
Idők és időszakok (korszakok) – Ron McKenzie 

 
 

Időszakok (korszakok) Időszak (korszak) 

váltást jelző események 

 

 

 

Jézus 

 
Utolsó napok 

 
Jeruzsálem lerombolása 

 

 

Pogányok ideje 

 

 

Négy lovas 

 

Nagy nyomorúság ideje 

Izrael teljessége 

Emberi kormányzás összeomlás 

Az evangélium előrehaladása 

 

 

 

 

Isten Királysága 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Törvénytipró 

Rövid idő 

 

Jézus megjelenése 

 

Új menny és Új föld 

 

 

 



 2 

Az idők megértése 

 

Hiszem, hogy 

 

- Isten a semmiből teremtette a mennyet és a földet 

 

- Isten véghezviszi a tervét a földön 

 

- Isten határozza meg a nemzetek felemelkedését és bukását 

 

- Jézus halála a kereszten győzelem volt a mennyei fejedelemségek és 

hatalmasságok felett 

 

- Jézus feltámadt a halálból és Isten jobbjára ült 

 

- Jézus a Királyok Királya és az Uraknak Ura 

 

- A Szent Szellem különleges módon mozog a gyülekezetben 

 

- A Szent Szellem erő és gyógyítás ajándékát adja az ő embereinek  

 

- Jézus vissza fog térni a történelem végén 

 

Hiszem azt is, hogy meg kell értenünk az időket, amiben élünk. Meg kell értenünk, mit 

cselekszik Isten. Ha nem értjük meg az időket és azt, hogy Isten mit cselekszik, akkor 

nem fogjuk tudni, hogy mit kell tenni. 

 

Egy általános meggyőződés alakult ki a keresztyének között, hogy a „vég időkben” 

vagy az „utolsó napokban” vagyunk. A legtöbb keresztyén azt hiszi, hogy Jézus 

hamarosan visszajön. Sok jól ismert igehirdető és tanító azt mondja, hogy az "utolsó 

napokban” vagyunk. A népszerűsége ellenére azonban sok probléma van ezzel a 

látással. 

 

1. Jézus meglehetősen határozott volt, hogy még az angyalok sem fogják 

tudni a visszajövetelének a napját, csupán az Atya a mennyben (Máté 

24:36). Ezért veszélyes azt mondani, hogy mikor jön vissza Jézus. 

 

2. Ezért nem meglepő, hogy azok, akik előre megmondják Jézus második 

eljövetelét, rossz nyomon járnak. A keresztyének majdnem minden 

korban azt hitték, hogy az utolsó napokban élnek és Jézus 

visszajövetele közel van (Luther Márton). A történelem mindig 

bebizonyította, hogy tévedtek. A mi időnk vég-idő prófétái is 

állandóan módosítják az időpontokat. Emlékszem rá, amikor Jézus 

visszajövetelét 1988-ra prófétálták, egy nemzedékkel Izrael 

megalapítása után. Ez a jóslat most ostobaságnak tűnik, mint ahogyan 

sokan a 2000 évet jósolták meg. 
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3. Sok keresztyén számára meglepetésként jöhet el, jóllehet sok könyv és 

keresztyén írás szól a „vég-időkről”, ez a kifejezés azonban nem 

szerepel a Bibliában. A Biblia azt tanítja, hogy az utolsó napok 

befejeződtek. Szükségünk van egy biblikus megértésre azzal 

kapcsolatban, hogy Isten mit cselekszik a világban. 

 

4. Az a meggyőződés, hogy Jézus hamarosan visszatér a gyülekezetet 

nagyon jelen-orientálttá tette. Ha a vég nagyon közel van, akkor ott 

nincs helye a befektetéseknek és hosszú távon eredményes 

tevékenységeknek. A legtöbb keresztyénnek az a nagy reménysége, 

hogy kimeneküljön a világból, amikor Jézus visszatér. Tarts ki! A 

modern világ szintén a jelenre összpontosít, és a szórakozásba 

menekül. Amikor a gyülekezet és a világ ugyanúgy gondolkozik, 

akkor valami nincs rendben. Hatalmába kerítette a gyülekezetet a világ 

szelleme? 

 

5. Azok a keresztyének, akik úgy rendezik be az életüket, hogy Jézus 

hamarosan visszajön, veszélyes életmódot folytatnak. Ha Jézus 

hamarosan nem jön vissza, akkor nagyon csalódottak lesznek. Nem 

fognak felkészülni arra az időre, ami előttük van. (Lásd a bolond 

szüzek példázatát, Máté 25:1-13). 

 

Hiszem, hogy a második eljövetel – ’rögbi’ hasonlattal élve - még egy hosszú játék 

lesz. Isten azt akarja, hogy még nagyon sok munka elvégzésre kerüljön itt a földön a 

gyülekezete által. Én egy hosszú távú győzelemre készülök fel, egy hosszú ideig tartó 

(esetleg erőteljes) csatát követően. Bízom a Szent Szellemben és abban, amit a 

Gyülekezet által el fog végezni a földön és nem a világból való kimenekülésre 

tekintek. Ezzel együtt kész vagyok találkozni Jézussal, ha hamarosan eljönne. 

 

Most körvonalazni fogom Isten tervét, beazonosítva az időket és időszakokat, amiket a 

Szentírás megemlít. Ilyen módon könnyű megérteni azt. Ezeket az elképzeléseket 

keménynek találhatod és nehéz lesz elfogadnod. Akárhogy is van, ne hagyd abba az 

olvasást. Provokállak, hogy olvasd tovább és ellenőrizd, hogy összhangban van-e a 

Szentírással? 

 

Meg fogok kérdőjelezni néhány Biblia ellenes tanítást, amiket a keresztyének kritika 

nélkül elfogadtak. 

 

A világ vége? 

 

Sok keresztyén azt hiszi, hogy közel vagyunk Jézus második eljöveteléhez. Azok, akik 

azt hiszik, hogy közel kerültünk a világ-végéhez, azt feltételezik, hogy beléptünk a 

"vég időkbe" vagy "utolsó napokba". Helyesebb azt mondani, hogy úgy gondolhatják 

közel kerültünk egy időszakváltáshoz, de ez azért van, mert nem értették meg az 

időket és időszakokat: rossz eseményekre figyelnek. 
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A legtöbb keresztyén azt feltételezi, hogy Isten terve a következő fokozatok szerint 

megy végbe. 

 

Jézus szolgálata >> Gyülekezet kora >> Vég idők >> Világ vége 

 

Ez a gondolatsor rossz és általános zavarhoz vezetett. 

 

Először is, a világ vége nem a következő nagy esemény Isten menetrendje szerint. 

Még sok dolog meg kell, hogy történjen mielőtt Istennek a földre vonatkozó terve 

befejeződik, ezért a világ vége egy „hosszú menet” (long way off). Más korszakváltó 

események fontosabbak és közelebb vannak. 

 

Másodszor, a „vég idők” kifejezés nem fordul elő a Bibliában. A "vég idők" kutatása 

eltereli a figyelmet arról, ami megakadályozza Isten embereit abban, hogy megértsék 

az Ő tervét. 

 

Idők és időszakok 

 

A Biblia azt tanítja, hogy Isten időket és időszakokat határozott meg. Pál azt mondta a 

keresztyéneknek az egyik gyülekezetében, hogy nem szükséges beszélnie időkről és 

időszakokról, mert ők már megértették azokat (1 Thessz. 5:1). Ő határozott meg időket 

és korszakokat minden nemzet számára (Ap.csel. 17:26). Meg kell értenünk az időket, 

amiben élünk. 

 

A NASB Biblia-fordítás az "idők" szót "időszak"-nak fordítja. Az "időszak" szó a 

görögből származik, ami szünetet jelent. Ezt a szót használják egy játék tényleges 

cselekménye közötti szünetek leírására. Isten tervében minden új időszak egy korszak 

váltó eseménnyel kezdődött el, ami a korábbi időszak végét és az új kezdetét határozza 

meg. Isten megszakítja és megváltoztatja az „események menetét” és elkezd egy új 

szakaszt a történelemben. 

 

Fontos korszakváltó események voltak az Ószövetség időszakában az özönvíz, a Bábel 

tornya, az Egyiptomból való kivonulás, Dávid királysága és a Babiloni fogság. Jézus 

megtestesülése, keresztre feszítése, feltámadása és mennybemenetele egy utolsó 

korszakváltó eseményt jelöltek: az Újszövetség időszakának kezdetét. 

 

Isten szuverén és van egy terve. Isten nem kísérletezik és nem követ el hibákat. Már az 

elején tudja, hogy mi lesz a befejezés. Minden kölcsönhatás az előzőre épül és a 

történelem előrehaladását támogatja a végcél felé. 
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A szikla és a hegy 

 

Az Újszövetség időszaka két fő részből áll. Az első időszakaszban a gyülekezet van a 

középpontban. A Biblia úgy azonosítja be ezt az időszakot, mint egy „szikla”. 

Második időszak az Isten királyságának növekedése a beteljesülésig. Ezt a szakaszt a 

„hegy”-hez hasonlítja. Most közel állunk a „sziklából” a „hegybe” való átmenet 

idejéhez. 

 

A legtöbb keresztyén meglepődve értesül róla, hogy még az Újszövetség időszakának 

első felében vagyunk. Szükséges azonban megértenünk, hogy Istennek bőven van 

ideje. 

 

Öt időszak 

 

 

Az Újszövetség időszaka öt időszakból áll: három az első részben (Rock - Szikla) és 

kettő a második részben (Mountain - hegy).  

 

Az öt időszak a következő:       

 

       Szikla 

 

1. Az utolsó napok (Zsidó 1:2) 

2. A pogányok ideje (Lukács 21:24) 

3. A nagy nyomorúság ideje (Dániel 12:1; 8:19; 11:36) 

 

  Hegy 

 

4. Isten királysága (Lukács 11:2; Jelenések 11:15) 

5. Rövid idő (Jelenések 20:3) 

 

Ezek az időszakok különböző hosszúságúak. Az első és az utolsó nagyon rövid. A 

második időszak sokkal hosszabb. A harmadik meglehetősen rövid. A negyedik 

valóban hosszú. 

 

Beleértve az Ószövetséget is, hat időszak van a földön, amit az örökkévalóság további 

része hét időszakra egészít ki. Ez párhuzamban áll a teremtés hat napjával, amit a 

hiányzó hetedik nap követ. A hetes szám fontosabb Isten tervében, mint az ezres.   

 

Korszakváltó események 

 

Kilenc időszak (korszak) váltó esemény jelöli az átmenetet az egyik időszakból 

(korszakból) a másikba. 
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Ezek a következők: 

 

- Jézus szolgálata az 1-be 

- Jeruzsálem eleste (AD 70) 1-ből a 2-be 

- Négy lovas a 3-ba 

- A nagy csata befejeződik 3 

- Izrael teljessége befejeződik 3 

- Az emberi kormányzás összeomlása befejeződik 3 

- Az evangélium előre haladása 4-be 

- A Törvénytipró 4 –ből az 5-be 

- Jézus megjelenése fejezi be 5 

 

A 3-ból a 4-be való átmenetet négy korszakváltó esemény jelöli. Ez egyben a Sziklá-

ból a Hegy-be való átmenetet is jelenti. 

 

Idővonal 

 

Van egy nagyon világos idővonal. 
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Az időszakok (korszakok) és a korszakváltó események az alábbiakban részletesen 

leírásra kerülnek. 

 

Jeruzsálem lerombolása – korszakváltó esemény 

 

Az első korszakváltó esemény az Újszövetségben Jeruzsálem lerombolása volt 70-ben. 

Ez az esemény volt az utolsó 'koporsószöge' az Ószövetségi korszaknak. 

 

Jézus megprófétálta ezt az eseményt (Máté 24:1-35, Márk 13:1-31 és Lukács 21:5-33). 

A legtöbb keresztyén azt hiszi, hogy ezek a versek Jézus második eljövetele előtti 

eseményeket írják le. Ez nem igaz. Ahhoz, hogy megértsük ezeket a verseket, 

figyelnünk kell a kérdésre, amire Jézus válaszolt. A tanítványok a csodálatos és 

dicsőséges templomra tettek észrevételt. Jézus azt mondta, hogy el fog jönni az idő, 

amikor kő kövön nem marad. A tanítványok nem akarták elhinni, hogy ez 

megtörténhet; a templom az ő világuk középpontja volt. Jézus megadott nekik egy 

jelet, ami ehhez az eseményhez vezet. 

 

Egy bálványáldozat lenne bemutatva a templomban. Jézus azt mondta, hogy amikor ez 

megtörténik, akkor minden keresztyénnek el kell menekülnie Jeruzsálemből. A 

jeruzsálemi keresztyének (Barnabás) eladták az ingatlanaikat, mert tudták, hogy az 

hamarosan értéktelenné válik (Ap.csel. 4:36). 70-ben a római hadsereg körülvette 

Jeruzsálemet és elkezdett egy szörnyű ostromot. A zsidó történetíró – Josephus – leírta 

ezt az időt és az rettentően nyomorúságos volt. A körülmények olyan kritikusak 

voltak, hogy az anyák megették a saját gyermeküket, hogy túléljék.  Jézus rettenetes 

próféciája beteljesedett. Azok a keresztyének élték túl, akik Jézus figyelmeztetésére 

még az ostrom előtt elhagyták a várost és elmenekültek a hegyek nyújtotta 

biztonságba. 

 

Az utolsó napok – Első időszak 

 

A Jézus szolgálata és Jeruzsálem lerombolása között 40 éve az Új Rend idejének van 

elnevezve. A Zsidó 9:10 mondja, hogy a templomi áldozat alkalmazása az Új Rend 

idejéig tartott. Jézus halála és mennybe menetele jelezte az Ószövetség korszakának 

végét és egy új rend idejének a kezdetét. 

 

Az Új Rendnek két következménye van. 

 

Először: Jeruzsálem szerepe Isten tervében bőséges volt. A templom volt az áldozat 

központja; azonban Jézusnak a kereszten bekövetkezett halála véget vetett örökre az 

áldozatnak. Jeruzsálem Izrael királyának a trónja volt. Jézus elment a mennybe, hogy 

Isten jobbjára üljön, mint az egész föld királya. A keresztyének, mint királyok és 

papok vannak megnevezve a Jelenések 1:7-ben. 
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Másodszor: Isten létrehozta a gyülekezetet, hogy véghezvigye az Ő munkáját a földön. 

 

Az új rend idejét a Lukács 21.22 a büntetés idejének is hívja. A zsidók elutasították 

Jézust. Jeruzsálem lerombolása egy ítélet volt a városon, amiért Isten fiát 

megfeszítették. A rómaiak lerombolták Jeruzsálemet és a zsidók szétszóródtak a 

nemzetek között. 

 

A Biblia ad egy másik nevet a Jézus szolgálata és a Jeruzsálem lerombolása közötti 

időszaknak. Az Új Rend időszakra ez a név eléggé meglepő. Sok olvasó nehezen tudja 

ezt elfogadni, mint, ahogyan én is hasonlóan voltam ezzel. Ennek az időszaknak a 

neve az „utolsó napok”. 

 

A pogányok ideje – Második időszak 

 

Melyik időszakban vagyunk most? 

 

Jeruzsálem lerombolása jelezte a pogányok idejének kezdetét. A Lukács 21:24-ben 

Jézus azt mondta, hogy Jeruzsálem megtapodtatik mindaddig, amíg a pogányok ideje 

betelik (Jelenések 11:4). Jeruzsálem még mindig meg van taposva más nemzetek által. 

Az a korszakváltó esemény, ami véget vet ennek az időszaknak még nem történt meg, 

ezért jelenleg még a pogányok idejében élünk. 

 

Pál a Római levélben magyarázza meg a pogányok idejének az okát. A Róma 10:21-

ben Izraelt, mint egy engedetlen nemzetet írja le. Jóllehet néhányan megmenekültek, 

de mint nemzet el vannak zárva Istentől, mert megkeményedtek (11:25), az 

evangélium ellenségei (11:28), elkötelezettek az engedetlenségre (11:31) és kitörettek 

a szőlőtőből (11:17). 

 

Ez az oka, amiért olyan kemény volt a harc az elmúlt két évezred során. A ’csapat’ egy 

része hiányzik. Az egyház nem teljes Izrael nélkül, ezért nem tud teljes erővel 

működni. 

 

Amikor Jézus meghalt a kereszten, a gonoszt teljesen legyőzte. Ki volt vetve a 

mennyből (Jelenések 12:13) és a működését csak a földön tudta folytatni, ha meg tudja 

téveszteni az embereket, hogy elutasítsák az evangéliumot. Törvényes joga van erre a 

földön, mert Izrael ítélet alatt van (Máté 23:39), és a Sátánnak joga van gonoszul 

munkálkodva beteljesíteni azt az ítéletet rajtuk. Mivel azonban a zsidók 

szétszórattatásban vannak a nemzetek között, ezért munkálkodni tudnak minden 

nemzetben. 

 

Valahányszor a Sátán nagy gonoszságot akar cselekedni egy nemzetben, mindig 

felingerli a népet a közöttük élő zsidók megtámadására és utána nagyobb hatalommal 

fog rendelkezni a munkája elvégzéséhez. Például a Sátán felingerelte Hitlert és 

Sztálint, hogy támadja meg a zsidókat. Ez lehetővé tette a Sátán számára, hogy rajtuk 

keresztül gonosz dolgokat végezzen el. 
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Izrael elvetése egy törvényes jogot ad a Sátánnak, hogy a legyőzettetése ellenére 

folytassa a munkáját a világban. Mivel rendelkezik azzal a szabadsággal, hogy 

munkálkodjon ebben a világban, a királyság nem tud teljes valóságában 

megnyilvánulni. 

 

Amíg a pogányok ideje teljesen be nem telik a jövőben is számíthatunk a királyság 

növekedésére, de csökkenésére is. Amikor azonban a zsidók megítélése a végéhez ér, a 

Sátán törvényes hatalma a földön véget ér. Az ereje, hogy gonoszt cselekedjen, 

szigorúan korlátozva lesz. A pogányok idejének vége lehetővé teszi a gonoszság gyors 

elutasítását és utat nyit Isten királyságának ugyanolyan gyors előrehaladásához. 

 

Mi lesz a következő korszakváltó esemény? Ez olyan valami, amit valóban 

tudnunk kell, ha meg akarjuk érteni azokat az időket, amiben élünk. 

 

A négy lovas – A következő korszakváltó esemény 

 

Hiszem, hogy közel van a pogányok idejének a vége és hamarosan belemegyünk a 

nagy nyomorúság idejébe. Azok az események, amik ennek az időszaknak a kezdetét 

jelzik, le vannak írva a Jelenések könyvében. A szülési fájdalmak vagy korszakváltó 

események, amik ennek az időszaknak a változását jelzik, a Jelenések 6-ban lévő négy 

lovas. 

 

Hamarosan meg fogjuk látni a nyomorúság idejének a kezdetét. Ez azonban nem Jézus 

második eljövetelének a jele és nem is az elragadtatásé, hanem Izrael teljességéhez és 

Isten királyságának megalapításához vezet. 

 

A nagy nyomorúság ideje – Harmadik időszak 

 

A pogányok idejét a nagy nyomorúság ideje követi. Dániel azt mondta, hogy a 

nemzetek számára elkövetkező nagy nyomorúság ideje alatt az Ő nemzetéből sokaság 

fog megtérni (Dániel 12:2,3). Ezt az időszakot a harag idejének is nevezi (Dániel 8:1; 

11:36). A Szent Szellem Izraelre való kiáradásának ideje az egész földön lévő nagy 

nyomorúság idejének a végén fog eljönni. Sok nemzet fogja megtámadni Izraelt. 

Katasztrófa lesz az egész világon. Ezért a pogányok idejének végén ez a rövid időszak, 

ami Izrael teljességébe torkollik, a nagy nyomorúság idejének van elnevezve. Annak 

ellenére, hogy az egy nehéz időszak, Isten ki fogja árasztani a Szent Szellemét ezen 

időszak során. Isten irgalmassága miatt ez az időszak le lesz rövidítve a felére. 

 

Ahelyett, hogy a kimenekülésre figyelnénk, miként azt sok keresztyén teszi, nekünk a 

következőket kellene tenni: 

 

- imádkozni Izrael elhívásáért,  

 

- felkészülni egy kemény időszakra, amit a Sátán nem fog harc nélkül feladni és 

sok keresztyént üldözni fognak, 
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- nyitottnak lenni a Szent Szellem kiáradására, 

 

- emelkedjen fel egy prófétai hang, aki megérti ezeket az időket, aki felemeli 

hangját a nemzetek ellen és felkészíti Izraelt, hogy elnyerje szabadulását és 

megváltását. 

 

Nem a Második Eljövetelre kellene figyelnünk vagy az elragadtatásra a nagy 

nyomorúság ideje alatt. Ha így cselekszünk az csalódáshoz fog vezetni. Bátoríthat 

bennünket, hogy a nagy nyomorúság ideje egy nagyon rövid időszak. 

 

Izrael teljessége – korszakváltó esemény 

 

Annak a korszakváltó eseménynek, ami a nagy nyomorúság idejét követi Izrael 

Teljessége a neve. (Róma 11:12). Ezt az eseményt a "zsidók elhívásának” szokás 

nevezni. A "teljesség" egy bibliai kifejezés, én ezért részesítem ezt előnyben. A Biblia 

világos a tekintetben, hogy „nem estek el végleg a megtéréstől" mert a zsidókat nem 

vetette el végleg Isten. (Róma 11:1-11), csak el voltak zárva attól egy időre. A végén 

vissza fognak jönni Isten áldása alá: "beoltódnak a szőlőtőbe" (11:23) és 

"megmenekülnek" (11:26), mert az "elhívásuk visszavonhatatlan" (11:29). Izrael 

Teljessége nemcsak az áldást hozza el számukra, hanem a "világ számára is 

gazdagságot" fog eredményezni (11:12) és "életet a halálból" (11:15). 

 

A fontos kérdés az, hogyan következik be Izrael teljessége. A kulcs ennek 

megértéséhez, hogy fő problémájuk a "látás" hiánya. A Római levél azt mondja 

nekünk, hogy a szemeik megvakultak, ezért nem látják az igazságot és a szívük 

részben megkeményedett (11:25). Amikor eljutnak a megtérésre, a szellemi szemeik 

meg fognak nyílni. 

 

Zakariás 12: 10 beszél egy időről, amikor Isten ki fogja árasztani a szellemét Izraelre, 

és a szemeik meg fognak nyílni és meg fogják látni Jézust olyannak, mint valójában. 

Ezékiel 39:29 azt mondja, hogy Isten nem rejti el az arcát tovább Izrael elől, hanem ki 

fogja árasztani a szellemét Izrael házára. A szellemnek egy nagy kiáradása fog 

megtörténni Izrael Teljessége idején (nem Jézus Második Eljövetelekor). 

 

Ez egy nagy áldás idejét hozza el – "gazdagságot” a világ számára (Róma 11:12). A 

Sátán hatalma a földön meg fog szűnni, mert meg lesz kötözve. Ez nem jelenti a 

haditerv megváltoztatását. A zsidók megtérésre jutnak, mint bárki más; bűnbánatra 

jutás és Jézusban való hit által (Máté 23:39). 

 

A zsidók teljessége egy korszakváltó esemény, ami jelzi a Nagy nyomorúság végét.  
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Isten királysága – negyedik időszak 

 

A nagy nyomorúság után következő időszak Isten királysága. Amint a zsidók 

teljessége bemegy teljes lesz a ’csapat’. A Sátán el fogja veszíteni az erejét (meg lesz 

kötözve), ezért egy nagy győzelmes időszak fog az egyházra elkövetkezni. 

 

Dánielnek volt egy látása az örökkévaló napokról: Istenről és egy olyan Valakiről, aki 

olyan, mint egy ember fia, aki bemegy az Ő jelenlétébe. (Dán.7:9,13,14). Ez Jézus 

mennybemenetele, amikor belépett a mennybe és az Atya jobbjára ült. Elnyert egy 

Királyságot, ami sosem ér véget. 

 

A Dániel 7:18,22,27 versek egy elkövetkező időszakról szólnak, amikor a szentek 

birtokolják a Királyságot. A Királyság uralma, hatalma és ereje az egész menny alatt át 

lesz adva a Mindenható népének, a szenteknek. Ez egy kép arról, hogy hatalom adatik 

Isten embereinek, hogy megvalósítsák a Királyságot. A haditerv nem változott. A 

Királyság Isten igéjének hirdetése és a Szent Szellem ereje által gyorsan terjed. 

 

Az Efézus 1:9-10 ezt az időszakot a Beteljesedés Idejének nevezi. Az első pillanatra ez 

úgy tűnik, hogy egy utalás lehet a Második Eljövetelre. Az esemény, amit Isten 

eltervezett Krisztusban azonban titok. Az Efézus 3:10-ben ez a titok megmagyarázásra 

kerül, amikor a gyülekezet győzelmet arat az uralkodók és hatalmasságok felett (a 

titok nem a Második Eljövetel). 

 

A Királyság időszaka alatt Isten minden ígérete beteljesedik. Beteljesül a 

megbízatásunk a földön és az ’uralkodásunk’ megvalósul. A megbízatásunk, hogy 

minden nemzetet tanítvánnyá tegyünk sikeres lesz. Az Úr dicsősége be fogja tölteni a 

földet és a tengert (Habakuk 2:14). 

 

Milyen hosszú lesz a Királyság megvalósulásának ideje? A Biblia nem beszél róla. 

Azonban, ez a két leghosszabb időszak közül az egyik. Ha a pogányok ideje kb. 2000 

év, a beteljesülés ideje legalább olyan hosszú lehet, vagy még hosszabb. Ez Isten 

legjobb időszaka, ezért valószínűtlen, hogy le lenne rövidítve. 

 

A Jelenések 7.9 szerint egy megszámlálhatatlanul nagy sokaság lesz a mennyben. Az 

angyalok meg vannak számolva és azok száma milliók ezrei (azaz milliárd 

nagyságrendű) és a mennyben sokkal több keresztyén lesz, mint angyal. Jelenleg csak 

kb. egy milliárd keresztyén van a mennyben és a földön, ami kb. Kína lakosságával 

azonos. Egy nagyon hosszú időszakra lesz szükség ahhoz, hogy ez a hatalmas 

mennyiségű sokaság bejöjjön Isten Királyságába. 

 

Isten kegyelmes. Mikorra letelik az az időszak a megmentett emberek száma messze 

túl fogja haladni azoknak a számát, akik elvesztek – ez igen tiszteletre méltó arány. 
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A bűn embere – korszakváltó esemény 

 

Isten Királysága megvalósulásának idejét a Bűn Embere eljövetele fogja lezárni. Ez az 

ember a 2 Thessz. 2-ben van leírva. Ez az ember nem a Jelenések könyvének a 

fenevadja, és nem is az Antikrisztus. Egy ember, aki lázadást vezet Isten ellen a 

korszak végén, aki Jézus második eljövetelekor fog elpusztulni. 

 

Egy rövid időszak – ötödik időszak 

 

Ezt az időszakot a bűn embere vezeti be, akinek elhívása egy "rövid időre” 

szól. Jelenések (20:3). Isten a végén el fogja oldozni a Sátánt egy rövid időre. Isten 

olyan kegyelmes, hogy ad még egy utolsó esélyt a Sátánnak, hogy megtérjen. Azonban 

ő nem ragadja meg ezt a lehetőséget, hanem kimegy és gonosz dolgokat fog 

cselekedni. A gonosznak ez az időszaka nagyon rövid lesz, ezért azt fél időnek 

nevezik. 

 

Jézus megjelenése – a Végső korszakváltó esemény 

 

Ezt az időszakot Jézus Krisztus visszajövetele fogja félbeszakítani. Az Ő megjelenése 

meg fogja világítani az égboltot egyik végétől a másikig. Azok, akik hisznek benne el 

fognak ragadtatni, hogy vele legyenek a levegőben. Az elemek meg fognak olvadni és 

a mennyek és a föld el fognak pusztulni. 

 

Jézus visszajövetele bele fog vezetni a Végső Ítéletbe. Minden ember fel fog támadni, 

hogy megálljon Jézus, az Igaz Bíró előtt. Azok, akik Őhozzá tartoznak örökké vele 

fognak élni. 

 

Az idők megértése 

 

 

Hiszem, hogy most közel vagyunk a pogányok idejének a végéhez és belemegyünk a 

nagy nyomorúság időszakába. Hamarosan meg fogjuk látni azokat az eseményeket, 

amelyek Izrael teljességéhez vezetnek. Ez egy próba ideje lesz, de egyben egy nagy 

lehetőség ideje is. Sok keresztyénnek nem a kimenekülést kellene keresni, hanem a 

következőket tenni: 

 

- imádkozni Izrael elhívásáért, 

 

- felkészülni egy nagyon nehéz időszakra, 

 

- keresni a Szent Szellem általi felkenetést, 

 

- imádkozni, hogy felemelkedjen egy prófétai hang, hogy megértsük ezeket az 

időket, 

 

- felkészülni Isten királyságának birtokbavételére 
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- felkészülni Isten királysága létrejöttével járó kihívásokra. 

 

A nagy nyomorúság ideje alatt nem a Második Eljövetelre vagy az elragadtatásra 

kellene tekinteni. Ha így teszünk, az csalódáshoz fog vezetni. Ehelyett azt az időszakot 

kellene kutatnunk, amikor a szentek birtokolják a királyságot. Ez lesz a 

legdicsőségesebb időszak az Újszövetségi történelem minden időszaka közül. Micsoda 

előjog, hogy része leszünk ennek a nagy győzelemnek. 

 

Ezek az információk sokkal részletesebben le vannak írva az Idők és Időszakok (Times 

and Seasons) című könyvemben. 

 

 

Fordította: Abonyi Sándor 
 


