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ALAPTANÍTÁSOK 
 

Út a gyızelemhez 9. 
(Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) 

A hetedik pecsét 
 
Jelenések 8:1 
„És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lett nagy csendesség a mennyben, mintegy fél 

óráig.” 
 
Itt a hetedik pecsét felnyitása történik.  
„Csendesség lın fél óráig a mennyben” – és ez a hetedik pecsét. Nagy csendesség lın Isten 

ítéletekor, és hét trombita hallatszik. Amikor Jerikó fala körül jártak Izrael gyermekei, akkor is 
csendesség volt. Megparancsolták nekik, hogy csöndben legyenek – és ugyanez található itt is. 

 
Jelenések 8:2-3 
„És látám azt a hét angyalt, aki az Isten elıtt álla; és adaték nékik hét trombita. És jöve egy 

másik angyal, és megálla az oltárnál, aranytömjénezıt tartva; és adaték annak sok tömjén, 
hogy tegye minden szenteknek imádságaihoz az aranyoltárra, amely a királyiszék elıtt volt.” 

 
Soha ne gondold azt, hogy a te imáid nem érnek semmit, vagy nem hallgattatnak meg! 
 
Jelenések 8:4-5 
„És felméne a tömjén füstje a szentek imádságaival az angyal kezébıl az Isten elébe. 

Azután vevé az angyal a tömjénezıt; és megtölté azt az oltárnak tüzével, és leveté a földre; és 
lettek mennydörgések és szózatok és villámlások és földindulás.” 

 
Sok imádságod, ami úgy tőnik, hogy megválaszolatlan, vagy esetleg olyan közbenjárásokon 

mész keresztül, amit nem értesz meg, lehet, hogy úgy kapnak majd választ, hogy ítéletként szállnak 
le a földre. Bárhogy is van, ne gondold, hogy az imáid semmit nem érnének! 

 
Jelenések 8:6 
„És a hét angyal, akinél a hét trombita volt, készüle a trombitáláshoz.” 
 
Azoknak, akik az idı végérıl és eseményekrıl vitatkoznak ezen a területen: az 1Korinthus 

15:52-ben Pál az utolsó trombitaszóról ír. Akkor Pál a gyülekezet elragadtatásáról szól. Vagyis sok 
keresztény azt hiszi, hogy csak annyi a dolgunk, hogy megtaláljuk az utolsó trombitaszót, és ez a 
trombitaszó azt jelzi majd, amikor a gyülekezet elragadtatik. Pál itt olyan ismert dolgokra utal, 
amely a zsidó életbıl volt ismert. A trombitaszó a zsidóknak az aktivitásával volt kapcsolatos. A 
trombitaszó hangzott el, amikor áldozathoz készültek elı. A trombitaszó hangzott el, amikor 
összegyülekezésre szólították fel ıket. Pál itt annyit mond, hogy az utolsó trombitaszó a 
megmozdulásra, de nem a Jelenések könyvének utolsó trombitaszójára utalt! Ezek a trombitaszók az 
ítélettétel trombitaszói, és semmi köze Izraelhez – vagyis mindent a maga helyén kell tekintenünk, a 
maga értelmezésében! 

 
Jelenések 8:7 
„Az elsı angyal azért trombitála, és lett jégesı és tőz, vérrel elegy, és vetteték a földre; és a 

földnek harmadrésze megége, és az élıfáknak harmadrésze megége, és minden zöldellı fő 
megége.” 

 
Ez az elsı trombitaszó. 
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Jelenések 8:8 
„A második angyal is trombitált, és mint egy tőzzel égı nagy hegy vetteték a tengerbe; és a 

tengernek harmadrésze vérré lett;” 
 
János itt azt kísérli meg leírni, amit a látomásban látott, és ez lehet éppenséggel egy meteorit is.  
Szükséges itt arra felhívni a figyelmet, hogy mindezek az események a volt Római Birodalom 

területén fognak zajlani. 
 
Jelenések 8:9-11 
„És meghala a tengerben lévı teremtett állatoknak harmadrésze, amelyekben élet volt; és a 

hajóknak harmadrésze elvesze. A harmadik angyal is trombitált, és leesék az égrıl egy nagy 
csillag, égve, mint egy fáklya, és esék a folyóvizeknek harmadrészére, és a vizek forrásaira; A 
csillagnak neve pedig Üröm: változék azért a folyóvizek harmadrésze ürömmé; és sok ember 
meghala a vizektıl, mivel keserőkké lettek.” 

 
Ezek az események a volt Római Birodalom területén fognak megtörténni. Sok ember úgy hiszi, 

hogy ezek az események az egész világot fogják érinteni – de ez így nem tényszerő! Ezek a 
szenvedések csak az antik Római Birodalom területét fogják érinteni. És ez a volt Római Birodalom 
újra összeáll (ez már megtörtént, Európai Unió), és ez lesz az Antikrisztus birodalmának és 
uralmának a területe. Az ítélettétel is ezen a meghatározott területen fog lezajlani, ahonnan a 
folyóvizek is erednek. Az európai folyók többsége az Alpokból ered. El tudjuk képzelni, ahogy egy 
meteorit az Alpokba ütközik, és ez fogja a folyóvizeket tönkretenni. 

 
Jelenések 8:12 
„A negyedik angyal is trombitált, és megvereték a napnak harmadrésze, és a holdnak 

harmadrésze, és a csillagoknak harmadrésze; hogy meghomályosodjék azoknak harmadrésze, 
és a nap az ı harmadrészében ne fényljék, és az éjszaka hasonlóképpen.” 

 
És mondhatjuk, hogy a föld 33 százalékkal sötétebb lett. Ezt okozhatják meteoritok, vagy 

vulkánkitörések is. Megkérdezhetnénk, hogy miért van szükség arra, hogy ilyen sötétség legyen? 
Istennek lehet erre egy jó oka. 

 
Máté 24:15 
„Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyrıl Dániel próféta szólott, 

ott áll a szent helyen; aki olvassa, értse meg:” 
 
Ez a megpróbáltatások középideje, amikor az Antikrisztus megtöri a szövetségét Izraellel.  
 
Máté 24:16, 21-22 
„Akkor, akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre;… 
Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és 

nem is lesz soha. És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem 
menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.” 

 
Az, hogy a napok megrövidíttetnek, az nem azt jelenti, hogy a megpróbáltatások ideje 

megrövidülne. A megpróbáltatások ideje az elıre megszabott, és végig kell rajta menni. Vagyis mit 
jelent ez? „Megrövidülnek a napok” – ez azt jelenti, hogy nagyobb részben lesz sötétség, és ezért 
könnyebben tud megmenekülni Izrael a sötétségben.  

 
 
 



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

 

10/3 Jim Sanders – Alaptanítások: Út a gyızelemhez 9. 

 

Máté 24:14 
„És az Isten országának ez az Evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul 

minden népnek; és akkor jön el a vég.” 
 
Ez az Ige arra az idıszakra vonatkozik, mikor a gyülekezet már elragadtatott. Sokan mondják, 

hogy Jézus addig nem tud visszajönni, amíg mi nem hirdetjük az Evangéliumot, és ezt az Igét 
használják, hogy az Evangélium hirdettetik majd az egész világon, minden népnek. Ez az Ige a 
megpróbáltatások elsı felének idıszakára vonatkozik, és ekkor a 144.000 zsidó evangélista fog 
hirdetni Igét. És ha megnézzük a 3. Igét: 

 
Máté 24:3 
„Mikor pedig az Olajfák hegyén ül vala, hozzá mentek a tanítványok magukban mondván: 

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

 
Ez pedig a görögben a ’kozmosz’, világvéget jelenti. 
 
Jelenések 8:13 
„És láték és hallék az égnek közepette egy angyalt repülni, aki ezt mondja vala nagy szóval: 

Jaj, jaj, jaj a föld lakosainak a három angyal trombitájának többi szavai miatt, akik még 
trombitálni fognak.” 

 
Ha megfigyeltétek, az elsı négy trombitaszó történései a földet érték. De az utolsó három 

katasztrófa eseményei az emberekkel fognak megtörténni. Azt mondja itt az Ige: „jaj, jaj, jaj, a föld 
lakosainak.” 

 
Jelenések 9:1-3 
„Az ötödik angyal is trombitált, és látám, hogy egy csillag esett le az égrıl a földre, és 

adaték annak a mélység kútjának kulcsa. Megnyitá azért a mélységnek kútját: és füst jöve fel a 
kútból, mint egy nagy kemencének füstje; és meghomályosodék a nap és a levegıég a kút füstje 
miatt. A füstbıl pedig sáskák jöttek ki a földre; és adaték azoknak hatalom, mint hatalmuk 
van a föld skorpióinak.” 

 
Sok olyan Bibliakutató van, aki azt próbálja felfedni, hogy ki lehet ez a csillag az égbıl. Azt 

hiszem, hogy nem ez a fontos téma itt, hanem a fontos dolog, hogy az ötödik angyal trombitált. És 
nem azt mondja, hogy nála volt a kulcs, hanem hogy annak adaték a mélység kútjának kulcsa. Hol 
kapta a kulcsot? Jézustól. És İ honnan szerezte? Tudjuk azt, hogy amikor Jézus dicsıségesen 
feltámadt, a pokolból is gyızelemmel jött ki, a pokol és a halál kulcsaival - vagyis Jézusnak volt 
meg a kulcs, és az ötödik angyalnak adta a kulcsot. 

 
Jelenések 9:2 
„Megnyitá azért a mélységnek kútját: és füst jöve fel a kútból, mint egy nagy kemencének 

füstje; és meghomályosodék a nap és a levegıég a kút füstje miatt.” 
 
Vagyis ahogy megnyílt a mélység kútja, füst jött ki belıle. 
 
Jelenések 9:3 
„A füstb ıl pedig sáskák jöttek ki a földre; és adaték azoknak hatalom, mint hatalmuk van 

a föld skorpióinak.” 
 
Nem hiszem, hogy ezek szó szerint is skorpiók lennének. Ezek lehet, hogy démonok. 
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Jelenések 9:11 
„Királyukul pedig a mélység angyala volt felettük; annak a neve zsidóul Abaddon, görögül 

pedig Apollion, azaz Vesztı a neve.” 
 
Tudjuk azt, hogy a sáskáknak illetve rovaroknak nincsen királyuk. Az Apollion pedig pusztítót 

jelent. És ismerjük azt a János 10:10-bıl, hogy a tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, öljön 
és pusztítson. Vagyis itt a sátánról szól az Ige, ı a király a sötét erık felett. Vagyis nem szó szerinti 
sáskákról van szó - vagyis arról van szó, hogy démonok lesznek elengedve a földre. 

 
Jelenések 9:3-6 
„A füstb ıl pedig sáskák jöttek ki a földre; és adaték azoknak hatalom, mint hatalmuk van 

a föld skorpióinak. És megmondaték nékik, hogy a földnek füvét ne bántsák, se semmi 
zöldellıt, se semmi élıfát, hanem csak azokat az embereket, akiknek homlokukon nincs az 
Isten pecsétje. És adaték azoknak, hogy meg ne öljék ıket, hanem hogy kínoztassanak öt 
hónapig; és azoknak kínzása olyan, mint a skorpió kínzása, mikor megmarja az embert. 
Annakokáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt; és 
kívánnának meghalni, de a halál elmegy elılük.” 

 
Figyeljétek: hanem csak azokat az embereket bánthatják, akiknek nincs a homlokukon az 

Istennek pecsétje. Ebben az idıben itt lesznek az evangélisták a földön.  
Itt az elsı három és fél évérıl beszélünk a megpróbáltatások hét évének. És tudjuk, hogy az, ami 

eddig megakadályozta a pusztító útját, az elvétetik az útból. A gyülekezet elment, és az akadályozó 
pedig elvétetett az útból. Nem elvétetett a földrıl a Szent Szellem, hanem arról van szó, hogy a 
prófécia, Isten Igéje nem lesz megakadályoztatva a Szent Szellem által, mert az Ige és a Szent 
Szellem mindig egyeznek.  

Gondolkodhatnánk azon, hogy vérrel tisztára mosott keresztényeknek miért van annyi 
problémájuk manapság, amikor az ördög le van gyızve, és olyan hatalmas védettségük van a 
sötétség erıivel szemben? Azt hiszem, hogy itt egy hatalmas kulcsot kapunk erre! Kik voltak azok, 
akik meg voltak pecsételve? Evangélisták, akik azért éltek itt a földön, hogy az Evangéliumot 
hirdessék.  

Ez nekünk is kellene, hogy mondjon valamit manapság! Nekünk nincs ilyen látható jel a 
homlokunkon Isten pecsétjenként, hogy megvédelmezzen minket, de megvan számunkra Jézus vére, 
és Jézus neve, hogy megvédelmezzen minket a démonikus erıktıl. De úgy tőnik, valami hiba van a 
készségünkkel, a megértésünkkel és a hajlandóságunkkal, hogy kimenjünk az egész világra, és 
hirdessük az Evangéliumot - amely az egész Jézus Krisztus testére kötelezı lenne, mint nagy 
küldetés. Ahogy mi erre valóban elkötelezzük magunkat, erre a nagy elhívásra, ahogy mi megértjük 
ezt a szívünkkel, hogy mi volt az oka, hogy ezek az ajándékok belénk kerültek, szükségét fogjuk 
érezni annak, hogy megosszuk hitünket a világgal, hogy fényesség legyünk a világ számára.  

És most nem azt mondom, hogy neked elhívottnak kell lenned, mint prédikátornak, hanem 
mindannyiunkban van egy kötelesség, egy küldetés, hogy használjuk a bennünk lévı ajándékokat, 
hogy kivigyük az Igét a világba. Valóban ezért vannak az ajándékaink! És megvan annak a módja és 
útja, hogy a saját képességeidbıl, a saját kenetedbıl, az ajándékaidból elımozdulhass. Mert Isten 
lehetıvé teszi, hogy a te ajándékaidat és a te erıforrásaidat arra használd, hogy másokat Isten 
királyságába vezess. És ez, amikor ezt megeszed, ez aktiválja azt a védettséget, amelyet Isten 
számunkra elrendelt - ha mindenki a helyén van, és az Evangéliumot hirdeti. És ez a pecsét azt 
jelképezi az ı homlokukon, ami nekünk is megvan, de nem szükséges látható formában, hanem azt 
jelképezi, hogy tanúbizonyságai vagyunk az Evangéliumnak, Jézus Krisztusnak.  

Sok ember van, aki érdeklıdik Jézus neve iránt, Jézus vére iránt, a hit-üzenet iránt, Isten Igéje 
iránt, de valami más okból mégis eltévesztik, mert valahogy saját magukra irányítják az 
Evangéliumot.  
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És ha nem érted meg, hogy ezek az ajándékok azért vannak, hogy az embereket megnyerd az 
Úrnak, akkor a te hited képmutató! Akkor nem a Jézus hite van benned! Nem Isten hite van benned! 
Mert egy belsı irányú íze van a hitednek. Egy belsı szívbeli kívánságként kell, hogy ott legyen az 
életeden, hogy még több képességed legyen arra, hogy az Evangéliumot hirdesd. És ha ez nincs ott, 
és ha csak a saját hústested kívánságai után mész, mindegy, hogy mennyi Ige van benned, és 
mennyit tudsz, ez nem minısít arra, hogy élvezd ezt a védettségét, ami másként rendelkezésünkre 
állna, mint gyülekezetnek.  

Érted-e, hogy kiket pecsételt meg az Úr? Kiket védelmezett meg a démonikus erıktıl és 
hatásoktól? Azokat, akik az Igét hirdették. És ez a védettség mindannyiunk számára megadatott a 
gyülekezeti korszakban. És azt hiszem, hogy megkaptuk a kulcsot arra, hogy ezt a lehetıséget 
aktivizáljuk az életünkben – de ehhez a szívünket és az elménket le kell rögzíteni: minden erıforrást, 
amelyet Istentıl kaptam, erre fogok használni. Minden erıforrást, amelyet belém helyezett az Úr. 
Minden tudásomat, és minden tehetségemet, minden képességemet, hogy valahogy fényességévé 
váljak ennek a világnak, és segítségére legyek az embereknek, hogy üdvözüljenek. És akkor tudsz 
szabadon járni a démonikus hatásoktól. Mert ha nem, akkor másképp lesznek ilyen 
megtapasztalásaid, és ilyen konfliktusaid.  

Azt hiszem, ez a legnagyobb munkája az ördögnek ebben az országban: keresztények, akik 
visszautasították, elutasították az újjászületés üzenetét Krisztusban. És ilyenkor az ördög egyszerően 
félre tudta ıket vezetni, hogy belül a gyülekezetben tisztogatási metódusokkal foglalkozzanak.  

Imádkoznod kell, és meg kell alapoznod az életedet Isten Igéjén! De mindez automatikusan 
összeadódik, összegzıdik egy dologra: hogy téged hatékony tanúbizonyság-tevıvé tegyenek 
Jézusban. És ha nem ez motiválja a szívedet, akkor úgy hiszem, hogy bármi is, amit az életedben 
teszel, hogy meg akard tapasztalni a védelmet a démonikus hatásoktól, amit amúgy megkapnál, csak 
úgy megy, ha a fókuszpontodba az evangelizációt teszed, és Jézus Krisztus munkáját helyezed 
elıtérbe!  

És ezt elmondhatom neked, mint egy tanúbizonyság-tevı. Mikor igazából kiléptem, és eljöttem 
Európába, akkor jött mindaz valóságba, amit az addigi életemben megvallottam és hittem. Amikor 
valójában kiléptem, és Jézus Krisztus Evangéliumát hirdettem. Egyszerően lehetıvé tettem magam 
az Úr számára. És akkor természetesen belekerültem Jézus Krisztus szent védettségébe és 
megvédelmezésébe – és ebbe mindenki belekerülhet! Egyszerően az is lehet a munkád, hogy 
embereket az alkalmakra hozol. Láttam, akik ebben dicsıségesen munkálkodnak. A teljes testnek 
együtt kell mőködni abban, hogy Jézus Krisztus Evangéliumát mindenkihez elvigyük.  

Úgy hiszem, hogy ez segített nektek!  
 
Jelenések 9:3,5 
„A füstb ıl pedig sáskák jöttek ki a földre; és adaték azoknak hatalom, mint hatalmuk van 

a föld skorpióinak…. 
És adaték azoknak, hogy meg ne öljék ıket, hanem hogy kínoztassanak öt hónapig; és 

azoknak kínzása olyan, mint a skorpió kínzása, mikor megmarja az embert.” 
 
A skorpiók erejérıl van szó. A skorpió egy különleges hatással van az emberre. Nem azokról a 

kismérető skorpiókról beszélek, amelyeket az Egyesült Államok területén lehet megtalálni, habár 
azok is mérgezıek, hanem a Közép-Kelet nagymérető skorpióiról van most szó. A skorpió mérgének 
egy különleges hatása van: az elmét támadja meg. Ha például egy mérges kígyó mar meg, akkor az a 
testedet támadja. De ha egy skorpió mar meg, az ı mérge kerül a testedbe, akkor az elmédet, az 
agyadat támadja. Azt lehetne mondani, hogy ez a fajta gyötrelem, amit a skorpió marása okoz, a 
legközelebbi állapot a pokol állapotához, anélkül, hogy ott lennél a pokolban. Mentális 
értelemvesztés. Ez az a fajta gyötrelem és kínzás, amit ezek a démonok az emberekre fognak 
helyezni. Mentális gyötrelemben lesznek, értelmüket vesztik, józanságukat vesztik, és már a halálért 
sírnak. És ebben az idıben senkinek nem lesz megengedve, hogy meghaljon.  

Nézzétek a 6. verset, ahogy a halált keresik! 
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Jelenések 9:6 
„Annakokáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt; 

és kívánnának meghalni, de a halál elmegy elılük.” 
 
Szeretnék mutatni itt az Igébıl valamit, ami nagy megértést fog hozni a számodra! 
 
Lukács 10:19 
„Ímé , adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek 

minden erején; és semmi nem árthat néktek.” 
 
Kígyók és skorpiók feletti hatalom. Vagyis szellemi védettséget kaptunk mindenféle testi és 

elmebeli támadással szemben! Vagyis hatalmat kaptunk az ellenség minden ereje felett! 
 
Jelenések 9:7-10 
„A sáskáknak formája pedig hasonló volt a viadalhoz felkészített lovakhoz; és a fejükön 

mintegy aranyhoz hasonló koronák voltak, és az orcáik olyanok voltak, mint az emberek orcái. 
És olyan hajuk volt, mint az asszonyok haja; és fogaik olyanok voltak, mint az oroszlánoknak. 
És olyan mellvértjeik voltak, mint a vasmellvértek; és az ı szárnyaik zúgása olyan volt, mint a 
viadalra száguldó sok lovas szekerek zúgása. És skorpiókhoz hasonló farkuk volt és 
fullánkjuk; és a farkukban volt a hatalmuk, hogy ártsanak az embereknek öt hónapig.” 

 
Tehát látunk itt egy szellemi látomásban adódó leírását ezeknek a sáskáknak. Látjuk, ahogy az 

ember ettıl megbolondul. 
 
Jelenések 9:12-16 
„Az elsı jaj elmúlék; ímé ezután még két jaj következik. A hatodik angyal is trombitált, és 

hallék egy szózatot az arany oltárnak négy szarvától, amely az Isten elıtt van, Mondván a 
hatodik angyalnak, akinél a trombita volt: Oldd el azt a négy angyalt, aki a nagy folyóvíznél, 
az Eufrátesnél van megkötve. Eloldaték azért a négy angyal, aki el volt készítve az órára és 
napra és hónapra és esztendıre, hogy megölje az emberek harmadrészét. És a lovas seregek 
száma két tízezerszer tízezer volt; hallottam a számukat.” 

 
Inkább a múlt század, a 100-200 évvel ezelıtti Bibliaszakértık vitatkoztak ezen, hogy ez egy 

valóságos hadsereg, vagy pedig egy démonikus hadsereg leírása-e. Mert egy kétszázmilliós hadsereg 
az akkori idıben az emberek számára feldolgozhatatlan volt.  

Szükséges, hogy itt valamit meglássunk, ezért nézzük újra a 14. verset! 
 
Jelenések 9:14 
„Mondván a hatodik angyalnak, akinél a trombita volt: Oldd el azt a négy angyalt, aki a 

nagy folyóvíznél, az Eufrátesnél van megkötve.”  
 
Jelenések 16:12 
„A hatodik angyal is kitölté az ı poharát a nagy folyóvízre, az Eufrátesre; és kiszárada 

annak vize, hogy a napkelet felıl jövı királyoknak út készíttessék.” 
 
Itt látjuk a hatodik angyal poharának a kitöltését ítéletként. Itt a napkelet felıl jövı királyokról 

szól az Ige. Vagyis, itt természetesen Kínáról van szó. Jézus fog természetesen ezzel a kétmilliós 
hadsereggel szembeszállni és harcolni. De mielıtt ez a hatalmas hadsereg Izrael területére lépne, 
elıször az Eufrátesz folyón kell átkelniük. És abban az idıben, amikor természetesen ez az Eufrátesz 
folyó akadály lenne a hadsereg számára, ki fog száradni, hogy ez a hatalmas hadsereg, ez a milliós 
hadsereg át tudjon kelni. És az abban az idıben fog történni.  
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Most visszamegyünk a 14. versre, és mindent megpróbálunk a fókuszba állítani! 
 
Jelenések 9:14-15 
„Mondván a hatodik angyalnak, akinél a trombita volt: Oldd el azt a négy angyalt, aki a 

nagy folyóvíznél, az Eufrátesnél van megkötve. Eloldaték azért a négy angyal, aki el volt 
készítve az órára és napra és hónapra és esztendıre, hogy megölje az emberek harmadrészét.” 

 
Ez négy angyal, akit itt elengednek, úgy hiszem, hogy egy szellemi akadályt jelent. Ne 

felejtsétek el, hogy ez akkor történik, amikor a hatodik angyal is trombitált! És akkor oldják el ezt a 
négy angyalt, aki egy szellemi akadályt jelent a kétszázmilliós hadsereggel szemben. A 16. 
fejezetben pedig a fizikai akadályt mozdítják el, magát az Eufrátesz folyót szárítják ki a hadsereg 
elıl.  

Tehát itt a Jelenések 9:14-ben a négy angyal azt a szellemi akadályt képviseli az Eufrátesz 
folyónál, amely a kétszázmilliós hadsereggel szembesül. És azért oldoztatik el ez a négy angyal, 
hogy ez a hadsereg elı tudjon készülni a harcra. És ezek a szellemi erık azért oldatnak el, hogy az 
emberek egyharmadát megöljék. Az emberek, akiket viszont megölnek, azok az Eufrátesz folyó 
túloldalán vannak. A másik oldalon a kínaiak vannak, akik az ı természetes fizikai ellenségeiket 
akarják megölni. Lehet ez India, Afganisztán, Pakisztán például. Ez ma több is lehet, mint a világ 
egyharmada.  

Vagyis: ez a kétszázmilliós vörös hadsereg elengedtetik a négy szellemi angyal által, és arra 
rendeltettek el, hogy az egyharmad részét az ott élı ellenségnek elpusztítsák. Nem azt mondja az Ige, 
hogy az ott élı embereket teljesen elpusztították, csak az ott élık egyharmadát. Vagyis ez a 
kétszázmilliós hadsereg nem egy démonikus sereg! Én azt hiszem, hogy ez egy valóságos hadsereg.  

A 16. fejezetben pedig a természetes fizikai akadály, maga a folyó akadálya mozdíttatik el, mert 
kiszárad - és ezért a szárazon át tud menni ez a hatalmas hadsereg, hogy Izraellel szembeszálljon.  

 
Jelenések 9:17-19 
„És így látám a lovakat látásban és a rajtuk ülıket, akiknek tőzbıl és jácintból és kénkıbıl 

való mellvértjeik voltak; és a lovak feje olyan volt, mint az oroszlánok feje; és szájukból tőz és 
füst és kénkı jött ki. E háromtól öleték meg az emberek harmadrésze, a tőztıl és a füsttıl és a 
kénkıtıl, amely azoknak szájából jött ki. Mert az ı hatalmuk az ı szájukban van, és az ı 
farkukban; mert az ı farkaik a kígyókhoz hasonlók, amelyeknek fejeik vannak; és azokkal 
ártanak.” 

 
Azt hiszem, hogy János itt olyan valamit próbál leírni, amit soha elıtte nem látott. Látta a 

modern fegyverviselésnek az eszközeit. Egy igazi, valóságos, modern hadsereget látott.  
Miután mindez megtörténik, gondolod, hogy az ember megtérne? 
 
Jelenések 9:20-21 
„A többi emberek pedig, akik meg nem ölettek e csapásokkal, nem tértek meg az ı kezeik 

csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz szellemeket, és az arany és ezüst és érc és kı és fa 
bálványokat, amelyek nem láthatnak, sem hallhatnak, sem járhatnak; És nem tértek meg az ı 
gyilkosságaikból, sem az ı ördöngösségeikbıl, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból.” 

 
Ha valakinek csak egy józannyi kis csöpp esze lenne - mondanák mifelénk -, akkor megtérne 

ennyi szörnyőség láttán! De ez ma sincs másképp! Nézd csak azt a rengeteg embert, aki meggyógyul 
az alkalmainkon! A vakok szeme nyílik meg, rákbetegek gyógyulnak meg. Múlt vasárnap egy 
asszony, aki születésétıl fogva béna volt, meggyógyult. És azután is van, aki elfordítja a fejét az 
Úrtól. Még mindig vannak keresztények, akik rosszat beszélnek a másikról, nem hisznek a 
gyógyulásban, és nincs bennük megtérés. Születésétıl vak volt ez az asszony! A keresztények pedig 
keményfejőek és nem bánják meg, amit tesznek. 
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2Korinthus 4:4 
„Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméjét, hogy ne lássák a Krisztus 

dicsıséges Evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.” 
 
Jelenések 10:1-4 
„És láték egy másik, erıs angyalt az égbıl leszállani, aki felhıbe volt öltözve; és a fején 

szivárvány volt, és az orcája olyan volt, mint a nap, és a lábai mint a tőzoszlopok; És a kezében 
egy nyitott könyvecske volt; és tevé a jobb lábát a tengerre, a bal lábát pedig a földre; És kiálta 
nagy szóval, mint mikor az oroszlán ordít; és mikor kiálta, megszólaltatá a hét mennydörgés az 
ı szavát. És mikor a hét mennydörgés megszólaltatta az ı szavát, le akarám írni; és az égbıl 
szózatot hallék, amely ezt mondá nékem: Pecsételd be, amiket a hét mennydörgés szóla, és 
azokat meg ne írd.” 

 
Egy másik angyalt látunk itt - és én úgy hiszem, hogy az Jézus. Az elsı fejezetben is olvashattuk 

Jézusnak a megjelenését, és Isten dicsısége veszi İt körül - és ugyanaz szinte itt is a leírás róla. És a 
kezében egy nyitott könyvecske van. És emlékeztek, Jézus volt az egyetlen, aki méltó volt arra, hogy 
megnyissa a könyvet. Ez az angyal a következı fejezetben is beszél. 

 
Jelenések 11:3 
„És adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy prófétáljanak, gyászruhákba öltözve, 

ezerkétszázhatvan napig.” 
 
Azt mondja, hogy: „az én két bizonyságomnak.” Ezek Jézus bizonyságai. Az én számomra 

nagyon világos és érthetı, hogy ez egy Jézusról szóló megjelenés. Tudom, hogy sok más elképzelés 
van, de nagyon nehéz másként érvelni. Ez csak Jézus lehet!  

Ez még mindig a 6. és a 7. trombitaszó között zajlik. Jézus megjelenésekor lehet hallani a hét 
mennydörgést – és Jézus azt mondta: „amit itt hallottál pecsételd be.” Mi volt ez? Nem tudom! Ha 
Jézus nem akarja, hogy tudjunk róla, akkor nincs szükségünk rá, hogy tudjuk. Ha az Úr azt mondja, 
hogy: pecsételd be - akkor nem fogod tudni úgysem. És sok minden van, amit nem kell tudnunk! 
Miért? Azért mert az ellenségnek, az ördögnek sem kell tudnia.  

 
Jelenések 10:5-7 
„És az angyal, akit láték állani a tengeren és a földön, felemelé kezét az égre, És 

megesküvék arra, aki örökkön örökké él, aki teremtette az eget és a benne valókat, és a földet 
és a benne valókat, és a tengert és a benne valókat, hogy idı többé nem lészen: Hanem a 
hetedik angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek 
titka, amint megmondotta az ı szolgáinak a prófétáknak.” 

 
Azt mondja az Ige, hogy idı többet nem lesz. Nem arról az idırıl szól itt az Ige, ahogy mi 

vesszük, hogy napokról és órákról szólunk, hanem a hetedik trombita szaváról. A hetedik angyal 
szavának napjaiban, akkor nem lesz több késleltetés, mert Istennek titka elvégeztetik.  

Figyelmeztetlek téged arra, hogy ezek azok az Igék, amelyeket nagyon szívesen használnak 
azok, akik a közép idejő elragadtatásban hisznek, és tanítanak. Mert azt mondják, hogy akkor 
végeztetik el Istennek titka – ez a titok a gyülekezet titka lenne. De ez így nem pontos! Mert úgy szól 
az Ige, hogy: akkor elvégeztetik az Istennek titka, amint megmondatott az ı szolgáinak, a 
prófétáknak. Mert a gyülekezeti idı soha nem volt felfedve a prófétáknak, de ez a titok, ez volt, mert 
ez megmondott az ı szolgáinak, a prófétáknak. Isten soha nem fedte fel a gyülekezeti idıkorszak 
titkait a prófétáknak – vagyis ez nem lehet az elragadtatás! 
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Apostolok Cselekedetei 3:19-21 
„Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bőneitek, hogy így eljöjjenek 

a felüdülés idei az Úrnak színétıl. És elküldje a Jézus Krisztust, aki néktek elıre hirdettetett, 
Akit az égnek kell magába fogadnia mindaz idıkig, míglen újjá teremtetnek mindenek, 
amikr ıl szólott az Isten minden İ szent prófétájának szája által eleitıl fogva.” 

 
„Amikrıl szólott az Isten minden ı szent prófétáinak szája által eleitıl fogva.” Mi szólott? Jézus 

Krisztus visszajövetele, a második advent. A titoknak tehát a második adventtel, Jézus Krisztus 
második visszajövetelével van kapcsolata.  

Minden próféta foglalkozott Jézus Krisztus második adventjével, visszajövetelével, de egyikıjük 
sem látta a gyülekezeti idıkorszakot - vagyis a gyülekezeti idıkorszak titkairól nem lehet itt szó. 
Vagyis, ahogy olvastuk, látjuk, hogy ez az Úr Jézus eljövetele lesz. Ahogy látjuk, ennél a 
trombitaszónál megszőnik az idı, és nem lesznek többet titkok.  

A hetedik angyal szavánál, amikor trombitálni kezd, események lesznek tehát. És ezt jelöljük 
úgy, mint a megpróbáltatások középideje. A gyülekezet elragadtatása után, a pontos ideje a 
megpróbáltatásnak, a megpróbáltatások kezdete pontosan - és ezt nehéz megérteni. Mert semmi mást 
nem mond róla az Ige, hogy hogyan, vagy mint fog kezdıdni. Vagyis az Úr Jézus pontos 
visszajövetele még mindig titok. De a hetedik angyal szavánál a megpróbáltatások középideje meg 
lesz jelölve. Vagyis attól a ponttól kezdve nem lesz többé titok. Mert Jézus Krisztus pontosan attól a 
naptól három és fél évre rá fog visszajönni - vagyis többé nem lesz titok. Mindenki ki tudja 
számítani attól a naptól kezdve. Vagyis nem lesz többé titok ettıl a ponttól kezdve.  

Nagyon sok minden dolog kapcsolatos még Jézus Krisztus visszajövetelével. Most még titok, de 
akkor már nem lesz titok, amikor a hetedik angyal trombitálni kezd. Jézus Krisztus ezeréves 
millenniumi uralma sem lesz többé titok. Attól a ponttól kezdve az Antikrisztus is kinyilatkoztatja 
magát, hogy ı pontosan ki. Az Antikrisztus megjelenik már a megpróbáltatások kezdetén is, de 
akkor még a megtévesztıként, a béke embereként jön elı - Izraellel köt szövetséget. Hogy valóban 
kicsoda, azt akkor fogja felfedni, amikor a megpróbáltatások középidején leszünk. És akkor fog a 70. 
hét pusztító utálatossága elkezdıdni Jeruzsálemben, és akkor lesz kinyilatkoztatva a két 
tanúbizonysága is az Úrnak. És akkor a mennyei részekrıl a sátán kizáratik, és csak a földre 
szorítkozik a hatalma. És természetesen a 144.000 evangélista elragadtatása is a középidıben fog 
történni. Mindez a hetedik trombitaszóra történik. Nekem ez így egyszerő.  

 
Jelenések 10:8 
„És a szózat, amelyet hallottam az égbıl, ismét szóla nékem, és monda: Menj el, és vedd el 

azt a nyitott könyvecskét, mely a tengeren és a földön álló angyal kezében van.” 
 
Természetesen itt Jánoshoz szól ez a hang.  
 
Jelenések 10:9-10 
„Elmenék azért az angyalhoz, mondván néki: Add nékem a könyvecskét. És monda nékem: 

Vedd el és edd meg; és megkeseríti a te gyomrodat, de a te szádban édes lesz, mint a méz. 
Elvevém azért a könyvecskét az angyal kezébıl, és megevém azt; és az én számban olyan édes 
volt, mint a méz; és mikor megettem azt, megkeseredék az én gyomrom.” 

 
Arról szól, amikor megette, vagyis amikor megemészti ennek a könyvnek a tartalmát. Vagyis 

menjél haza, és olvasd, és egyed a Bibliát. Nem szó szerint kell ezt venni, hanem azért mondjuk ezt, 
mert Isten Igéje a mi szellemi élelmünk. És hogy a héber, vagy a görög eredeti nyelven egyed ezt, az 
bizony egy komoly tudást igényel!  

Jézus arra utasítja Jánost, hogy fogja ezt a könyvet, és eméssze meg a tartalmát.  
És meglátjuk, hogy miért: 
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Jelenések 10:11 
„És monda nékem: Ismét prófétálnod kell néked sok népek és nemzetek, és nyelvek és 

királyok fel ıl.” 
 
Vagyis Jánosnak ezt be kellett vinnie a belsıjébe, mielıtt ki tudta volna onnan hozni. Vagyis 

Jézus azt mondta, hogy: emészd meg ennek a könyvnek a tartalmát! Édes a szájban, de aztán 
megkeseredik. A kijelentés, az mindig édes. Bekapcsol téged, lelkes leszel, lehet, hogy az 
üdvösségedet is így kapod meg. És azért gyújt fényt benned, mert egy kicsit többet ízleltél meg 
Istenbıl. De amikor a hústestedet kell aláhelyezned, és el kell kezdened kidolgozni ezt az életedben, 
akkor az bizony keserő és nehéz. Tehát meghallani az egy dolog, és egy másik dolog, hogy idıbe 
kerül, amíg a hústestünk azt megteszi.  

Jánosnak is, amit kijelentésként megkapott az Úrtól, azt meg kellett utána emésztenie, hiszen 
még sok mindent kell Jánosnak prófétálnia – a könyvnek még csak a felénél vagyunk.  

És ha mindezeket tudjuk, azt mondja az Ige, hogy áldottak leszünk. Felépít bennünket. Az életed 
minden egyes napjára áldást hoz!  

 
Jelenések 1:3 
„Áldott, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, 

amelyek megírattak abban; mert az idı közel van.” 
 
A hit hallásból, a hallás Isten Igéjébıl van. Amikor a Jelenések könyve kivilágosodik a 

számodra, az fölépíti a hitedet, életed minden területén - Istennek! És azt tanítja az Ige, hogy 
keressük ezt a napot. Ez a nap pedig közel van. Az elragadtatás közelebb van hozzánk, mint 
gondolnánk!  


