
Alaptanítások – 7. rész

Isten titka – És akkor jön el a vég…
Mikor és hogyan fog lezárulni a földi történelem? Mi a feltétele?

Isten le szeretné zárni az ítéletet, de szükséges még az utolsó evangélium-hirdetés:

„És egy másik angyalt láttam az ég közepén repülni, akinél az örökkévaló evangélium volt, és azt 
hirdette a föld lakosainak, minden nemzetségnek, törzsnek, nyelvnek és népnek, és hangosan ezt 
mondta: Féljétek Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája, és imádjátok azt, aki
teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait.” (Jelenések 14:6-7)

A sokféle evangélium között csak egy van, ami igazi és örök!

Isten királyságának evangéliuma
„És Isten országának ezt az evangéliumát hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden 
népnek, és majd akkor jön el a vég.” (Máté 24:14)

A történelem lezárása a királyság evangéliumának hirdetésén múlik. De miért pont a királyság 
(kormányzat, uralmi elv) evangéliuma?

Két szemben álló uralmi elv
Isten királysága ↔ Sátán királysága

1. Isten királysága
„Jézus azt felelte: Bizony, bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és Szellemtől, nem 
mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami Szellemtől született, szellem 
az.” (János 3:5-6)

Isten királysága szellemi természetű! Működési elve: Szellemtől kell születni!

Isten titka

„akiknek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen nagy a pogányok között e titok dicsőségének a 
gazdagsága, hogy bennetek van Krisztus, a dicsőség reménysége.” (Kolossé 1:27)

Isten királysága így működik tehát: Szellemtől születés = a titok, hogy Krisztus bennünk él. Ez a 
kormányzat alapelve.

2. Sátán királysága
„Működik ugyan már a törvénytelenség titka, csakhogy azt, aki most még visszatartja, el kell 
távolítani az útból.” (2Thesszalonika 2:7; pontosítva)

Sátán királyságának az elve, alapja egy másik titok: a törvénytelenség titka.

Akkor Isten királyságának elve a törvénytartás?



„Egy harmadik angyal is követte azokat, aki hangosan ezt mondta: Ha valaki imádja a fenevadat és 
annak képmását, és felveszi annak bélyegét homlokára vagy kezére, az is iszik majd Isten 
haragjának borából, amelyet elegyítetlenül készített el haragjának poharában, és tűzben és kénkőben
gyötrődik a szent angyalok előtt és a Bárány előtt. Gyötrődésük füstje felmegy örökkön örökké, és 
nem lesz nyugalmuk sem nappal, sem éjjel azoknak, akik imádják a fenevadat és annak 
képmását, és aki nevének bélyegét felveszi.” (Jelenések 14:9-11)

Sátán királyságának eredménye: az emberek nem találják a nyugalmat.

„De a hitetlenek olyanok, mint a háborgó tenger, amely nem bír megnyugodni, és amelynek 
hullámai iszapot és sarat hánynak ki. Nincs békesség az istenteleneknek, mondja az én Istenem.” 
(Ézsaiás 57:20-21)

A szellemi nyugalom és békesség hiányzik!

A zsidók és a nyugalom

„Azért megharagudtam arra a nemzedékre, és ezt mondtam: Mindig tévelyegnek szívükben, mert 
nem ismerték meg az én utaimat. Úgyhogy megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni
az én nyugodalmamba.” (Zsidók 3:10-11)

A törvény szövetségében élő, törvénytartó zsidók miért nem jutottak be a nyugalomba?

„Mert ha Józsué bevitte volna őket a nyugodalomba, nem szólna azután egy másik napról. Eszerint 
még hátravan a szombati nyugalom Isten népe számára.” (Zsidók 4:8-9)

A nyugalom nem Kánaán földje és nem a 7. napi munkaszünet volt!

Mi tehát az Isten nyugodalma?

„Mert aki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, mint Isten is a 
magáétól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, nehogy valaki az engedetlenség 
hasonló példájaként elessék.” (Zsidók 4:10-11)

A 7. napi szombat, Isten nyugalma a teljes ráhagyatkozásról szól.  Isten királysága nem az emberi 
erőfeszítések alapján működik, és nem is a törvénytartás erőfeszítésein. Ez egy szellemi 
nyugalom.

Hamis Illés

„Nagy jeleket is tesz: Tüzet bocsát az égből a földre az emberek szeme láttára, és megtéveszti a 
föld lakosait azokkal a jelekkel, amelyeket a fenevad előtt képes megtenni, és azt mondja a föld 
lakosainak, hogy készítsék el a fenevad képmását, akin fegyverrel ejtett seb van, de életre kelt.” 
(Jelenések 13:13-14)

Vigyázat: a mindenkit meggyőző illési jelet a vég idején a hamis próféta mutatja be! Egy 
mindenkit meggyőző jel ez. Látszólag pozitív üzenetnek kell lennie, különben nem tudna 
megtéveszteni. 

Isten megengedi, hogy az embereket hamis „megtérésre” vegye rá az embereket. 

A hamis imádat elve



„Megadatott neki, hogy a fenevad képmásába lelket adjon, hogy a fenevad képmása beszéljen, és 
hogy megölesse mindazokat, akik nem imádják a fenevad képmását. Arra is rávesz mindenkit, 
kicsinyeket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat, hogy a jobb kezükre 
vagy a homlokukra bélyeget tegyenek, hogy senki se vehessen vagy adhasson el semmit, csak 
az, aki viseli a bélyeget, amely a fenevad neve vagy nevének száma.” (Jelenések 13:15-17)

• Sátán királyságának kormányzati elve: a törvény kényszerítő ereje. 

• Isten királyságának kormányzati elve: Krisztus bennünk él!

Rossz a törvény?
Lehet, hogy azért olyan rossz a törvénytelenség titka, mert Isten törvényével szembehelyezkedik?

Két rendszer
1. Törvény, betű, ezt tedd, azt tedd, ezt ne tedd, azt ne tedd – ez halált eredményez, mert törvényi
rendszer, nem tud az ember igazzá válni általa. A legjobb törvény sem  tud életet adni! 

2. Szellem, Krisztus bennünk – Ő általa igazzá tudunk válni. Életet eredményez!

„aki alkalmassá tett minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűé, hanem a 
Szellemé, mert a betű megöl, a Szellem pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbe 
vésett szolgálata annyira dicsőséges volt, hogy Izráel fiai nem tudtak Mózes arcára nézni arcának 
múló dicsősége miatt, hogyne volna még inkább dicsőséges a Szellem szolgálata?” (2Korinthus 3:6-8)

A kétféle rendszer között nem a törvények forrása a különbség! A választóvonal máshol van: 

• törvény: megfelelésen és kényszeren alapul (mindegy, hogy sátáni, isteni vagy emberi). A 
fenti ige alapján a törvény dicsőséges, de mégsem éri el a célt, ami a boldogság és az örök 
élet. Tehát: nem működik!

• Szellem: szellemi egyesülésen, belülről való vezetettségen alapul. Ez eléri a célt! Tehát: 
működik!

Birodalmi határok
Hogyan lehetünk biztonságban Isten kormányzata alatt?

Hova fussunk?
„Ezek után egy másik angyalt láttam leszállni a mennyből, akinek nagy hatalma volt, és dicsősége 
beragyogta a földet. Hatalmas hangon így kiáltott: Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és ördögök 
lakhelyévé lett, minden tisztátalan lélek börtönévé, és minden tisztátalan és utálatos madár 
börtönévé… És hallottam egy másik hangot a mennyből, amely ezt mondta: Menjetek ki belőle, én 
népem, hogy ne legyetek részesek bűneiben, és csapásai ne érjenek titeket!” (Jelenések 18:1-4)

• Honnan kell kijönni?

• Honnan tudjam, hogy kijöttem –e belőle?

• Hol van vége Babilonnak?



• Mi a határa?

Babilon határa nem a felekezetek vagy államok között húzódik! Babilon Sátán királyságának 
szellemi elve. Ahol Sátán uralmi elve van, ott Babilon van.

Az a kérdés, melyik kormányzati rendszer szerint élsz!

Az egyetlen kiút
„Ha azonban a Szellem vezet titeket, nem vagytok a törvény alatt.” (Galata 5:18)

„Mert ha test szerint éltek, meghaltok, de ha a test cselekedeteit a Szellem által megöldöklitek, éltek. 
Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Isten fiai.” (Róma 8:13-14)

A törvény rendszere alól egyedül akkor vagy szabad, ha a Szellem vezetését követed! Szellem 
szerinti életre van szükség!

Kit követsz?
„Ezek azok, akik asszonyokkal nem szennyezték be magukat, mert szüzek. Ezek azok, akik követik a
Bárányt, ahova megy…” (Jelenések 14:4)

Te követed-e a Bárányt, bárhova megy? A 144 000 Őt követi! Nem szabályok után megy, hanem 
egy élő személy nyomdokaiban lép! Egy élő személy mozgatja, vezeti őket belülről ...és működik!

A törvény zsákutcája
„Izráel viszont, amely törekedett az igazság törvényére, nem jutott el erre a törvény alapján.” 
(Róma 9:31)

A világ (ahogy az ószövetségi Izrael) törvényt követ. Szabályoknak akarnak megfelelni ...és nem 
működik! Ez hamis megtérés. 

Fiak és szolgák
„A szolga pedig nem marad mindörökké a házban, a Fiú marad ott mindörökké. Azért ha a Fiú 
megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.” (János 8:35-36)

• A szolgák, akik csak parancsot teljesítenek, nem részesei Isten örök királyságának.

• A fiak, akik szabadok a törvénytől, ők örökölnek.

Kiskorúság és szolgaság
„Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, semmiben sem különbözik a szolgától, jóllehet 
ura mindennek, hanem gyámok és gondviselők alatt van az apja által előre meghatározott ideig. Így 
mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaként.” (Galata 4:1-3)

A szidók voltak az örökösök- bár kiskorúak-, s ebben az értelemben pedig szolgák. (A kisgyerekek
szabályok alapján működnek, ugyanúgy, mint a szolgák.) Gyámok és gondviselő alá voltak vetve, 
ami a törvény! Tehát a törvény szolgái voltak.



A zsidók milyen „világ elemei” alá voltak vetve? Törvénnyel szabályozható, „csinálható” dolgok 
alá!

Mit akar az Isten? Szellemi felnövekedést!
„Amikor azonban eljött az idő teljessége, elküldte Isten az ő Fiát, aki asszonytól született a 
törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Mivel 
pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Szellemét a szívünkbe, aki ezt kiáltja: Abbá, Atya! 
Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is.” (Galata 
4:4-7)

Isten királyságának elve nem a „csinálás” (törvény – szolgák), hanem a „lakozás” (élet – fiak)

Isten gyermekeinek fel kell nőniük a királyság örök elveihez!

Isten fiainak megjelenése
„Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. Mert a teremtett világ a 
hiábavalóság alá van vetve, nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette abban a 
reményben, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a romlandóság rabságából az Isten fiai 
dicsőségének szabadságára.” (Róma 8:19-21)

Isten örök királysága a szabadság elvén működik. Krisztus bennünk lakik, és belülről vezérel!

Isten álma
„hogy adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő 
Szelleme által a belső emberben, hogy Krisztus lakjon hit által a szívetekben a szeretetben 
meggyökerezve és megalapozva, hogy képesek legyetek megérteni minden szenttel együtt, hogy mi a 
szélesség, hosszúság, magasság és mélység, és megismerjétek Krisztus minden ismeretet felülhaladó 
szeretetét, hogy így beteljesedjetek az Isten egész teljességéig.” (Efézus 3:16-19)

Isten uralmi elvét kell bemutatnunk = Krisztus bennünk!

Ez Isten programja számunkra!

Ebben a programban veszünk részt vagy másikat követünk!
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