek, miközben folyamatosan prédikálják az Evangéliumot a 
földön. Ez pedig a megpróbáltatások elsı felében van a földön. Látjátok, hogy Isten nem változtatta 
meg az evangelizációs munkájának a célját! Ahogy a Róma 10:13 mondja: „mert mindaz, aki 
segítségül hívja az Úr nevét, az megtartatik.” És milyen jó, hogy ezeknek nem kell a te 
gyülekezetedhez tartozni, és nem kell vízkeresztséget venni a te gyülekezeted szerint, és akkor is 
üdvözülhetnek majd! Tudod, ez csak mind kevélység, büszkeség eredető hazug tanai az ördögnek. 
Egyedül Jézus Krisztuson keresztül lehet újjászületni! 

Tehát ezek az emberek, Isten evangélistái, megpecsételtetnek a homlokukon, hogy szent 
védettséget élvezzenek, még mielıtt Isten kiontja a haragját a földre. Azért van a pecsét a 
homlokukon, hogy látni lehessen, és hogy ezek a zsidó evangélisták hatékonyan tudjanak 
evangelizálni itt a földön három és fél éven keresztül.  

Érdekes az, hogy két nemzettség hiányzik, Dán és Efraim! Mert ık mindig más istenek után 
mentek el, és mindig ık voltak az utolsók, akik visszajöttek. Vagyis érdekes látni, hogy azokból a 
nemzettségekbıl nem volt 12.000 leszármazott, aki üdvösséget nyert. Ennek az oka az, hogy ık 
voltak az elsık, akik mindig kisiklottak téves utakon, és ık voltak az utolsók, akik megtértek a téves 
útjukról. 

Mi történik ezekkel a zsidó evangélistákkal - 144.000-el szám szerint -,  az elsı három és fél év 
után? 

 
Jelenések 14:1-5 
„És látám, és ímé egy Bárány áll vala Sion hegyén, és İvele száznegyvennégyezren, 

akiknek homlokán írva vala az ı Atyjának neve. Hallék szózatot az égbıl, mint sok vizeknek 
zúgását és mint nagy mennydörgésnek szavát; és hallám hárfásoknak szavát, akik az ı 
hárfájukkal hárfáznak vala; És énekelnek vala mint egy új éneket a királyiszék elıtt, és a négy 
élılény elıtt és a vének elıtt; és senki meg nem tanulhatja vala azt az éneket, csak a 
száznegyvennégyezer, akik áron vétettek meg a földrıl. Ezek azok, akik asszonyokkal nem 
fertıztették meg magukat, mert szőzek. Ezek azok, akik követik a Bárányt, valahová megy. 
Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a Báránynak zsengéiül. És az ı 
szájukban nem találtatott álnokság; mert az Istennek királyiszéke elıtt feddhetetlenek.” 

 
Itt látjuk a 144.000-et. Most már a mennyországban látjuk ıket. Isten trónja, királyi széke elıtt 

vannak, és új dalt énekelnek. Ez pedig a megpróbáltatások közepe. A közép idı elıtt a földön 
vannak, most pedig a mennyben látjuk ıket.  

Vannak olyanok, akik úgy hiszik, hogy a gyülekezet elragadtatása is a megpróbáltatás 
középidején lesz, mert itt a 4. versben azt írja, hogy: ezek áron vétettek meg az emberek közül 
Istennek és Báránynak zsengéjéül – és utána lesz majd a gyülekezet elragadtatva. Vissza kell 
mennünk akkor a kulcshoz! A gyülekezet elragadtatásával kezdıdik az elragadtatás. Természetesen a 
középidejő elragadtatásban hívık ezzel nem értenek egyet.  A gyülekezetei korszak elsı gyümölcsei, 
vagyis zsengéi Ábrahám ölében voltak amúgy is. Ez volt az, amit olvashatunk, hogy: Jézus foglyokat 
vitt fogván. Vagyis az ószövetségi szentek a gyülekezeti idıkorszak elsı gyümölcsei, vagyis zsengéi.  

Mirıl beszélünk most? Most volt egy idıkorszak váltás: a gyülekezeti korszakban lévık 
elmentek, és visszakerültünk a zsidó idıkorszakba. Ez itt most Dániel 70. hete - vagyis egy másik 
idıkorszakba kerültünk vissza. És ez a 144.000 az elsı gyümölcse, vagyis zsengéje annak az 
idıkornak. Ezt nagyon fontos megérteni!  

Ebben a 70. hétben az emberek kaphatnak üdvösséget, hiszen mindannyian fehér ruhába 
öltöznek majd, a vér mosta ıket tisztára - ez tagadhatatlan. A föld megváltottjai.  
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Nagyon magasan kifejlett 144.000 keresztényrıl van szó. És: Isten királyiszéke elıtt 
feddhetetlenek, mert nem találtatott a szájukban álnokság - ez egészen biztos, hogy felnıtt 
keresztény kell, hogy legyen! 

Mit tesznek Isten trónja elıtt? Hogyan kerülnek oda? Mert ezek áron vétettek meg az emberek 
közül a földrıl. Tehát sok ellentmondás van itt. 

 
Jelenések 12:1-2, 5 
„És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, aki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a 

hold, és az ı fejében tizenkét csillagból korona; Aki terhes vala, és akarván szülni, kiáltott és 
kínlódott a szülésben… 

És szüle fiúmagzatot, aki vasvesszıvel uralkodik minden nemzet felett; és ragadtaték 
annak fia Istenhez és az İ királyiszékéhez.” 

 
Az egyik legnagyobb kérdés itt most: ki a ’fiúmagzat’? Nagyon sokan azt mondják, hogy Jézus, 

mások mondják, hogy a gyülekezet.  
Ehhez elıször vissza kell mennünk, és meg kell határoznunk, hogy ki az asszony. A legtöbb 

Bibliatanár és tanító megegyezik abban, hogy a napba öltözött asszony maga Izrael. Sok oka van - és 
a következıkben jelképrendszerbe fogunk menni! Mit jelent az asszony az írásokban? A Bibliában 
számos esetben ez Izrael. És az asszony, aki a fiúmagzatot szüli, az a természetes Izrael. Vagyis az 
asszony egy bizonyos fajtája, vagy jelképe Izraelnek.  

Olvashatjuk többször az Igékben, hogy a nap, vagy a hold is van, amikor Izraelt jelképezi. A 12 
csillagból álló koronája pedig a 12 törzse Izraelnek. Ez a szimbólumrendszer az egész Biblián 
keresztül használatos, és a természetes Izraelt jelképezi.  

Vagyis ez az asszony az embereknek egy osztályát jelképezi a számunkra. Az embereknek 
összesen három osztálya van a földön: a gyülekezet, a zsidók és a pogányok. Elıször is, ez nem lehet 
a gyülekezet, mert a gyülekezet már elment, elragadtatott. Vagyis a másik két osztály közül lehet 
csak valamelyik, vagy a zsidók, vagy a pogányok. Nem kehet a hitetlen világ sem, mert azt az 
Antikrisztus uralja. Ha az Antikrisztus a pogányokat használja, akkor ez a fiúmagzat csak Izrael 
lehet.  

 
Jelenések 12:6 
„Az asszony pedig elfuta a pusztába, hol Istentıl készített helye van, hogy ott táplálják ıt 

ezerkétszázhatvan napig.” 
 
Miután az asszony megszülte a fiúmagzatot, látjuk, hogy ez az asszony elfut a pusztaságba, egy 

olyan helyre, amelyet Isten készített neki. És ha kiszámolod ezeket a napokat, ez pontosan három és 
fél évet jelent.  

Sok más helyen is látható Izraelrıl olyan Ige, ahol Izrael menekül, elfut. Mert az Antikrisztus 
megszakítja, megtöri az ı szövetségét Izraellel, pontosan a 70. hét közepén. És ezt az Igében utálatos 
pusztításnak hívják. Vagyis az Antikrisztus megtöri a szövetségét Izraellel, a hét éves 
megpróbáltatások középidejében, és elkezdi üldözni Izraelt, hogy elpusztítsa ıt. És Izrael elfut a 
hegyekbe, a pusztaságba, hogy elmeneküljön az Antikrisztus elıl. És ez pontosan a megpróbáltatás 
középideje.  

Vagyis az asszony elmenekül - vagyis Izrael elmenekül három és fél évre. Ez pedig a második, 
vagyis az utolsó három és fél éve a nagy megpróbáltatásoknak. És az asszony, aki menekül, az pedig 
a természetes Izrael. Vagyis a természetes Izrael szüli meg a fiúmagzatot - vagyis a természetes 
Izrael hozza elı a fiúmagzatot. Nem a szülésrıl van szó, mert az igazi szövegben úgy szól, hogy 
’elıhozza’ – nem egy szó szerinti szülésrıl van szó, tehát ez nem Jézus. Jézus itt semmiképp nem 
illeszkedhet be! Jézus amúgy sem menekült el a pusztaságba Jézus Krisztus születése után – 
úgyhogy ennek nem lenne értelme.  
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Vagyis a kulccsal maradunk együtt, és rendben tartjuk ezeket a dolgokat! Vagyis ez nem lehet 
sem Jézus, sem a gyülekezet. Ki ez? Tartsuk szem elıtt a szaporodás elvét, amely így szól, hogy: 
minden a saját neme és fajtája szerint terem. Vagyis ez természetes Izrael - vagyis egy népcsoportot 
fog létrehozni. Zsidókat. Ez olyan könnyő. Ezt meg lehet érteni. Nem? 

És azt is írja az 5. versben: „aki vasvesszıvel legeltet minden nemzetet.” Vagyis, elmondja 
nekünk, hogy mi az, amit Krisztus teste tenni fog. A mi sorsunk a jövıben, hogy együtt uralkodunk 
Jézus Krisztussal. A vasvesszı maga az Ige, ami azt jelenti, hogy rend, fegyelmezettség mindenben. 
És ez fog a földre jönni. Ez nagyon fontos része az örökségünknek, hogy együtt fogunk uralkodni 
Jézus Krisztussal!  

Fedezzük fel, hogy a gyülekezet elment! És a fiúmagzat, aki elıhozatott, miután a 
megpróbáltatás elkezdıdött, a zsidó emberek egy osztálya. Láttuk, hogy üdvösséget nyertek - mert 
együtt fognak uralkodni majd velünk. Láttuk már az Igékben, hogy ez a fiúmagzat a 144.000 zsidó 
kell, hogy legyen. Errıl van szó! Mert olvassuk az 5. vers második részében: „és ragadtaték annak 
fia Istenhez, és az İ királyi székéhez.” És ez a ’ragadtaték’, ez pontosan az elragadtatás. Vagyis 
elragadtatnak a trónhoz. Vagyis a 144.000 elragadtatott - Istenhez ragadtatik fel a középidıben.  

Három elragadtatás van: a megpróbáltatások ideje elıtti gyülekezeti elragadtatás, van a 
középidıben történı elragadtatás, és van az utólagos elragadtatás. A gyülekezetet érinti az elı-
elragadtatás, a 144.000-et érinti a közép-elragadtatás, és az utó-elragadtatás pedig azt a két tanút 
illeti majd, akik itt maradnak a teljes idıre. Az a 144.000, aki a fiúmagzatot jelképezi itt, ez az, aki 
középidıben ragadtatik el. Zsidó evangélisták.  

Visszamegyünk, és az egészet újra fókuszba állítjuk! Ez a 144.000 zsidó a gyülekezeti 
elragadtatás után üdvözült. Ábrahám természetes magjaként üdvözültek, és az elsı három és fél 
évben, a megpróbáltatások elsı felében itt vannak a földön, és az Örömhírt, vagyis az Evangéliumot 
hirdetik mindenhol. És a három és fél év leteltével elragadtatnak Isten trónja elé, és ott lesznek.  

Szeretnék itt egy állítást tenni! Isten nem személyválogató, nem emberválogató. És itt egy 
nagyon fontos pontot kell leszögezni! A legtöbb tanító ezeket a zsidókat újjászületettnek hiszi. 
Vagyis azt hiszik, hogy viszont a többiek, akik a megpróbáltatások ideje alatt Jézushoz térnek, azok 
már nem fognak újjászületni. De ha ezek újjászülettek, a 144.000-ren, akkor a többieknek is, a 
mártíroknak is újjá kell születni! Tehát Dániel 70. hetén mindazok, akik hallgatják a 144.000 
evangélistát prédikálni, és befogadják az Örömhírt, azok is mind üdvözülnek, újjászületnek. Ez 
jelenti a kinyilatkozását a Messiásnak, Jézus Krisztusnak. És ha azt a megértést megkapod, hogy a te 
bőneidért halt meg, és érted támadt fel, és megvallod İt, mint Uradat, és Megváltódat, akkor a 
szellemed újjászületik. Mert ezeknek a megpróbáltatás ideje alatt meghalt mártíroknak fehér ruha 
adatik a mennyben, és Jézus Krisztus vére által megtisztultak. Jézus Krisztus megváltó vérében való 
hitük által üdvözültek és tisztultak meg.  

Azt hiszem, hogy jobb, ha az Evangélium egyszerőségében maradunk! 
 
Jelenések 7:9-13 
„Azután látám, és ímé egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden 

nemzetbıl és ágazatból, és népbıl és nyelvbıl; és a királyiszék elıtt és a Bárány elıtt álltak, 
fehér ruhákba öltözve, és az ı kezeikben pálmaágak; És kiáltanak nagy szóval, mondván: Az 
üdvösség a mi Istenünké, aki a királyiszékben ül, és a Bárányé! Az angyalok pedig mindnyájan 
a királyiszék, a vének és a négy élılény körül álltak, és a királyiszék elıtt arccal leborulának, 
és imádák az Istent, Ezt mondván: Ámen: áldás és dicsıség és bölcsesség és hálaadás és 
tisztesség és hatalom és erı a mi Istenünknek mind örökkön örökké. Ámen. Akkor felele egy a 
vének közül és monda nékem: Ezek, akik a fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét 
jöttek?” 

 
Vagyis kik ezek? Sokan gondolják, hogy ez a 144.000 - de ez nem így van! Mert azt mondja a 9. 

vers, hogy: minden nemzetbıl, ágazatból, névbıl, nyelvbıl, hogy megszámlálhatatlan a sokaságuk.   
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A 144.000-ret, azt meg lehet számolni. De ez a megszámlálhatatlan sokaság, ez minden 
nemzetbıl, a 144.000 az viszont csak a zsidó nemzetbıl származott. Ezek kicsodák? 

 
Jelenések 7:14-17 
„És mondék néki: Uram, te tudod. És monda nékem: Ezek azok, akik jöttek a nagy 

nyomorúságból, és megmosták az ı ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében. 
Ezért vannak az Isten királyiszéke elıtt; és szolgálnak néki éjjel és nappal az İ templomában; 
és aki a királyiszékben ül, kiterjeszti sátorát felettük. Nem éheznek többé, sem nem 
szomjúhoznak többé; sem a nap nem tőz rájuk, sem semmi hıség: Mert a Bárány, aki a 
királyiszéknek közepette van, pásztorolja és vezeti ıket, és a vizeknek élı forrásaira viszi ıket; 
és eltöröl Isten az ı szemeikrıl minden könnyet.” 

 
Azt hiszem, hogy itt egy bepillantást kapunk az elragadtatott gyülekezetrıl a mennyországba, 

abban az idıpillanatban. És semmiképpen nem hiszem azt, lehetetlennek tartom, hogy ez egy közép- 
elragadtatás eseményérıl kapott bepillantás lenne a mennyországba.  

Volt egy nyílt látomásom, amikor a Bibliaiskolában voltam, és hiszem, hogy ezt láttam a 
mennyben, Isten trónját, és az İ gyülekezetét, amely İt imádta és dicsérte – és ez tökéletesen 
ideillik. Ezek újjászületett emberek. Így kell legyen! 

Újjászületettek-e ezek a szentek? Így kell lennie! Természetesen a 144.000 is újjászületett volt. 
Mert a 14. versben ezt olvassuk: 

 
Jelenések 7:14 
„És megmosták az ı ruháikat , és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.” 
 
Sok olyan kollegám is van, akik nagyon szélsıséges tanításokba mennek ezzel a 70. zsidóhéttel 

kapcsolatban, hogy azok az emberek abban az idıben nem üdvözülhetnek majd. Én egyértelmően 
hiszem azt, hogy itt is lehetıség lesz az üdvösségre, és nincsen többfajta paradicsom ezen emberek 
számára, mert a Mindenható Isten trónja elıtt vannak ezek az emberek, és dicsérik az Urat, és ebben 
az idıben tökéletes rendben vannak. Mert Isten gyülekezetében tökéletes rend van, fokozatok 
vannak, rangok vannak.  

És láttam ezt ebben a nyitott látomásban, hogy sokaság sorakozik rangok szerint, és mennek, 
nyílnak szét, mint egy nagy tölcsér, az örökkévalóság felé. Egyszerően kaptam egy látást a teljes 
gyülekezetrıl, abban a pillanatban. Az egész együtt van, egy test. Egy család, és együtt dicsérik a 
szent Mindenható Istent. Van egy rend a gyülekezetben. Csak az újjászületett hívık azok, akik 
megmosták a ruháikat, és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében. Csak a gyülekezet állhat meg a 
Mindenható, Szent Isten elıtt - ez pedig Jézus Krisztus ítélıszéke után kell, hogy legyen, mert a 
dicséret már teljes rendfokozatok, és rangok szerint megy. Vagyis már megkaptuk az ítéleteinket, a 
jutalmainkat. Azt hiszem, ez így egyszerő! 

 
1Korinthus 13:12 
„Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színrıl színre; most rész szerint 

van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, ahogy Isten ismer engem.” 
 
Akkor majd úgy ismerek, mint ahogy most engem ismernek – mondja az Ige. Azt hiszem, hogy ez 

egy kép a gyülekezetrıl, amikor együtt van a mennyországban, dicsérve a Mindenható Istent, az İ 
hatalmas megváltási tervéért, az Úr Jézus Krisztussal együtt, abban az idıben. Láttam ezt egy nyitott 
látomásban. Egyenesen a mennyországba láttam be, és ez a dicséret egy tökéletes rendben folyik.  

Minden, amit Jézus tett, azt rendek, rangfokozatok szerint tette, és szám nélkülien sokan vannak. 
Tehát megszámlálhatatlanul sokan vannak, de rendben vannak – és hiszem, hogy ezt a részt láttam a 
mennyországban.  

Azt hiszem, amikor az ember helyesen hasogatja az Igét, akkor minden a helyére kerül.  
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Volt az iskolában egy Bibliaprofesszorom, azt hiszi, hogy a 6. és a 7. fejezetekben ugyanazokról 
a szentekrıl más szemszögbıl kapunk bepillantást a különbözı idıpontokban, mert az 5. pecsét után 
azoknak a mártíroknak is fehér ruháik voltak, és itt is azt írja, hogy a szenteknek fehér ruháik 
vannak. A gyülekezeti vénekkel és a négy lelkes állattal a királyi szék körül, és az összes angyal – ez 
egy hatalmas esemény! A teljes gyülekezet, az összes angyallal, a gyülekezeti vénekkel, a négy 
lelkes állattal, dicsérik a szent Istent.  

Itt tehát a 7. fejezetben egy teljes áttekintést kapunk a gyülekezetrıl a mennyországban, abban az 
idıben. Fehér ruhájuk kell, hogy legyen, mert újjá vannak születve. 

 
Jelenések 19:5-6 
„És a királyiszéktıl szózat jöve ki, amely ezt mondja vala: Dicsérjétek a mi Istenünket 

mindnyájan İ szolgái, akik félitek İt, kicsinyek és nagyok! És hallám mintegy nagy sokaság 
szavát, és mintegy sok vizek zúgását, és mintegy erıs mennydörgések szavát, mondván: 
Alleluja! mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mi ndenható.”  


