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39. fejezet 
 

Góg és Mágog folytatása 
 

Jézus Krisztus 2. eljövetele után nem lesz többé vezető egyházi-politikai hatalom 

(fenevad=Róma) és politikai vezető hatalom (hamis próféta=Amerika). Nem lesznek többé 

hamis egyházi szervezetek (amelyek erkölcsi értékekre alapozva álltak fenn) és hamis 

politikai - spiritiszta szervezetek, államok (amelyek alkotmányos szervezeti rendet állítottak 

fel).  Semmi szerepük nem lesz többé és nem egyesíthetik erejüket Isten ellen. Ilyen alapon 

Sátán már nem kovácsolhat egységet többé. „És látám, hogy a fenevad és a föld királyai és 

az ő seregeik egybegyűltek, hogy hadakozzanak az ellen, a ki a lovon ül vala és az ő serege 

ellen. És megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, a ki a csodákat tette ő 

előtte, a melyekkel elhitette azokat, a kik a fenevad bélyegét felvették, és a kik imádták annak 

képét: ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének: A többiek pedig megöletének 

a lovon űlőnek kardjával, a mely az ő szájából jő vala ki; és a madarak mind megelégedének 

azoknak húsával.” Jel. 19,19-21 (Lásd még Jel. 20,10 „….a tűznek és kénkő tavába ahol van 

a fenevad és a hamis próféta;”) ( „...nézém, míg megöleték az az állat, és az ő teste elvesze, és 

tűzbe vetteték megégetésre.” Dán. 7,11) Jézus Krisztus 2. eljövetelének idején félelmetes 

erejű vulkánkitörések is lesznek. A gonoszokra Isten „eleven szenet” hullat (Zsolt. 18,13-14). 

„Uram, hajlítsd meg egeidet és szállja alá; illesd meg a hegyeket, hogy füstölögjenek! Lövelj 

villámot és hányd szerte őket;” Zsolt. 144,5-6 „Ha az ég villámai és a föld mélyének tüze 

egyesülnek, a hegyek égni fognak, mint az olvasztókemencék és félelmetes lávafolyamokat 

ontanak magukból, amelyek kerteket és mezőket, városokat és falvakat temetnek maguk alá. A 

folyókba sodródó izzó, megolvadt érctömeg felforralja a vizeket; leírhatatlan erő röpíti tova a 

hatalmas sziklákat, darabjaik szétszóródnak a földön. Folyók száradnak majd ki. A föld 

mintha vonaglana; mindenütt félelmetes földrengések és vulkánkitörések lesznek (Ésa. 64:1-

2).”1 Az Úr az égből a gonoszok „hajlékára kénkövet szór” Jób. 18,15 (lásd még Ezék. 

38,22). A felszínre törő láva, amely folyamokban hömpölyög, „tüzes tavak”-at hoz létre. A 

díszes egyházi és állami hivatali épületek megsemmisülnek a tűz martalékai lesznek, ahogy a 

lisszaboni katasztrófa idején is történt. „"Portugáliában a legnagyobb hegyek erősen 

meginogtak. Mintha az alapjuk is megmozdult volna. Némelyiknek megnyílt a csúcsa. 

Megdöbbentő volt, ahogy meghasadtak és szétszakadtak. Hatalmas földdarabokat dobtak 

magukból a szomszédos völgyekbe. A beszámoló szerint lángok lövelltek ki ezekből a 

hegyekből. "… Mintegy két órával a rengés után a város különböző részein tűz ütött ki, és 

majdnem három napig tartó heves tombolásával teljesen elpusztította a várost.”2 A 

gonoszokat Krisztus megjelenésekor tűz emészti meg. „…a mikor megjelenik az Úr Jézus az 

égből az ő hatalmának angyalaival. Tűznek lángjában, ki bosszút áll azokon, a kik nem 

ismerik az Istent, és a kik nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus 

evangyéliomának. A kik meg fognak lakolni örök veszedelemmel az Úr ábrázatától, és az ő 

hatalmának dicsőségétől,..”  2 Thess. 1,7-9 „Mert a mi Istenünk megemésztő tűz.” Zsid. 12,29 

(Lásd még 5 Móz. 4,24.) (A fenevad és a hamis próféta esetében itt tehát nem az őket alkotó 

emberekről van szó, hanem magáról a vallásos egyházi és állami intézmény rendszerekről ezt 

mutatja az is, hogy az igazak nem is ítélik meg őket, pedig a gonosz embereket és angyalokat, 

sőt magát Sátánt is megítélik az igazak az 1000 év alatt.)  

Miután „Elesett, elesett Babilon” Ésa. 21,9; Jel 14,8 vagyis Babilon második összeomlása 

után (Isten duplán megfizet a dölyfös Babilonnak. Az a szenvedés és harag borának poharából 

(Jer. 25, 15) duplán részesül: „és kétszerrel kettőztessétek meg néki az ő cselekedetei szerint; 

amely pohárból itatott, ugyanabból két annyit töltsetek néki” Jel. 18,6 (Frissítés)) és Jézus 

Krisztus 2. eljövetele után a földön már csak Sátán és démonai maradnak meg.  „És találkozik 
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vadmacska a vadebbel, és a kisértet társára talál, csak ott nyugszik meg az éji boszorkány és 

ott lel nyughelyet magának.”  Ésa. 34,14 „És Babilon kőrakássá lesz, sárkányok lakhelyévé,*1 

csudává, csúfsággá és lakatlanná lesz.” Jer. 51,37 „Városai pusztává, sivataggá és kopár 

földdé lesznek, a melyen senki sem lakik, sem embernek fia át nem megy rajta.” Jer. 51,43 – 

szól az Ige Babilon felől. Egy író a következő szavakkal festi le az egykori dél – 

mezopotámiai Eridu városának helyzetét. „Eridu ma teljesen elhagyatott, nincs benne 

egyetlen őrszem, nincs nyoma nomád beduin táboroknak, még egy eltévedt keselyű sem köröz 

fölötte….a sárga téglák alól sárga skórpiók másznak ki, és a homokon homoki viperák 

siklanak. A hőség mint egy vasöntödében, a téglák, mint a fémöntödéből kikerülő 

nyersöntvények.”3 - Ilyen lesz a föld Babilon pusztulása után. „És ezek után láték más angyalt 

leszállani a mennyből, a kinek nagy hatalma vala; és a föld fénylett annak dicsőségétől. És 

kiálta teljes erejéből, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett 

ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöczévé, és minden tisztátalan és 

gyűlölséges madárnak tömlöczévé.” Jel. 18,1-2 Sátán és az ő angyalai ezer évig fogságban 

lesznek a földön (Jel. 20. fej). A mélység a Bibliában egyrészt a földet jelenti (Lásd. 1 Móz 

1,2;1 Móz 7,11;8,2). „Hogy a »mélység« kifejezés a kusza és sötét földet jelenti az 

nyilvánvaló más bibliai igékből. A föld »kezdetben« való állapotáról a Biblia azt mondja, 

hogy »kietlen és puszta…sötétség vala a mélység színén« (1 Móz. 1,2). A próféciából kitűnik, 

hogy ilyenné is alakul vissza, legalábbis részben. Jeremiás kijelenti: »Nézek a földre, de ímé 

kietlen és puszta; és az égre, de nincsen világossága! Nézek a hegyekre is, ímé reszketnek; és 

a halmokra, de mind ingadoznak! Nézek és ímé egy ember sincsen; és az ég madarai is mind 

elmenekültek. Nézek, és ímé a bő termő föld pusztává lőn; és minden városa összeomlott« (Jer 

4:23-26).”4 Sátán megtévesztő hatalmát nem tudja majd gyakorolni a földön, mivel nincsenek 

emberek, akiket elhitethetne, és más el nem bukott világokat sem kereshet fel, hogy őket 

megkísértse. A föld irtózatos képet fog mutatni mindenfelé temetetlen gonosz emberek hullái 

hevernek. „Mert haragszik az Úr minden népekre, és megbúsult minden ő seregökre; 

megátkozá, halálra adta őket. Megöltjeik temetetlen maradnak, hulláik bűze felszáll, és 

hegyek olvadnak meg vérök miatt.” Ésa. 34,2-3 „És e nép holtteste az ég madarainak és a 

mezei barmoknak lesz eledelökké, és nem lesz, a ki elriassza azokat!” Jer. 7,33 „Keserves 

halállal halnak meg, nem sirattatnak el és el sem temettetnek; ganéjjá lesznek a föld színén, s 

fegyver és éhség miatt pusztulnak el, és az ő holttestök az ég madarainak és a mezei vadaknak 

lesznek eledelül. Mert ezt mondja az Úr: Ne menj be gyászoló házba, se sírni ne menj, se ne 

vígasztald őket; mert megvontam e néptől az én békességemet, azt mondja az Úr: az 

irgalmasságot és kegyelmet. És meghalnak nagyok és kicsinyek e földön; el sem temetik, meg 

sem siratják őket, sem össze nem metélik magokat, sem hajokat ki nem tépik ő érettök. 

Kenyeret sem törnek nékik a gyászoláskor, hogy vígasztalják őket a meghaltért; a vígasztalás 

poharával sem itatják őket az ő atyjokért és anyjokért.” Jer. 16,4-7 „És azon a napon az 

Úrtól levágatnak a föld egyik végétől fogva a föld másik végéig; nem sirattatnak meg, és össze 

sem hordatnak, és el sem temettetnek, olyanok lesznek a földnek színén, mint a ganéj.” Jer. 

25,33 (Lásd még Jel. 19, 17-18;21) A föld felszínén is a káosz jelei látszanak. „Az egész föld 

olyan, mint egy kietlen pusztaság. A földrengés által elpusztított városok és falvak romjai, 

gyökerestől kitépett fák, a tengerből kivetett és a földből kiszakított töredezett sziklák hevernek 

szerte a föld felszínén, és roppant nagy üregek jelzik az alapjukról levált hegyek helyét.”5 

 

 
*1 Más fordítások sakálokat fordítanak az angol King James féle fordítás szintén sárkányokat fordít, a 

régi Káldi fordítás szerint is sárkányok. 
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Isten szent törvényét az emberek, Sátán késztetésére 6000 éven*2 keresztül áthágták. Isten 

szent napját, a Szombatot, a Teremtés emlékünnepét hatezer éven keresztül elvetették. Sátán 

hatezer évig gyakorolhatta pusztító-romboló munkáját, de a hetedik évezredben azonban 

pihenni fog a Föld. Babilon bukása után „Nyugszik, csöndes az egész föld.” Ésa. 14,7. Ezer 

évig „míg lerójja a föld az ő szombatjait, mert az elpusztulás egész ideje alatt nyugovék”2 

Krón. 36,21 „Akkor örül a föld az ő szombatjainak az ő pusztaságának egész ideje 

alatt…akkor nyugodni fog a föld és örül az ő szombatjainak. Pusztaságának egész ideje alatt 

nyugodni fog, mivelhogy nem nyugodott a ti szombatjaitokon, mikor rajta laktatok.” 3 Móz. 

26,34-35 Kezdetben, Isten a Teremtés 6 napján munkálkodott és a 7. napon megnyugodott és 

gyönyörködött munkáiban. Munkájának végeztével megállapította „hogy minden a mit 

teremtett vala, ímé igen jó.” 1 Móz. 1,31 Sátán munkálkodása, éppen a Teremtő 

munkálkodásának fordított képét mutatja. Míg Isten minden munkája az életet szolgálta, Sátán 

csaknem hatezer éves pusztító munkája mindenhová csak betegséget, nyomort és halált 

hozott. A hetedik évezredben „Sátán ezer évig mérhetetlen szenvedések között fog ide-oda 

kóborolni a kihalt földön, és nézi Isten törvénye elleni lázadásának következményeit. Bukása 

óta a szüntelen tevékenység száműzte életéből az elmélkedést. De amikor hatalmától meg lesz 

fosztva, gondolkozhat azon, mit csinált a mennyei kormányzat elleni lázadása óta. Félhet és 

retteghet az ijesztő jövőtől, amikor minden gonoszságáért szenvednie, és az általa okozott 

bűnökért bűnhődnie kell.”6 „És láték egy angyalt leszállani a mennyből, a kinél vala a 

mélységnek kulcsa, és egy nagy láncz a kezében. És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, a ki 

az ördög és Sátán, és megkötözé azt ezer esztendőre, És veté őt a mélységbe, és bezárá azt és 

bepecsételé ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az ezer esztendő; azután 

el kell néki oldoztatni egy kevés időre. És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték 

nékik ítélettétel; és látám azoknak lelkeit, a kiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért és 

az Isten beszédéért, és a kik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak 

bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig. A többi 

halottak pedig meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer esztendő. Ez az első 

feltámadás. Boldog és szent, a kinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a 

második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele 

ezer esztendeig.” Jel. 20,1-6  

 

Jézus Krisztus második eljövetelekor feltámadnak a meghalt igazak (Ésa. 26,19; Luk. 20,35-

36) és az élő igazakkal együtt elragadtatnak a Mennybe, Krisztus országába (1 Thess. 4,13-

17; 1 Kor. 15,51-52) Ez az első feltámadás. Ezek az emberek már az örökéletre támadnak fel, 

ezért „boldogok és szentek”, ők már „meg sem halhatnak többé:” Luk. 20,36. „Mert a mi 

országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk; Ki 

elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez, 

amaz Ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket.” Fil. 3,20-21 

„Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. 

Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét 

eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek.” Ján. 14,2-3 Az 

igazakon a bűnnek és vele együtt a múlandóságnak már nincs többé hatalma. A törvény többé 

 
*2 A Szentírásban található időszámítás szerint az 5900-as években járunk egyre közeledve a 6000. 

esztendőhöz. Nem tudjuk, hogy ez most pontosan 6000* év lesz e, vagy valamivel kevesebb idő. A 

Biblia ugyanis állítja, hogy Isten megrövidíti az utolsó időket. „de a választottakért megrövidíttetnek 

majd azok a napok.” Mát. 24,22 „Mert a dolgot bevégezi és rövidre metszi igazságban; mivel 

rövidesen végez az Úr a földön.”  Róm. 9,28 Biztos viszont, hogy több nem lesz, mert az már a 7. 

évezredbe a Szombatévezredbe nyúlna. Az E. G. White irodalom is azt a nézetet támogatja, hogy 6000 

évnél több idő nem telik el Krisztus 2. eljöveteléig. (Lásd A Nagy Küzdelem Advent Kiadó Bp. 1991. 

582/585/597. o.)  (*Ez is valószínűleg holdévezred, amely 360 napos évekre bontható le.)    
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már soha nem súlyt le az igazakra, mert Krisztus vérében ők megtisztultak és az Isten 

szemében szentek. „Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó 

halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a 

halál diadalra. Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad? A halál fullánkja pedig 

a bűn; a bűn ereje pedig a törvény.” 1 Kor. 15,54-6 

Amíg a földön ezer év telik el, ez a mennyben, ahol nincs bűn, fájdalom és nyomor csak egy 

szempillantásnyi időnek tűnik. „Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, a mely 

elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel.” Zsolt. 90,4 „Ez az egy azonban ne legyen elrejtve 

előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő mint 

egy nap.” 2 Pét. 3,8 Az 1000 év alatt ítélet folyik majd a Mennyben a gonoszok felett. Ebben 

az ítéletben az igazak is részt vesznek. „Nem tudjátok-é, hogy a szentek a világot ítélik meg? 

És ha ti ítélitek meg a világot, méltatlanok vagytok-é a legkisebb dolgokban való ítéletekre? 

Nem tudjátok-é, hogy angyalokat fogunk ítélni, …”1 Kor. 6,2-3 „És az angyalokat is, a kik 

nem tartották meg fejedelemségöket, hanem elhagyták az ő lakóhelyöket, a nagy nap ítéletére 

örök bilincseken, sötétségben tartotta.” Júd. 1,6 Ebben az időben Isten „világra hozza a 

sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait” 1 Kor. 4,5 

Krisztus 3. eljövetelekor „az Olajfák- hegyére ereszkedik le, ahonnan feltámadása után 

felemelkedett, és ahol az angyalok megismételték visszatérésének ígéretét.”7 (Csel. 1,9-12). 

„Mert eljön az Úr, és harczol azok ellen a népek ellen, a mint harczolt vala ama napon, a 

harcznak napján. És azon a napon az Olajfák hegyére veti lábait, a mely szemben van 

Jeruzsálemmel napkelet felől, és az Olajfák hegye közepén ketté válik, kelet felé és nyugot 

felé, igen nagy völgygyé, és a hegynek fele észak felé, fele pedig dél felé szakad. És az én 

hegyem völgyébe futtok, mert a hegyközi völgy Azálig nyúlik, és úgy futtok, a mint futottatok 

a földindulás elől Uzziásnak, Júda királyának napjaiban. Bizony eljő az Úr, az én Istenem, 

és minden szent vele. És úgy lesz azon a napon: Nem lesz világosság, a ragyogó testek 

összezsugorodnak.”*3 Zak. 14,3-6 (Vö. Ámós 1,1) A régi fordítások szerint sötétség lesz 

dermesztő hideggel, míg az új fordítások szerint nem lesz hideg. Logikus azonban azt 

gondolni, hogy sötétség lesz, dermesztő hideggel mivel Isten ezt mondja: „Mindjárt pedig 

ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik,…” Mát. 24,29 – Ez 

már Krisztus 2. eljövetelekor meg lesz és teljessé válik. Az 1000 év alatt a földön sötétség van 

és hideg. „De lesz egy nap, a melyet az Úr tud, se nappal, se éjszaka, és világosság lesz az 

estvének idején.”*4 Zak. 14,7 Ekkor „Az új Jeruzsálem káprázatos ragyogással alászáll az 

égből a fogadására megtisztított és előkészített helyre.”8 (Jel. 21,2) 

 

„És mikor eltelik az ezer esztendő, a Sátán eloldatik az ő fogságából. És kimegy, hogy 

elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a Gógot és a Magógot, hogy egybegyűjtse őket 

háborúra, a kiknek száma, mint a tenger fövenye. És feljövének a föld szélességére, és 

körülvevék a szentek táborát és a szeretett várost; és Istentől a mennyből tűz szálla alá, és 

megemészté azokat. És az ördög, a ki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, a hol van a 

fenevad és a hamis próféta; és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké.” Jel. 20,7-10 

 

A második adventkor Jézus elpusztította a gonoszokat, de még nem örökre. Tehetetlen 

hulláikkal van tele a föld. „És lesz ama napon: meglátogatja az Úr a magasság seregét a 

 
*3 Régi fordítás szerint: „És azon a napon nem lesz világosság, hanem hideg és fagy.” Zak 14,6 (Káldi 

Neovulgáta) „Es nem lészen azon a’napon világos és állandó Nap.” Zak. 14.6 (Aranyos)  

Új fordítás szerint: „Azon a napon nem lesz sem hőség, sem hideg, sem fagy.” Zak. 14.6 (MBT) „Azon 

a napon nem lesz többé sem hideg, sem fagy.” Zak. 14.6 (Kat. ford.) 
*4 „Csodálatos nap lesz - csak az Úr ismeri. Nem lesz nappal és nem lesz éjjel; és este is világos lesz.” 

Zak. 14,7 (Kat. ford.) „De lesz egy nap, amit az Úr ismer, amelyen nem lesz nappal és éjszaka, hanem 

esti időben is világosság lesz.” (Káldi Neovulgáta)  
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magasságban, és a föld királyait a földön: És összegyűjtve összegyűjtetnek gödörbe, mint a 

foglyok, és bezáratnak tömlöczbe, és sok napok után meglátogattatnak.” Ésa. 24,21-22 Az 

ezer év eltelte után a gonoszok ismét lehetőséget kapnak Istentől, azért, hogy 

visszafordíthatatlan lázadásuk mindenekelőtt nyilvánvaló legyen, és végrehajtsák rajtuk az 

igazságos ítéletet. Ez Krisztus 3. eljövetelekor valósul meg. Ezer éves szunnyadásuk után 

Krisztus feléleszti, feltámasztja őket ez lesz majd a gonoszok második élete.*5 „A többi halott 

nem kelt életre, míg el nem telt az ezer esztendő.” Jel. 20,5 (MBT. ford.) Ján. 5,28-29-ben 

pedig ezt olvassuk „Ne csodálkozzatok ezen: mert eljő az óra, a melyben mindazok, a kik a 

koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, És kijőnek; a kik a jót cselekedték, az élet 

feltámadására; a kik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására.” – ez a gonoszok 

második élete. A gonoszok indítékai, szándékaik semmit nem változtak. Most Sátán egyesítő 

vezetése alatt a történelem folyamán élt összes gonoszok egyesülnek „a kiknek száma, mint 

a tenger fövenye”. (Sátán hadserege most még nagyobb, mint ezer évvel korábban a 6. csapás 

idején, amikor csak az akkor élő gonoszokat egyesíthette.) Ekkor Sátán már nem tudja 

felhasználni az egyházi és politikai hatalmakat, hiszen azok a saját koruknak megfelelően 

tevékenykedtek és intézményeik Krisztus 2. eljövetelekor megsemmisültek. A gonoszok saját 

koruknak megfelelő ismerettel szálltak sírba, és úgy is támadnak fel. Nincs lehetőség és idő 

egyházak alapítására, amely felügyelje az emberek lelkiismeretét. Nem lehet államot 

alapítani, nincs már mire, hiszen a föld elpusztult.  Sátán most mindent onnan kezd el 

folytatni, ahol azt korábban 1000 évvel ezelőtt abbahagyta. Sátán céljai az 1000 év alatt 

semmit sem változtak. Most is ezt gondolja magában: „Az égbe megyek fel, az Isten csillagai 

fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Felibök hágok a 

magas felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz.” Ésa. 14,13-14 Sátán nem adta fel 

nagyravágyó terveit. A 6. csapás idején Krisztusnak, a Megváltónak adta ki magát, azt 

állította magáról, hogy ő az Isten. Most ismét a régi cselhez folyamodik, és ismét 

„átváltoztatja magát világosság angyalává.” 2 Kor. 11,14 A vallás nevében gyűjti zászlaja 

alá a gonoszokat. A gonoszoknak azt állítja, hogy ő támasztotta fel őket, és ismét csodákat 

tesz, hogy elhitesse őket.  A gonoszok szíve most is tele van, mint azelőtt Isten és népe iránti 

gyűlölettel. Háborút indítanak a „szeretett város” a mennyei Jeruzsálem ellen (Zsolt. 48,3; 

Máté 5,35), melyben az igazak Isten oltalmát élvezik. De kudarcot vallanak és Isten végső 

ítéletével, látogatja meg őket. „És azon a napon lesz, hogy nyomtatókővé teszem 

Jeruzsálemet minden népnek; a ki emelni akarja azt, mind szakadva-szakad meg, noha 

összegyül ellene a föld minden pogánya. Azon a napon, így szól az Úr, megverek minden 

lovat rettegéssel, a lovagját pedig őrültséggel; de a Júda házát nyitott szemmel nézem, a 

népeknek pedig minden lovát vaksággal verem meg. És azt mondják szívökben Júda 

fejedelmei: Az én erősségem Jeruzsálemnek lakói, az ő Istenökkel, a Seregek Urával. Azon a 

napon olyanokká teszem Júda fejedelmeit, mint a milyen a tüzes serpenyő a fák között, és a 

milyen a tüzes fáklya a kévék között: megemésztenek jobb és bal felől minden körülvaló népet; 

de Jeruzsálem tovább is a helyén marad Jeruzsálemben! És megoltalmazza az Úr Júdának 

sátrait, mint azelőtt, hogy ne legyen nagyobb Dávid házának dicsősége és Jeruzsálem 

lakosának dicsősége, mint a Júdáé. Azon a napon oltalma lészen az Úr Jeruzsálem lakosának, 

és azon a napon olyan lesz köztök a legalábbvaló, mint Dávid, a Dávid háza pedig, mint az 

Isten, mint az Úrnak angyala ő előttök. És azon a napon lesz, hogy kész leszek elveszteni 

minden pogányt, a kik Jeruzsálemre támadnak;”*6 Zak. 12,3-9  

 
*5 Mivel van egy részleges feltámadása is a gonoszoknak Jel. 1,7; Máté 14,62; 26,64; 24,30; Dán. 12,2 

szerint ekkor azonban, csak azért támadnak fel Kr. 2. eljövetelekor, hogy szembesüljenek annak a 

valóságával, hogy Krisztus eljött és az igazak elváltoznak (NK 567./571.o.) aztán megsemmisülnek. A 

gonoszok itt tehát csak passzív szereplők, nem tevékenyek.   
*6 „Azon a napon majd súlyos kővé teszem Jeruzsálemet minden nép számára: aki föl akarja emelni, 

mind megszakad bele, még ha összefog is ellene a föld minden népe. Azon a napon - így szól az ÚR - 
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„Ekkor Sátán felkészül az utolsó nagy összecsapásra. A tét a főhatalom. Amíg a gonoszság 

fejedelme nem gyakorolhatta hatalmát, és nem volt kit becsapjon, addig tehetetlen és komor 

volt. De amikor a gonoszok feltámadnak, és Sátán maga mellett látja a nagy sokaságot, 

reménye újraéled, és eltökéli, hogy nem adja fel a nagy küzdelmet. Az elkárhozottak egész 

seregét zászlaja alá gyűjti, és megkísérli velük tervét megvalósítani. A gonoszok Sátán foglyai 

Krisztus megtagadásával meghódoltak a lázadó vezér előtt. Most is készek javaslatait 

elfogadni, és parancsát teljesíteni. Sátán azonban korábbi ravaszságához híven nem árulja 

el kilétét. Fejedelemnek* mondja magát, a világ jogos urának, akit jogtalanul kiforgattak 

örökségéből. Becsapott alattvalói előtt megváltónak tünteti fel magát. Azt hazudja, hogy az 

ő hatalma hozta ki őket a sírból, és azt ígéri, hogy felszabadítja őket a legkegyetlenebb 

elnyomás alól. Krisztus távollétében Sátán – állításai alátámasztására – csodákat művel. A 

gyengéket erőssé teszi** és mindenkit betölt a maga szellemével és erejével. Majd vállalja, 

hogy a szentek tábora ellen vezetve őket elfoglalja Isten Városát. Ördögi ujjongással mutat a 

feltámadtak megszámlálhatatlan sokaságára, és kijelenti, hogy vezérükként képes lesz 

legyőzni a várost és visszaszerezni trónját és birodalmát.”9 Sátán robbantotta ki az első 

lázadást és háborút a mennyben (Jel. 12,7) és az utolsó lázadás és háború is az ő nevéhez fog 

fűződni. (*A Biblia szerint Sátán „a levegőbeli hatalmasság fejedelme” Ef. 2,2 és „e világ 

fejedelme” Ján. 12,31; 14,30; 16,11 lett.) (** Pl. A gadarai ördöngösöket Sátán angyalai a 

démonok annyira felerősítették, hogy a láncokat szétszagatták és a béklyókat összetörték. 

Teljesen fékezhetetlenek voltak. (Mát. 8,28; Márk. 5,3-4; Luk. 8,29)  

 

Az új Jeruzsálem a „szeretett város” dicsősége 

 

 „És elvive engem lélekben egy nagy és magas hegyre és megmutatá nékem azt a nagy várost, 

a szent Jeruzsálemet, a mely Istentől szállott alá a mennyből. Benne vala az Isten dicsősége; 

és annak világossága hasonló vala a legdrágább kőhöz, úgymint kristálytiszta jáspis kőhöz; 

És nagy és magas kőfala vala, tizenkét kapuja, és a kapukon tizenkét angyal, és felírott 

nevek, a melyek az Izráel fiai tizenkét törzsének nevei: Napkeletről három kapu; északról 

három kapu; délről három kapu: napnyugotról három kapu. És a város kőfalának tizenkét 

alapja vala, és azokon a Bárány tizenkét apostolának nevei. A ki pedig én velem beszéle, 

 
azzal verem meg őket, hogy a lovak mind megvadulnak, és a lovasok elvesztik a fejüket. Júda házát 

éberen őrzöm, de a népek lovait vaksággal verem meg. Júda törzsfői ezt mondják magukban: 

Jeruzsálem lakóinak ereje Istenükben, a Seregek URában van. Azon a napon olyanokká teszem Júda 

törzsfőit, amilyen a tüzes serpenyő a fahasábok közt, és amilyen a fáklya a kévék közt: jobbra-balra 

égetik a körülöttük levő népeket, de Jeruzsálem továbbra is békében marad a maga helyén. Először 

Júda sátrait szabadítja meg az ÚR, hogy ne dicsekedjék Dávid háza, és ne dicsekedjenek Jeruzsálem 

lakói Júdával szemben. Azon a napon az ÚR oltalmazza Jeruzsálem lakóit, és olyan lesz közöttük még 

a botladozó is azon a napon, mint Dávid. Dávid háza pedig előttük jár, mint Isten, mint az ÚR 

angyala. Azon a napon meg fogok semmisíteni minden népet, amely Jeruzsálemre támad.” Zak. 12,3-9 

(MBT ford.) „Azon a napon Jeruzsálemet kővé teszem, amelyet föl kell emelni a többi népnek. Aki föl 

akarja emelni, az mind megszakad. [És a föld minden népe egybegyűlik ellene.] Azon a napon - 

mondja az Úr - rémülettel sújtok minden lovat, és tébollyal minden lovast. [Júda házára nyitott 

szemmel tekintek.] Vaksággal sújtom a népnek minden lovát. Akkor így szólnak majd szívükben Júda 

törzsei: „Jeruzsálem lakóinak Istenükben, a Seregek Urában van az erejük.” Azon a napon olyanná 

teszem Júda törzseit, mint a forró serpenyő a fadarabok tetején, és mint az égő csóva a szalmában: 

jobb felé is, bal felé is minden népet körös-körül. De Jeruzsálem megmarad a maga helyén. Az Úr 

először Júda sátrait menti meg, hogy Dávid házának dicsősége és Jeruzsálem lakóinak dicsősége ne 

múlja felül Júdáét. Azon a napon az Úr védelmébe veszi Jeruzsálem lakóit. Azon a napon még a 

botladozó is olyan lesz közöttük, mint Dávid, és Dávid háza, mint az Isten [mint az Úr angyala] fog 

állni az élükön. Azon a napon hozzálátok, és mind kiirtom azokat a népeket, amelyek Jeruzsálem ellen 

kivonulnak.” Zak 12,3-9 (Kat. ford.)  
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annál vala egy arany vessző, hogy megmérje a várost, és annak kapuit és kőfalát. És a város 

négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megméré a várost a vesszővel 

tizenkétezer futamatnyira: annak hosszúsága és szélessége és magassága egyenlő. És 

megméré annak kőfalát száznegyvennégy singre, ember mértékével,*7 azaz angyaléval.  És 

kőfalának rakása jáspisból vala; a város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló. És a 

város kőfalának alapjai ékesítve valának mindenféle drágakövekkel. Az első alap jáspis; a 

második zafir; a harmadik kálczédon; a negyedik smaragd; Az ötödik sárdonix; a hatodik 

sárdius; a hetedik krizolitus; a nyolczadik berillus; a kilenczedik topáz; a tizedik krisopráz; a 

tizenegyedik jáczint; a tizenkettedik amethist. A tizenkét kapu pedig tizenkét gyöngy; minden 

egyes kapu egy-egy gyöngyből vala; és a város utczája tiszta arany, olyan mint az átlátszó 

üveg.” Jel. 21,10-21 A város és dicsősége rendkívüli olyan „A miket szem nem látott, fül nem 

halott és embernek szíve meg se gondolt,…”. 1 Kor. 2,9 A város méretei is szintén 

bámulatosak. Magassága, hosszúsága és szélessége egyenlő tizenkétezer futamnyi, azaz 2220 

km (a futam görögül sztadion 185m). A város tökéletesen arányos és kőfala 144 sing (vagy 

könyök pontosan 44,4 cm; elnagyolt számítás szerint 50cm) azaz 64 m, elnagyolt számítás 

szerint 72m.  „A bibliamagyarázók véleménye eltér a tekintetben, hogy a város kocka vagy 

piramis alakú. Általában a piramis alakot részesítik előnyben.” (KIA) A városon belül van a 

„szentek tábora”.  „És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem a ki útálatosságot és 

hazugságot cselekszik, hanem csak a kik beírattak az élet könyvébe, a mely a Bárányé.” Jel. 

21,27- mondja az új Jeruzsálemről. „Messze a város felett, fényes arany alapzatú trónon ül az 

Isten Fia, és körülötte országának polgárai. Nincs nyelv, amely el tudná mondani, nincs toll, 

amely le tudná írni Krisztus hatalmát és fenségét.”10 „A nagy lázadó mindig igazolni akarta 

magát. Be akarta bizonyítani, hogy a lázadásért Isten kormányzata a felelős. E roppant 

intelligencia minden képességét erre a célra összpontosította. Megfontoltan, tervszerűen 

dolgozott, és bámulatos sikerrel fogadtatta el tömegekkel a hosszú küzdelemre adott 

magyarázatát. Az összeesküvés elindítója évezredeken át igazságként adta elő a hazugságot. 

De most ütött az óra, amikor a lázadás véglegesen meghiúsul, és Sátán története és jelleme 

lelepleződik. Krisztus trónfosztására népének elutasítására tett utolsó nagy erőfeszítésével az 

őscsaló egészen lerántja álarcát. A vele szövetkezők észreveszik a vállalkozás teljes kudarcát. 

Krisztus követői és a hűséges angyalok szemlélői az Isten kormányzása elleni fondorkodás 

kiteljesedésének. És mindenki elborzad tőle.”11 „A gonoszok megigézve nézik Isten Fiának 

koronázását. Látják kezében a mennyei törvénytáblákat - a tilalmakat, amelyeket semmibe 

vettek és áthágtak. Tanúi a megváltottak kitörő csodálatának és elragadtatott imádatának; és 

miközben az ének hangja végigzúg a városon kívül rekedt tömeg felett, egy emberként 

kiáltják: "Nagyok és csodálatosak a Te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és igazak 

a Te utaid, óh szentek Királya! " (Jel 15:3) - és térdre hullva imádják az élet Fejedelmét. 

Sátán kővé meredve nézi Krisztus dicsőségét és méltóságát. Ő, aki valamikor oltalmazó kérub 

volt, tudja, honnan esett ki.”12 Ezékiel 28,12-18-ig ezt mondja: „Te valál az arányosság 

pecsétgyűrűje, teljes bölcseséggel, tökéletes szépségben. Édenben, Isten kertjében voltál; 

rakva valál mindenféle drágakövekkel: karniollal, topázzal és jáspissal, társiskővel és onixxal, 

berillussal, zafirral, gránáttal és smaragddal; és karikáid mesterkézzel és mélyedéseid 

aranyból készültek ama napon, melyen teremtetél. Valál felkent oltalmazó Kérub; és úgy 

állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál, tüzes kövek közt jártál. Feddhetetlen valál 

útaidban attól a naptól fogva, melyen teremtetél, míg gonoszság nem találtaték benned. 

Kereskedésed bősége miatt belsőd erőszakossággal telt meg és vétkezél; azért levetélek téged 

az Isten hegyéről, és elvesztélek, te oltalmazó Kérub, a tüzes kövek közül. Szíved felfuvalkodott 

 
*7 „Az ember mértékével kifejezés egyszerűen azt jelenti, hogy bár az angyal sajátos mérővesszőt 

használt, de emberi mértékegységekben fejezte ki az adatokat.” (KIA)  
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szépséged miatt; megrontottad bölcseségedet fényességedben; a földre vetettelek királyok 

előtt, adtalak szemök gyönyörűségére. Vétkeid sokaságával kereskedésed hamisságában 

megfertéztetted szenthelyeidet; azért tüzet hoztam ki belsődből, ez emésztett meg téged;…” 

Sátán egykor a leghatalmasabb és legdicsőségesebb angyali teremtmény volt. Ez a hatalmas 

angyal egykor Isten közvetlen közelében foglalt helyet. „és úgy állattalak téged, hogy Isten 

szent hegyén valál, tüzes kövek közt jártál.” Pozíciója magasztosabb volt minden más 

teremtménynél. Megbecsült helye volt mégis értelmetlenül fellázadt Teremtője ellen. Jézus, 

amikor a Földön járt így intette hűséges követőit: „Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, 

hogy engem elébb gyűlölt ti nálatoknál.” Ján. 15,18 A világ Krisztussal szembeni gyűlölete 

Sátántól származik. De Sátán ellenségeskedését már a mennyben elkezdte ok nélkül féltékeny 

lett Krisztusra és gyűlölte Őt. Lázadása következtében Sátánnak sikerült maga mellé állítania 

az angyalok „az ég csillagainak harmadrészét” Jel. 12,4. Azonban a mennyben kitört 

háborúban Lucifer és angyalai vereséget szenvedtek és a Földre vettettek (Jel. 12,7-9; 2 Pét. 

2,4; Júd. 1,6; Luk. 10,18; Ezék. 28,16; Jel. 12,13; Ésa. 14,12-15). „Kárhoztasd őket, oh Isten; 

essenek el saját tanácsaik által; taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak 

ellened.” Zsolt. 5,11  

 

Lucifer száműzetése után egy másik hatalmas angyal Gábriel, aki magasztos tisztségére 

bemutatkozásakor csak úgy utal, hogy „az Isten előtt állok” Luk. 1,19 foglalta el helyét.  

 

 
Hűséges angyal (Yuri B – Pixabay; kereskedelmi használatra ingyenes kép)  

 

Gábriel volt az az angyal, akinek az a megtiszteltetés jutott, hogy bejelenthette Krisztus 

születését (Luk. 1,26-33) és ő volt az, aki Jézus feltámadásakor nagy földindulással érkezett 

meg a mennyből (Mát. 28,2), hogy közvetítse az Atya üzenetét. Sátán lett a földön a királyok 

látványossága. Bukása ellenére mégis politikai hatalmak követték és szolgálták Sátánt. Sátán 

lázadásával másokra és önmagára is csak átkot hozott.  

 

 „És láték egy nagy fehér királyiszéket, és a rajta űlőt, a kinek tekintete elől eltűnék a föld és 

az ég, és helyök nem találtaték. És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten 
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előtt; és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, a mely az életnek 

könyve; és megítéltetének a halottak azokból, a mik a könyvekbe voltak írva, az ő 

cselekedeteik szerint. És a tenger kiadá a halottakat, a kik ő benne voltak; és a halál és a 

pokol is kiadá a halottakat, a kik ő nálok voltak; és megítéltetének mindnyájan az ő 

cselekedeteik szerint. A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába.* Ez a második 

halál, a tűznek tava. És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába 

vetteték.” Jel. 20,11-15 A második halál a kárhozat halálát jelenti. Végül ez éri utol a 

gonoszokat. „A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és útálatosoknak és gyilkosoknak, és 

paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a 

tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, a mi a második halál.” Jel. 21,8 (* „és a halál nem lesz 

többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” Jel. 

21,4; „Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál.” 1 Kor. 15,26; „Elveszti a halált örökre,…” 

Ésa. 25,8) 

 

Ezékiel 39. fejezete szintén részletesen ír az ezer év eltelte utáni eseményekről.  

 

„És te, embernek fia, prófétálj Góg ellen, és mondjad: Így szól az Úr Isten: Ímé, én ellened 

megyek Góg, Rós, Mések és Tubál fejedelme! – (szól a figyelmeztetés Sátánnak és 

népének.) És elcsalogatlak és vezetgetlek, és felhozlak messze északról, és beviszlek Izráel 

hegyeire. És kiütöm kézívedet balkezedből, és nyilaidat jobbkezedből kiejtem. Izráel hegyein 

esel el te és minden sereged és a népek, melyek veled lesznek; a ragadozó madaraknak, 

minden szárnyas állatnak és a mezei vadaknak adtalak eledelül.” Ezék. 39,1-4 A 

legsúlyosabb veszedelem mindig északról érte az Izraelitákat. Mesek és Tubál északi népek 

voltak. Sátán azt gondolta magában, hogy elfoglalhatja Isten trónját. „Miként estél alá az 

égről fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, a ki népeken tapostál! Holott te ezt 

mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom 

a gyülekezet hegyén messze északon. Felibök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a 

Magasságoshoz.” Ésa. 14,12-14 Szimbolikus értelemben a „messze észak” Sátánnak és 

szolgáinak a lakhelye. „Izráel hegyei” átvitt értelemben Isten népét jelentik (Ezék. 6,2; Ezék. 

36,1). „Izráel hegyei” közé tartozik a Sion is, amely egyike azoknak a domboknak, amelyen 

Jeruzsálem épült. Átvitt értelemben a lelki Izráelt ábrázolja. Sátán és hadserege, amikor 

megtámadja Isten népét „beviszlek Izráel hegyeire” az Úr beavatkozik és lefegyverzi 

ellenségét „kiütöm kézívedet balkezedből, és nyilaidat jobbkezedből kiejtem”. Sátán és népe 

végső bukását az Isten és népe elleni támadás okozza. „Izráel hegyein esel el te és minden 

sereged és a népek, melyek veled lesznek”. A „ragadozó madaraknak…szárnyas 

állatnak…mezei vadaknak” kifejezés a megsemmisítő vereségre és az ezzel járó rettenetes 

gyalázatra utal (lásd még Ezék.39,17-20), hasonlóképpen, mint a Dávid és Góliát 

történetében. „Dávid pedig monda a Filiszteusnak: Te karddal, dárdával és paizszsal jössz 

ellenem, én pedig a Seregek Urának, Izráel seregei Istenének nevében megyek ellened, a kit te 

gyalázattal illetél. A mai napon kezembe ad téged az Úr, és megöllek téged, és fejedet 

levágom rólad. A Filiszteusok seregének tetemét pedig az égi madaraknak és a mezei 

vadaknak fogom adni a mai napon, hogy tudja meg az egész föld, hogy van Izráelnek 

Istene. És tudja meg ez az egész sokaság, hogy nem kard által és nem dárda által tart meg az 

Úr, mert az Úré a had, és ő titeket kezünkbe fog adni.” 1 Sám. 17,45-47 Tovább folytatva 

Ezék. 39,5 ezt mondja: „A mező színén esel el, mert én szóltam, ezt mondja az Úr Isten.”  Ez 

párhuzamban áll két Egyiptomról szóló Igehellyel. Az egyikről Ezék. 29,5-ben, a másikról 

Ezék. 32,4-ben olvashatunk. „És kivetlek a pusztába téged és folyóid minden halát; a mező 

színére esel; egybe nem szedetel s nem gyűjtetel; a földi vadaknak s az égi madaraknak adlak 

eledelül.” Ezék. 29,5 „És leterítlek a földre, a mezőség színére vetlek, és reád szállítom az ég 

minden madarát, s megelégítem belőled az egész föld vadait.” Ezék. 32,4 
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Ezék. 39,6 pedig ezt mondja: „És bocsátok tüzet Mágógra és azokra, a kik a szigeteken 

bátorságosan laknak, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr.” A MÁGOG szó jelentései „a 

család kiterjesztése v. növekedése; Góg földje;”13 A szigetlakó népek főleg Jáfet fiai (1 Móz. 

10,2-5), legtágabb értelemben az egész világ benne van. A Jáfet név egyes jelentései is erre 

utalnak: Isten megnagyobbít, nagy kiterjedés; kitágulás;14 „És bocsátok tüzet Mágógra” 

vagyis a gonoszokra Sátán népére, családjára. Más szóval azokra, akiket Jézus Krisztus így 

jellemez „Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni.” 

Ján. 8,44 

 

 „És az én szent nevemet megismertetem az én népem, Izráel között, s többé nem hagyom 

megfertéztetni szent nevemet; és megtudják a pogányok, hogy én, az Úr, szent vagyok 

Izráelben! Ímé, eljött és meglett, ezt mondja az Úr Isten; ez az a nap, a melyről szólottam. 

És kimennek Izráel városainak lakói, és feltüzelik és felégetik a fegyvereket s a kis és nagy 

paizsokat, a kézívet és a nyilakat és a kézbeli pálczákat és dárdákat, és tüzelnek velök hét 

esztendeig. És fát nem hordanak a mezőről, sem az erdőkről nem vágnak, hanem a 

fegyverekből tüzelnek, és zsákmányt vetnek zsákmányolóikban, s prédálóikat elprédálják, 

ezt mondja az Úr Isten.” Ezék. 39,7-10 A végső ítélet Istennek dicsőségére válik. A földön 

nem lesznek többé háborúk és fegyvergyártás. Nem oltják ki többé az emberek sem a másik 

ember, sem az állatok sem más lények életét. Ésa. 2,4 ezt mondja: „Ki ítéletet tesz a pogányok 

között, és bíráskodik sok nép felett; és csinálnak fegyvereikből kapákat, és dárdáikból 

metszőkéseket, és nép népre kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanul.” Mik. 4,3 pedig 

ezt: „És sok népek között ítéletet tészen, és megfedd erős nemzeteket nagy messze földig és 

fegyvereiket kapákká kovácsolják, dárdáikat pedig sarlókká; nép népre fegyvert nem emel, és 

hadakozást többé nem tanulnak.” Hós. 2,17 –ben pedig ezt olvassuk: „És azon a napon 

frigyet szerzek nékik a mezei vadakkal, az égi madarakkal és a föld férgével, és az ívet, kardot 

és háborút eltörlöm e földről, és bátorságos lakozást adok nékik.” A végső ítélet után örök 

béke és békesség lesz, mert „…nem lészen kétszer veszedelem.” Náh. 1,9. Nem lesznek többé 

háborúk „mert az elsők elmúltak.” Jel. 21,4 „Nem ártanak és nem pusztítnak sehol 

szentségemnek hegyén, mert teljes lészen a föld az Úr ismeretével, mint a vizek a tengert 

beborítják.” Ésa. 11,9 

 

Folytassuk tovább Ezék. 39,11-gyel melyhez a helyes értelmezés miatt több Bibliafordítást 

idézek.  

 

„És lészen azon a napon, hogy adok Gógnak helyet, hol temetője legyen Izráelben, a 

vándorok völgyét keletre a tengertől, ez fogja bezárni e vándor népséget; és ott temetik el 

Gógot és minden gyülevészét, és nevezik Góg gyülevésze völgyének.” Ezék. 39,11 

 

„Azon a napon nevezetes sírhelyet adok Gógnak Izráelben, a Vándorok völgyét a tengertől 

keletre, és az elzárja a vándorok előtt az utat. Ott temetik el Gógot egész seregével együtt. 

Ezért fogják azt a Góg serege völgyének nevezni.”  Ez. 39,11 (MBT ford.) 

 

„Azon a napon nevezetes helyet adok Izraelben Gógnak temetőül, Abarim völgyét, a tengertől 

keletre - ez útjában lesz az arra járóknak -, és oda temetik el Gógot tömérdek seregével 

együtt, s Hamon-Góg völgyének nevezik majd el.”  Ez 39,11 (Kat. ford.) 

 

„Ez lesz azon a napon: Nevezetes helyet adok majd Gógnak temetőül Izraelben, a Vándorok 

völgyét a tengertől keletre, és útját állja majd a vándorlóknak; ott temetik el Gógot és egész 

sokaságát, és neve ez lesz: „Góg sokaságának völgye.”” Ez 39,11 (Káldi Neovulgáta) 
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Ezék. 39,11-ben egy fordítási problémával találkozunk a különböző Bibliafordítások szerint 

Góg sírhelyét a tengertől, vagyis a Holt – tengertől keletre kell keresnünk. Ezt a helyet 

fordítják Abarim*8 völgyének. A fő problémát az okozza, hogy a Bibliában Abarim völgye 

nem is szerepel csak az Abarim hegye (4 Móz. 27,12; 5 Móz 32,49 - erre a hegyre ment fel 

Mózes, hogy megszemlélje Kánaánt; 4 Móz. 33,47 – 48 itt ütöttek tábort az Izraeliták mikor 

Kánaán felé haladtak), 4 Móz. 21,11 – említi még Abarim pusztáját szintén táborhelyként.*9 

Ezek az események azonban nem hozhatóak összefüggésbe a Góg és Mágog csatájáról szóló 

végítélettel. Jer. 22,20 –ban van egy ítéletről szóló figyelmeztetés, amelyet az Abarim 

hegységről hirdetnek meg, de itt sem a völgyről van szó. A következő problémát az jelenti, 

hogy a különböző fordítások még maguk is kiemelik, hogy egy »nevezetes« helyről van szó, 

mégpedig Izráelben. Ha viszont a Holt- tengertől keletre azonosítunk, akkor Moábita területre 

jutunk. Ahogy pl. már az előbb említettük Abarim hegységét, pusztáját. Ez a terület azonban 

hagyományosan nem tartozott Izraelhez. 

 

 
(Rajz: SG) 

 

Ha azonban megnézünk egy régi fordítású Káldi ill. Aranyos Bibliát ott egészen más 

fordítással találkozunk.  

 

 „És leszen az napon: Gógnak nevezetes temetőhelyet adok Izraelben, a vándorok völgyét, 

napkeletre a tenger felé, mely álmélkodásba ejti az átmenőket; * és eltemetik ott Gógot és 

minden ő sokaságát, és a völgy Góg sokasága völgyének fog hivatni.” Ez 39,11 (Káldi Biblia) 

 

 
*8 ABARIM (egy folyón vagy völgyön túli; vidékek, palánkok, szegélyek; átkelő helyek, gázlók; 

barázdák; hegyoldalak). Vagy a Jordántól keletre eső terület, vagy a moábiták földjétől északnyugatra 

fekvő hegylánc (4Móz 27,12). (Bibliai nevek és fogalmak- Abarim) 
*9 IJÉ-ABARIM (abarimi romok). Az izráeliták táborhelye a pusztai vándorlás során (4Móz 21,11; 

33,44–45). (Bibliai nevek és fogalmak- Ijé-Abarim) 
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„Es lészen azon a’napon, adok Gógnak temetö helyet ott tudniillik Izraelben, abban 

a’völgyben a’mellyben járnak a’napkeleti tengerre: és bédugják orrokat a’kik azon 

általmennek, és ott temetik-el Gógot és minden ö sokaságát, és nevezik Góg sokasága 

völgyének.” Ez. 39.11 (Aranyos Biblia) 

 

Ugyanígy van fordítva a Brit és Külföldi Biblia – Társulat 1910-ben megjelent Károli 

fordítású Bibliája is.  

 

Itt is Izraelen belül kell keresnünk ezt a bizonyos nevezetes helyet, de itt ellentétben az új 

fordításokkal nem a Holt- tengertől keletre, hanem a Holt – tenger felé vivő úton vagy út 

mellett helyezkedik el az a bizonyos völgy. Ennek a völgynek azonban a látványa is 

megdöbbentő „mely álmélkodásba ejti az átmenőket” és igen nagy bűzt áraszt „és bédugják 

orrokat a’kik azon általmennek,”. Tehát egy igen rossz hírű völgyről van szó. Vajon melyik 

lehet ez a völgy, amelynek jelentése kapcsolatban áll a végítélettel? Jeruzsálemtől nyugatra és 

délre a Holt – tenger felé vezető út mentén terül el a HINNOM VÖLGYE (héb.: Gé-Hinnom) 

ebből lett a görög GYEHENNA (héb.: Ge-Hinnom = Hinnom völgye; hinnom: nyöszörgés, 

sóhajtás; kegyelmes, jóságos, gazdag).15 A legszörnyűbb bálványimádás emberáldozatokkal 

és spiritizmus folyt ebben a völgyben (2 Krón. 28,3; 33,6; Jer. 7,31; 32,35). A Hinnom 

völgyében volt a TÓFET (kiköpés, utálat, undor; a tűz, az elégetés helye; törés).16 „És 

felépítették a Tófet magaslatait, a mely a Ben-Hinnom völgyében van, hogy megégessék 

fiaikat és leányaikat tűzben, a mit nem parancsoltam, és a mi gondolatomban sem volt.” Jer. 

7,31 A szörnyű bálványimádás miatt Isten előre megátkozta e helyet: „Azért ímé eljőnek a 

napok, azt mondja az Úr, a mikor nem beszélnek többé a Tófetről, sem a Ben-Hinnom 

völgyéről, hanem az öldöklés völgyéről; és temetkezni fognak Tófetben, és hely sem lesz 

elég.” Jer. 7,32; Jer. 19,6. Isten kiválasztott népe letért a helyes útról és bálványok előtt 

hajtották meg magukat, intő példa ez minden nép számára, hogy az Isten nem 

személyválogató és kivételt nem tesz a bűnt cselekvőkkel. A bálványimádó nép végül oda 

kerül ahová való: „És ezt mondd nékik: Ezt mondja a Seregek Ura: Így töröm össze e népet és 

e várost, a mint összetörhető e cserépedény, a mely többé meg sem építhető; és Tófetben 

temettetnek el, mert nem lesz más hely a temetkezésre.” Jer. 19,11 Jeremiás 31,40-ben „a 

holttesteknek és a hamunak egész völgye,” az MBT ford. szerint a „Hulla-völgy és Hamu-

völgy”. „És lerontom a ti magaslataitokat, és kiirtom a ti nap-oszlopaitokat, és a ti 

holttesteiteket bálványaitok holttetemeire hányatom, és megútál titeket az én lelkem.” 3 Móz. 

26,30 Így teljesedett és teljesedik majd az ősi törvény: „mert a mit vet az ember, azt aratándja 

is.” Gal. 6,7 Jósiás király szüntette ott meg a pogány kultuszt azáltal, hogy szemétlerakó 

helyet csinált belőle, ahol szüntelen égett a tűz a szemét megemésztésére (2 Kir. 23,10). A 

gonoszok éppen így fognak járni a végítéletben, Isten tüze végleg megemészti majd őket. Ez 

lesz a második halál a kárhozat halála. Amikor mindenki elveszi majd cselekedeteinek 

igazságos büntetését. Krisztus a bűnösre hárítja majd vissza törvényszegésének terhét, a bűnt. 

A kárhozat halála olyan nyomorúság, fájdalom és kín, amely minden értelmet felül múl. 

Krisztus a Golgotán ((koponya helye) mely szintén szemétlerakó hely volt) szenvedte el a 

kárhozat halálát*10 az Atya azonban eltakarta e jelenetet a kíváncsi tömegek elől. Krisztusnak 

 
*10 Néhány „titok” Krisztus kereszthalálával kapcsolatban: „Jézus ezt mondta Máriának: „Ne illess 

engem, mert nem mentem még fel az Atyámhoz.” Mikor Krisztus halálban hunyta le szemét a 

kereszten, lelke nem ment fel a mennybe, mint sokan hiszik, máskülönben nem lenne igaz amit mond: 

„Nem mentem még fel az Atyához.” Krisztus lelke a sírban szunnyadt testével, nem szárnyalt föl a 

mennybe, hogy külön élete legyen, s letekintsen a gyászoló tanítványokra, akik bebalzsamozták testét, 

melyből lelke – szerintük – elröppent. Amiből Jézus élete állt, minden ott maradt testével a sírboltban, 

s mikor előjött egész lényként jött elő. Nem kellett visszarendelnie lelkét a mennyből. Hatalmában állt 
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egyedül kellett kiinnia a „poharat.” Az Atyának magára kellett Őt hagynia, úgy kellett reá 

tekintenie mintha Ő követte volna el a világ összes bűnét. Az Atya a bűnnel semmilyen 

közösséget nem vállal. A bűn törvénye a pusztítás és pusztulás törvénye, ami 

összeegyeztethetetlen az Élet Törvényével. A bűnösök szintén magukra maradnak majd 

törvényszegésükkel. A bűn szörnyű terhe miatt az emberi természet összeroppan és a halál az 

örök elmúlás megváltás lesz számukra. „Mert a bűn zsoldja halál;” Róm. 6,23 – mondja az 

írás a múlandóság törvényéről. A gonoszokon örök gyalázat lesz: „És kimenvén, (-

 
letenni az életét és hatalmában állt újra felvenni azt.” (A TE IGÉD IGAZSÁG - Adventista 

Írásmagyarázat 7/a Kötet 157. o. (E. G. White anyagaiból összeállítva))  

„Mária fiának emberi természete vajon Isten Fiának isteni természetévé változott? Nem változott át. A 

két természet egyetlen személyben olvadt össze – az ember Krisztus Jézusban. Őbenne lakozik az 

istenségnek egész teljessége testileg. Mikor Krisztus meghalt emberi természete halt meg. Az istenség 

nem merült el, nem halt meg, ez lehetetlen lett volna…Mikor az angyal hangját hallották: „Atyád hív 

téged”, akkor aki ezt mondta: „Én leteszem az életemet, hogy újra fölvegyem”, és „rontsátok le a 

templomot és három nap alatt megépítem azt,” előjött a sírból az életre, azon élet által, mely benne 

magában volt. Az istenség nem halt meg. Az emberi meghalt, de most már Krisztus József megnyílt 

sírboltja fölött kijelenti: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Isteni voltában Krisztusnak hatalma volt 

megtörni a halál bilincseit. Ő jelenti ki, hogy benne élet volt, hogy életre hívja azokat, akiket életre 

akar szólítani.” (A TE IGÉD IGAZSÁG - Adventista Írásmagyarázat 7/a Kötet 133-134. o. (E. G. 

White anyagaiból összeállítva)) Ha Jézus nem lett volna Isten nem viselhette volna el a világ bűneinek 

szörnyű terhét. Istenségére szüksége volt ehhez. Krisztusnak a kereszten nem csak emberként, hanem 

Istenként is szenvednie kellett. Csak így lehetett áldozata teljes. A bűn olyan súlyos Isten szemében, 

hogy az Atya csak egy Vele egyenlő lény áldozatát fogadhatta el váltságul. Ha csak bűntelen ember 

vagy angyal hozta volna az áldozatot az nem állt volna arányosságban a bűn súlyosságával.  

Van e a bűnnek joga arra, hogy megsemmisítse az Istenséget? Nincs. Miért nincs? Egyrészt mert az 

Isten soha nem vétkezett. Másrészt pedig az Isten halhatatlan és a bűn számára megemésztő tűz. A 

Biblia azt mondja, hogy élete van önmagában és hogy hallhatatlan (Ján. 5,26). Az életerő Istenben 

nemcsak, hogy el nem fogy, hanem még növekszik is! Ez számunkra felfoghatatlan! A Biblia külön 

kiemeli, hogy egyedül az örök Istené a halhatatlanság (1 Tim. 1,17; 6,16). Jézus Istenként és 

emberként áldozta fel önmagát, az isteni természetre szükség volt ahhoz, hogy a világ bűneit 

elhordozza. E természet nélkül Jézus nem lehetett volna Megváltó, mert az isteni természetnek az a 

tulajdonsága, hogy kimeríthetetlen életerővel rendelkezik. Ezért bármilyen hatalmas bűnterhet 

helyeznek rá, akár végtelen súlyút is, mivel maga az isteni természet is végtelen, ezért még a végtelen 

súlyú bűnteher sem képes azt kimeríteni. Mint a végtelen forrás, amelybe egy végtelen szivattyút 

helyeznének, hogy kiszívja annak vízét. Bár a forrás megérezné ezt az iszonyatos terhet és buzgó 

lendülete, mintha egy pillanatra alábbhagyna, vize mégsem merülne ki, mert természetétől fogva - 

amely végtelen - erre képtelen lenne. Ha Jézusnak nem lett volna ott az isteni természete is, akkor 

pusztán emberi természettel nem hordozhatta volna el a világ bűneit, nem ihatta volna ki a poharat. 

Mert amikor az Atya teljesen elfordult tőle és magára hagyta Őt a világ bűneivel, (Mát. 27,46) az 

emberi természet, sőt az angyali természet is és minden teremtményé e roppant súly alatt azonnal 

összeroppant volna, mivel minden teremtmény Istentől függ és egyiknek sincs élete önmagában, ezért 

megsemmisült volna (Jób. 34,14-15). Továbbá a teremtmények élete nem áll arányban a bűn súlyával, 

ezért csakis a Teremtő Isten fizethette meg ezt a hatalmas árat! Röviden tehát, ha Jézus nem lett volna 

egyike az isteni személyiségeknek, NEM LENNE MEGVÁLTÁS! Ugyanígy Jézus istensége sem halt 

meg, mert ez lehetetlenség lenne. A bűnnek nem volt hatalma az Istenség felett. Ha lett volna, akkor 

Sátán már rég használta volna ezt a hatalmat. Az isteni természet soha nem volt alávetve a 

mulandóságnak. Jézus Krisztussal kapcsolatban a Szentírás hangsúlyozza, hogy Ő az Atyától 

„született” (Péld. 8,24-25; Kol. 1,15; Jézus az Atya egyszülött Fia - Ján. 1,18;14; 3,16;18; 4,9) 

amellyel az Írás azt fejezi ki, hogy Ő az Atyához hasonlóan az isteni természet részesévé vált, 

nemcsak részben, hanem teljességében. Mindazt, amit az Atyában az istenség jelentett a Fiú is 

megkapta. 
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Jeruzsálemből) látni fogják azoknak holttesteit, a kik ellenem vétkeztek, mert az ő férgök meg 

nem hal és tüzök el nem aluszik, és minden test előtt borzadásul lesznek.” Ésa. 66,24 „És ha 

megbotránkoztat téged a te kezed, vágd le azt: jobb néked csonkán bemenned az életre, mint 

két kézzel menned a gyehennára, a megolthatatlan tűzre. A hol az ő férgök meg nem hal, és 

tüzök el nem aluszik.” Márk. 9,43-44 „A kinek szóró lapát van az ő kezében, és megtisztítja 

az ő szérűjét; és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan 

tűzzel.” Máté 3,12 „Boldogok, a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az 

életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. (-Jeruzsálembe) De kinn maradnak 

az ebek és a bűbájosok, és a paráznák, és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind a ki szereti 

és szólja a hazugságot.” Jel. 22,14-15 A rettenetes hírű völgy tehát előképe az eljövendő 

végítéletnek. A gonoszok mindaddig a múlandóság alá vannak vetve, amíg végül teljesen meg 

nem semmisülnek. Számukra nincs örök élet és mivel nem élhetnek örökké ezért nem is 

szenvedhetnek örökké csak addig, amíg igazságos büntetésüket elveszik. (Sátán akarta a 

földön a bűnt a nyomort és a szenvedést ’örökéletűvé’ tenni. Ádám és Éva bukása után Sátán 

nagyratörő tervében az szerepelt, hogy a bűnt - a szenvedést és a nyomort örökéletűvé teszi, 

és ezzel egyben hatalmát is bebiztosítja az elbukott emberek felett. Azt remélte, hogy a már 

általa legyőzött emberpár Ádám és Éva az Élet Fájáról is szakít majd, melynek gyümölcsének 

fogyasztása halhatatlanságot eredményez. Így akarta Sátán elérni azt, hogy a bűn és vele 

együtt a szenvedés és a nyomor mindörökre fennmaradjon - örök életűvé váljon. Isten 

azonban aki jól ismerte Sátán szándékát és terveit meghiúsította céljait és kiküldte Ádámot és 

Évát az Éden kertjéből, hogy nehogy szakíthasson az Élet Fájának gyümölcséből és Sátán 

becsvágyó fondorlatos tervei meg ne valósulhassanak. Az Élet Fájának őrzésére pedig 

hatalmas erejű Kérubokat rendelt (1 Móz. 3,22-24). Isten tehát sohasem akarta, hogy az 

emberek örökké szenvedjenek és a bűnnel és a nyomorral halhatatlanul együtt éljenek!)  (A 

farizeusok szintén abban a téves tanításban hittek, hogy „a bűnösök örök rabszolgaságban 

fognak majd sínylődni” – miután elvették büntetésüket.17 (Vö. Luk. 16,23-28)) A gazdagról és 

a szegény Lázárról szóló példázathoz Krisztus felhasználta a nép akkori elképzeléseit, 

amelyet a vallási vezetők tanítottak. Jézus hallgatói közül sokan hitték azt, hogy a halál és a 

feltámadás között az ember öntudatos állapotban van. Azonban a Szentlélek már korábban 

kijelentette Ézsaiás próféta által: „Hiszen Te vagy Atyánk, hiszen Ábrahám nem tud 

minket,…” Ésa. 63,16 „…mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcseség nincs a 

Seolban, a hová menendő vagy.” Préd. 9,12 

A különösen gonosz Joákimot (Eliákimot) Júda Királyát is az a sors és gyalázat érte utol, 

hogy Jeruzsálemen kívül temették el. „De a te szemeid és szíved csak a te nyereségedre 

vágynak, és az ártatlan vérére, és ragadozásra és erőszak elkövetésére. Azért ezt mondja az 

Úr Joákimnak, Jósiás, Júda királya fiának: Nem siratják őt: Jaj atyám! Jaj húgom! nem 

siratják őt: Jaj uram! Jaj az ő dicsőségének. Úgy temetik el, mint a szamarat, kivonják és 

elvetik Jeruzsálem kapuin kivül!” Jer. 22,17-19 A végső ítéletet Sátán és angyalai sem 

kerülhetik el, ők is megsemmisülnek, miután elvették büntetésüket. „Vétkeid sokaságával 

kereskedésed hamisságában megfertéztetted szenthelyeidet; azért tüzet hoztam ki belsődből, 

ez emésztett meg téged; és tevélek hamuvá a földön mindenek láttára, a kik reád néznek. 

Mindnyájan, a kik ismertek a népek közt, elborzadnak miattad; rémségessé lettél, s többé 

örökké nem leszel!” Ezék. 28,18-19 „Nem tudjátok-é, hogy angyalokat fogunk ítélni,”1 Kor. 

6,3 A démonok is tudják, hogy Ítélet lesz rajtuk: „És a mikor eljutott vala a túlsó partra, a 

Gadarénusok tartományába, két ördöngős ment eléje, a sírboltokból kijövén, igen 

kegyetlenek, annyira, hogy senki sem mer vala elmenni azon az úton. És ímé kiáltának 

mondván: Mi közünk te veled Jézus, Istennek fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj 

minket?” Mát. 8,28-29 A bűn természetszerűen magában hordja a romlást, pusztulást és 

halált. „Mert a bűn zsoldja halál;” Róm. 6,23 „De a ki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik 

az ő lelkén; minden, valaki engem gyűlöl, szereti a halált!” Péld. 8,36 
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A város déli oldalán lévő fazekasok kapuján ki lehetett jutni a Hinnom völgybe (Jer. 19,2). A 

Szemét kapu Jeruzsálem városfalának egyik kapuja, amelyen keresztül a Hinnom völgyébe 

lehetett jutni (Neh. 3,13).  

 

 
Jeruzsálem a Hinnóm – völggyel Jézus idejében (Rajz: SG) 

 

Vérmező (arám hakel dema, gör. Hakeldamakh)18 AKELDAMA (vérmező). Az a földdarab, 

amelyet Júdás Jézus tartózkodási helyének elárulásáért kapott pénzén vettek (Csel 1,18–19). 

A földdarab azért nyerte ezt a nevet, mert vérdíjon vásárolták, és mert itt ért Júdás élete 

gyászos véget (Mt 27,7).19 „Egy 4. sz.-ig visszanyúló hagyomány a vérmezőt a Hinnom 

völgye D-i oldalához köti, ahol Jer 19,2–6 szerint fazekasok dolgoztak. A közelben keresik a 

Tófetet is.”20 

 

Tovább folytatva az Ezék. 39,12-15-ben a következőt olvassuk: „És eltemeti őket Izráel háza, 

hogy a földet megtisztítsa, hét álló hónapig. És temetni fog az ország egész népe, s lészen ez 

nékik dicsőségökre a napon, melyen megdicsőítem magamat, ezt mondja az Úr Isten. És 

választanak embereket, kik a földet szüntelen bejárják, temetgetvén ama vándor népséget, 
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azokat, kik még a föld színén maradtak, hogy azt megtisztítsák. Hét hónap múlva indulnak 

keresni. És bejárják e járók a földet, és ha ki embertetemet lát, jelt állít melléje, míg a 

temetgetők eltemetik azt a Góg gyülevésze völgyében.” Ezék. 39,12-15 

Bár ebben a részben nem minden világos, nem tudjuk, hogy pontosan mit akar jelképezni itt 

az Írás, néhány dolgot mégis el lehet róla mondani. Mindenekelőtt azt, hogy a föld 

megtisztításáról olvashatunk az ítélet után. A bálványimádó istentelen népet „a Góg 

gyülevésze völgyében” vagyis a Hinnom völgyében temetik el. A Hinnom völgyében a Tófet 

magaslatain folyt a borzalmas bálványimádás (Jer. 7,31), amely kiváltotta Isten haragját 

„Azért ímé eljőnek a napok, azt mondja az Úr, a mikor nem beszélnek többé a Tófetről, sem a 

Ben-Hinnom völgyéről, hanem az öldöklés völgyéről; és temetkezni fognak Tófetben, és hely 

sem lesz elég.” Jer. 7,32 Emberáldozatokat mutattak be a legundorítóbb bálványisteneknek. 

„És magaslatokat emeltek a Baálnak, a Ben-Hinnom völgyében, hogy megáldozzák fiaikat és 

leányaikat a Moloknak, a mit nem parancsoltam nékik, és még csak nem is gondoltam, hogy 

ez útálatosságot megcselekedjék, hogy Júdát vétekre vigyék.” Jer. 32,35 Jeruzsálem népe 

annyira letért a helyes útról, hogy Isten kijelentette ítéletét a hitehagyó város felett: „És ezt 

mondd nékik: Ezt mondja a Seregek Ura: Így töröm össze e népet és e várost, a mint 

összetörhető e cserépedény, a mely többé meg sem építhető; és Tófetben temettetnek el, mert 

nem lesz más hely a temetkezésre. Így cselekszem e helylyel és ennek lakosaival, azt mondja 

az Úr, és olyanná teszem e várost, a milyen Tófet.” Jer. 19,11-12 A megátalkodott nép 

bálványimádásának színhelyén nyeri el végső büntetését, itt éri majd végzete. A végső időben 

ez magát a Földet jelenti. A gonoszok bálványimádásuk helyén, a Földön nyerik el 

büntetésüket. 

 

Ezék. 39,16 így folytatja: „És egy városnak is Hamóna lesz a neve, és megtisztítják a 

földet.” HAMONA jelentése: rakás, néptömeg, nyüzsgés, tolongás; tömegsír.21 Fordítják még 

„seregek” –nek is a Hamonát (KIA). A gonoszokon végrehajtott Istenítélet után a sok lázadó 

néptömegből már csak hullarakások és tömegsírok maradnak vissza egy rövid ideig.   

 

„És te, embernek fia, így szól az Isten, mondjad a madaraknak, minden szárnyas állatnak 

és minden mezei vadnak: Gyűljetek egybe és jőjjetek el, seregeljetek egybe mindenfelől az 

én áldozatomra, mert én nagy áldozatot szerzek néktek Izráel hegyein, és egyetek húst és 

igyatok vért! Vitézek húsát egyétek, s a föld fejedelmeinek vérét igyátok, kosok, bárányok és 

bakok, bikák, Básánban hízottak mindnyájan; S egyetek kövérséget jóllakásig, és igyatok 

vért megrészegedésig az én áldozatomból, a melyet szerzek néktek; És lakjatok jól az én 

asztalomnál lovakból és paripákból, vitézekből és minden hadakozó férfiakból, ezt mondja 

az Úr Isten.” Ezék. 39,17-20 Ezek a részek újból Isten utolsó ítéletét állítják szemünk elé. 

Sátán hatalmas seregében minden rendű és rangú ember megtalálható. Többek között vitézek, 

fejedelmek, királyok és más hadakozó emberek. A gonoszokon végül beteljesedik az Ebál - 

hegyi átok, amely az engedetleneknek így szólt: „És eledelévé lesz a te holttested az ég 

minden madarának és a föld vadainak, és nem lesz, a ki elűzze azokat.” 5 Móz. 28,26 - Vagyis 

a legnagyobb szégyenben és gyalázatban részesülnek.  

Ezék. 39,21 ezt mondja: „És megmutatom az én dicsőségemet a pogányok között, és 

meglátják mindazok a pogányok az én ítéletemet, melyet cselekedtem, és az én kezemet, 

melyet rájok vetettem.”*11 A gonoszok Krisztus dicsőségét ámulattal szemlélik. Krisztus 

 
*11 „Megmutatom dicsőségemet a népek között, és minden nép meglátja, hogy milyen ítéletet 

tartottam, és hogyan vetettem rájuk kezemet.” Ez. 39,21 (MBT. ford.) „Megmutatom dicsőségemet a 

népek között, és minden nép látni fogja ítéletemet, amit végrehajtok, és kezemet, amely rájuk 

nehezedik.” Ez 39,21 (Kat. ford.) 
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szembesíti őket tetteikkel. Sátánt és népét saját tetteik ítélik el. Amikor Sátán utolsó nagy 

csalása is lelepleződik, ekkor a sátáni tömegeken, népeken teljes kiábrándultság vesz erőt. 

Ezeknek a tömegeknek nincsen szükségük Istenre és Sátán sem kell már nekik. A népek most 

Sátán csalása után az ateista lelkiállapotba zuhannak.  A következő Igehelyen a Fáraó, 

Egyiptom királya most Sátánt jelképezi, az Egyiptomi (ateista) népek urát. A gonoszok 

mesterükre Sátánra támadnak, hogy minden dühüket kitöltsék azon, aki becsapta őket. Aki 

miatt, úgy érzik, mindent elveszítettek. „Embernek fia! vesd tekintetedet a Faraóra, 

Égyiptom királyára, és prófétálj ellene és egész Égyiptom ellen. Szólj és mondjad: Így szól az 

Úr Isten: Ímé, én ellened megyek, Faraó, Égyiptom királya, te nagy krokodil, a ki fekszik 

folyói közepette, a ki ezt mondja: Enyém az én folyóm, és én teremtettem magamnak. És 

horgokat vetek szádba, és azt cselekszem, hogy folyóid halai odaragadjanak pikkelyeidhez, és 

kivonszlak folyóid közepéből, és folyóid minden halait, melyek odaragadnak pikkelyeidhez. És 

kivetlek a pusztába téged és folyóid minden halát; a mező színére esel; egybe nem szedetel s 

nem gyűjtetel; a földi vadaknak s az égi madaraknak adlak eledelül.” Ezék. 29,2-5 

„Embernek fia! kezdj gyászéneket a Faraóról, Égyiptom királyáról, és mondjad néki: 

Nemzetek fiatal oroszlánja, elvesztél; hiszen te olyan valál, mint a krokodil a tengerekben, 

mert kijövél folyóidon és megháborítád lábaiddal a vizeket és felzavartad folyóikat. Így szól 

az Úr Isten: Ezért kivetem rád hálómat sok nép serege által, és kihúznak téged varsámban. 

És leterítlek a földre, a mezőség színére vetlek, és reád szállítom az ég minden madarát, s 

megelégítem belőled az egész föld vadait.” Ezék. 32,2-4 „Sátán kénytelen elismerni Isten 

igazságosságát, és meghajolni Krisztus főhatalma előtt, de jelleme változatlan marad. 

Elsöprő áradatként tör ki belőle a lázadás. Eszeveszett dühében eltökéli nem adja fel a nagy 

küzdelmet. És felkészül a menny királya elleni utolsó elkeseredett harcra. Alattvalói közé 

rohan, és megpróbálja őket a maga dühével áthatni, és azonnali harcra indítani. De a 

megszámlálhatatlan milliók között akiket ő csábított lázadásra, senki sem akad, aki elismerné 

felsőbbségét. Hatalma véget ért. A gonoszok éppen úgy gyűlölik Istent, mint Sátán, de ők 

felismerik helyzetük reménytelenségét, azt, hogy nem tudják Jahvét legyőzni. Démoni 

dühvel támadnak Sátánra, és azokra, akik eszközei voltak a megtévesztésben, mert haragjuk 

most már ő ellenük lobbant fel.”22 „és adlak goromba férfiak kezébe, kik mesterek, téged 

elveszteni.” Ezék. 21,31 Isten végítélete a gonoszokon tűz általi halál. Az ítéletet Krisztus 

hajtja végre. „Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta;” Ján. 

5,22 „és Istentől a mennyből tűz szálla alá, és megemészté azokat.” Jel. 20,9 „És ha valaki 

nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték.” Jel. 20,15 Sátán is a „tűz 

eledele lesz” Ezék. 21,32 „véredet benyeli a föld; emlékezetbe nem jösz többé” Ezék. 21,32 

„És az ördög, a ki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába,” Jel. 20,10 „Mert ímé, a kik 

eltávoznak tőled, elvesznek; mind kiirtod azokat, a kik elhajolnak tőled.” Zsolt. 73,27 A 

gonoszok sorsa az örök elmúlás. „De a gonoszok elvesznek, és az Úrnak ellensége, mint a 

liget ékessége, elmúlik, füstként múlik el.” Zsolt. 37,20 Sodomának és Gomorának és társainak 

a pusztulása előképe az utolsó ítéletnek. „Miképen Sodoma és Gomora és a körültök lévő 

városok is, a melyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak, és más test után jártak, például 

vannak előttünk, örök tűznek büntetését szenvedvén.” Júd. 1,7 (Lásd még 1 Móz. 19,24) „Szén 

és olaj a végső pusztulás eszközei – Azokat a sudár fákat, melyeket Isten növesztett a földön a 

régi világ lakosai javára, s melyeket bálványok faragására és maguk megrontására 

használtak, az Úr megőrizte a földben szén és olaj alakjában, hogy a végső pusztulásuk 

eszközéül használja. Amint az özönvíz idején előszólította a földben levő vizeket, mint 

fegyvereket a fegyvertárából, hogy elpusztítsák az özönvízelőtti fajt, így az ezer év végén elő 

fogja szólítani a földben levő tüzeket fegyvereiként, nem csupán az özönvíz utáni egymást 

követő nemzedékek elpusztítására, hanem az özönvíz előtti faj végső megsemmisítésére.”23 

(2Péter 3,10; Jel. 14,10) „A föld feltöredezik. Előkerülnek a föld mélyébe rejtett fegyverek. 

Emésztő lángokat lövell minden tátongó szakadék. Még a sziklák is tüzet fognak. Eljött a nap, 
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amely lángol, mint a kemence. A roppant nagy forróságtól az elemek megolvadnak. A föld is 

megolvad, és ami rajta van megég (Mal:4,1); (2Pt 3:10). A föld felszíne olyan, mint a 

megolvadt anyag – roppant nagy bugyborékoló tűztenger.”24 Ez lesz a Szentírásban említett 

„tűz és kénkő tava”. „A földet pusztító tűz borítja, de az igazak biztonságban vannak a Szent 

Városban…Míg Isten a gonoszoknak megemésztő tűz, népének nap és pajzs. ( Jel. 20,6; Zsolt. 

84,12)”25  „Mikor az özönvíz szintje a legmagasabb volt, a föld határtalan tónak látszott. 

Mikor Isten végül megtisztítja a földet, a föld a tűz határtalan tavának fog tűnni. Amint Isten 

megőrizte a bárkát az özönvíz viharai közepette, mivel benne volt a nyolc igaz ember, úgy 

fogja megőrizni az új Jeruzsálemet, mely az összes korok hűségeseit tartalmazza, Ábeltól a 

legutóbb élt szentig. Bár Jeruzsálemet kivéve az egész földet a folyékony tűz borítja, az Úr 

mégis megóvja a várost, mint régen a bárkát mindenható erejének csodatettével. Veszélytől 

nem fenyegetve áll majd a pusztító elemek közt.”26  
 

 
A tűznek és kénkőnek tava (Rajz: SG – Pixabay) 

 

A gonoszok: „Íme, olyanok lettek, mint a polyva, tűz emészté meg őket, nem mentik meg 

életüket a lángból, még szén sem marad belőlük melegülésre, sem körülülhető parázs!” Ézs. 

47,14 „A tűz amely a gonoszokat megemészti megtisztítja a földet. Elsöpri az átok minden 

nyomát. Nincs örökké égő pokol, amely a megváltottakat a bűn félelmes következményeire 

emlékezteti. A bűnnek csak egy emléke marad: Megváltónk örökre viselni fogja 

kereszthalálának nyomait.”27 „Ezután láték új eget és új földet; mert az első ég és az első föld 

elmúlt vala; és a tenger többé nem vala.” Jel. 21,1 

 

Az anyag rövid összefoglalása: 

 

Babilon második bukása után és Jézus Krisztus 2. eljövetele után már csak Sátán és az ő 

démonai (bukott angyalok) maradnak életben, a többi gonosz megsemmisült. Jézus Krisztus 

2. eljövetele a gonoszoknak pusztulást az igazaknak szabadulást jelent. Ekkor van az igazak 

feltámadása – ez az első feltámadás.  Krisztus magához veszi népét és elviszi őket a mennybe.   

Sátán és démonai 1000 évig raboskodnak az elpusztult földön. Az ezer év után Krisztus 

feltámasztja a történelem folyamán élt összes gonoszokat. Sátán a „hazugság atyja” Ján. 8,44 

- Krisztus távollétében a régi cselhez folyamodik, nem árulja kilétét, Megváltónak, 
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Krisztusnak a Teremtő Istennek adja ki magát. A gonoszoknak azt hazudja, hogy az ő hatalma 

hozta ki őket a sírból. Bizonyításként csodákat tesz. Akárcsak 1000 évvel ezelőtt a 6. 

csapásban (Armageddon) most is a vallás nevében kovácsol egységet követői közt. A 

gonoszok ismét hitelt adnak Sátán csalásainak ezért Sátán erőfeszítéseit egy pillanatnyi siker 

koronázza. Krisztus 3. eljövetelekor a mennyei Jeruzsálem leszáll a földre a számára 

elkészített helyre. Sátán seregeit a Szent Város ellen vezeti. Ekkor azonban Sátán követői 

szembesülnek Krisztus végtelen hatalmával, jóságával. A gonoszok felfogják és megértik, 

hogy Istent nem győzhetik le. A gonoszokon erőt vesz a teljes kiábrándultság, visszazuhannak 

az egyiptomi (ateista) állapotba. Sem Isten, sem az Ördög már nem kell nekik. Végső 

elkeseredésükben Sátán és démonai ellen fordulnak, azok ellen, akik elhitették őket. De végső 

sorsukat Isten utolsó ítélete pecsételi meg. Sátán és démonai, és a gonosz emberek sorsa az 

örök elmúlás, teljes megsemmisülés miután megfizetnek minden gonosz cselekedetükért. A 

végső ítélet után Isten mindent helyreállít, dicsőségesebben, mint az előtt. Az igazak örök 

boldogságban élnek majd az újjáteremtett földön, Istennel szétválaszthatatlan egységben.   
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A Leviáthán elpusztítása (Gustave Doré) (Free to Copy)  

Vázlat az utolsó eseményekről: főleg Jelenések 20. fej. szerint  

(A felső vázlat nem teljesen méretarányos.) 

Vázlat az utolsó eseményekről: főleg Ezékiel 39. fej. szerint 
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