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A táblázat
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A végidő fogalma a Bibliában: „És monda: Menj el Dániel, 
mert be vannak zárva és pecsételve e beszédek a vég idejéig.” 

(Dán. 12,9 ; 11:40, ill. Jer.23:20, 30:24: „utolsó napok”)

*
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Meddig tart?

Eddig?

Eddig?

Eddig?*

*

*

Jel.20:4-6

Jel.15:8
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Miért válik el a három esemény egymástól?

2. és 3.
- Két feltámadás!
- Közte 1000 év!
- Előbb vizsgálni kell!
- Kit, mikor és miért von 
be Isten az ítélkezésbe? 
(Dán.7., Jel.20. fej.)

*

*

*

Jel.20:4-6

Jel.15:8
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Miért válik el a három esemény egymástól?

1. és 2.:
Az emberi történelem 
vö. „az Úr napja” 
(„ha van Isten…”)

*

*

*

Jel.20:4-6

Jel.15:8

Mitől más ez az időszak? Honnan a név?
„És azon a napon, azt mondja a Seregeknek Ura, 
amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek és 
kedvezek nékik, a mint kiki kedvez a maga
 fiának, a ki szolgálja őt. 18 És megtértek és
 meglátjátok, hogy különbség van az igaz 
és a gonosz között, az Isten szolgája között 
és a között, a ki nem szolgálja őt.” (Mal. 3:17-18)
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„A kegyelemidő röviddel 
az előtt ér véget, hogy az 

Úr megjelenik az ég 
felhőiben” (NK 437.o.)

„És megtelt a templom 
füsttel az Isten dicsősége 
és ereje miatt, és senki a 

templomba be nem 
mehetett, mígnem a hét 

angyal hét csapása 
bevégeztetik.” 

(Jel. 15: 8) 

Fontos határpont a végidőn belül:

Jel.15:8

*
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Hol sűrűsödnek az események?

Jel.15:8

*
A végső összecsapás előtt mindenkinek döntenie kell! 

→ Kialakulnak, rendeződnek a sorok.
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„A megpróbáltatás rövid idejének” magyarázata – „Korai írások”, 77.o.:
„'A nyomorúság idejének kezdete', amiről itt szó van, nem arra az időre 

vonatkozik, amikor a csapások kiöntetnek, hanem arra a rövid időre, ami a 
kitöltetésüket megelőzi, mialatt Krisztus még a szentélyben tartózkodik”.

Nyomorúság/mártíromság?

* *
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„Emberileg mégis az lesz várható, hogy Isten népe ekkor vérével fogja bizonyságtevését 
megpecsételni, akárcsak az előtte járó mártírok. Ők maguk is attól tartanak, hogy az Úr 
kiszolgáltatja őket ellenségeik gyilkos kezébe. Félelem és gyötrelem ideje ez. Éjjel és 
nappal szabadulásért kiáltanak Istenhez....
Ha Krisztus hű tanúinak vére ekkor hullana, az nem volna Isten aratására 
gyümölcsöt termő magvetés, miként a mártírok vére volt. Hű bizonyságtevésük 
senkit sem győzne meg az igazságról...” (NK 560, 563) 
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Értjük a mártíromságot - de mire jó a nyomorúság?

„És a nép értelmesei sokakat oktatnak, de hullanak fegyver és tűz miatt, 
fogság és rablás miatt napokig.” (Dán. 11,33) 

Miért?

„És elhullanak az értelmesek közül is, hogy megpróbáltassanak, 
megtisztíttassanak és megfehéríttessenek a vég idejéig; 

mert a rendelt idő még hátra van.” (35) 
vö. 

„a kik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és 
megfehérítették ruháikat a Bárány vérében” (Jel. 7:14) 11



  

Mikor kezdődik a végidő?

 „...és megesküvék az 
örökké élőre, hogy ideig, 
időkig és fél időig, és 
mikor elvégezik a szent 
nép erejének rontását, 

mindezek elvégeztetnek.” 
Dán. 12,7 12



  

Legközelebb:

- milyen figyelmeztetés kapcsolódik a végidőhöz?
- kik a végidő főszereplői?
- mik a veszélyek, mire vigyázzunk?
- mikor kezdjük el a készülést?
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