
 

Ranko Stefanovič gondolatai nyomán

2019. január, február, március



Copyright © Hetednapi Adventista Egyház, 2018

Felelős kiadó: Ócsai Tamás

A Bibliatanulmányokat a Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciájának 
Felnőtt Szombatiskolai Osztálya készíti, a Szombatiskolai Kéziratokat Elbíráló 
Nemzetközi Bizottság általános felügyelete alatt, amelynek tagjai szerkesztő-ta-
nácsadóként is szolgálnak. A közzétett Bibliatanulmányok a bizottság véleményét 
is tükrözik, tehát nem kizárólag a szerző(k) elgondolásai olvashatók bennük.

©2018 A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciája®. Minden jog 
fenntartva. Senki vagy semmilyen intézmény nem jogosult arra, hogy a Biblia-
tanulmányok bármely részét vagy egészét átszerkessze, megváltoztassa, módosít-
sa, adaptálja, lefordítsa, kinyomtassa vagy kiadja a Hetednapi Adventista Egyház  
Generál Konferenciájának® előzetes, írott engedélye nélkül. A Hetednapi Ad-
ventista Egyház Generál Konferenciájának® divízióirodái kaptak felhatalmazást 
arra, hogy meghatározott irányelvek mellett intézkedjenek a Bibliatanulmányok 
fordításával kapcsolatban. A fordítás és a kiadványok szerzői joga továbbra is 
a Generál Konferenciánál marad. A Hetednapi Adventista Egyház Generál Konfe-
renciájának® bejegyzett védjegye a „hetednapi adventista” és az „adventista” ki-
fejezés, valamint a lángot ábrázoló logó, amelyek a Generál Konferencia előzetes 
engedélye nélkül nem használhatók.

Fordította: dr. Zarka Dávid
Lektorálta: Dr. Gyetvainé Gerlai Krisztina
Felelős szerkesztő: Zarkáné Teremy Krisztina

Kiadja a Hetednapi Adventista Egyház

2119 Pécel, Ráday u. 12.

Ügyintézés: Dr. Tokics Imréné
E-mail: tmaria@adventista.hu

Telefon: 06-30-530-7279 (munkaidőben)

Nyomdai előkészítés: Ecsedi Gabriella

Nyomdai munkálatok: Szőllősy Műhely, Debrecen
Felelős vezető: Szőllősy Botond

ISBN 978-963-9930-63-6   



3

TTarTalom

Előszó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     4

  1. tanulmány: A patmoszi evangélium  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6

  2. tanulmány: A gyertyatartók között   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14

  3. tanulmány: Jézus üzenete a hét gyülekezetnek   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22

  4. tanulmány: Méltó a Bárány   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30

  5. tanulmány: A hét pecsét  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  38

  6. tanulmány: Isten elpecsételt népe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  46

  7. tanulmány: A hét trombita  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  54

  8. tanulmány: Sátán legyőzött ellenség  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  62

  9. tanulmány: Sátán és szövetségesei  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  70

10. tanulmány: Isten örökkévaló evangéliuma  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  78

11. tanulmány: Az utolsó hét csapás  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  86

12. tanulmány: Ítélet Babilon felett    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  94

13. tanulmány: „Íme, újjáteremtek mindent”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  102

Reggeli dicséret  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Ajánlott internetes oldalak:     

Generál Konferencia:
° www.adventist.org

Transzeurópai Divízió:
° www.ted-adventist.org

Newbold College:
° www.newbold.ac.uk

Magyar Unió:
° www.adventista.hu

Dunamelléki Egyházterület:
° http://det.adventista.hu

Gyere ahogy vagy:
° www.gyereahogyvagy.hu

Tiszavidéki Egyházterület:
°  http://tet.adventista.hu

Advent Kiadó:
° www.adventkiado.hu

Adventista Teológiai Főiskola:
° www.atf.adventista.hu

Ifjúsági Osztály:
° www.ifiinfo.hu

Reménység Evangélizációs Központ (REK):
° www.remenytv.hu

Bibliatanulmányok:
° www.bibliatanulmanyok.hu

White Könyvtár:
° www.white-konyvtar.hu



4

Jó hír Patmoszról

Majd kétezer éve száműzték János apostolt az evangéliumról szóló hűséges bi-
zonyságtételéért az Égei-tenger egy kis, köves szigetére. Az idős apostol a római 
fogság minden nehézségét elszenvedte. Az egyik szombaton Jézus Krisztus külön-
leges módon látogatta meg, azért, hogy bátorítsa szolgáját szenvedése közben. Egy 
látomássorozattal az egyház történetének áttekintését adta neki, bemutatta, hogy 
Isten népe mit fog átélni Ura visszatérését várva.

János hűségesen feljegyezte egy tekercsre a látomásban látottakat, azzal a cím-
mel, hogy „Jézus Krisztus kijelentése” (Jel 1:1). Könyve bemutatja Jézus mennyei 
és földi munkáját, azt, amit felemeltetése óta végez, valamint azt is, hogy mit tesz 
majd visszatérésekor. Írásával az volt a célja, hogy Krisztus jelenlétéről biztosítsa 
a történelem során élő keresztényeket és a nagy küzdelembe bonyolódott, bűnbe 
süllyedt világ mindennapi próbái közt megerősítse őket.

A negyedév során ebben a könyvben merülünk el. Nagyobb léptekkel vesszük át 
az irat főbb részeit és témáit. Célunk megismerkedni a kulcsfontosságú témáival 
és meglátni, hogy valóban Jézus Krisztust, az életét, a halálát, a feltámadását és 
a népéért végzett főpapi szolgálatát nyilatkoztatja ki.

A következőképpen fogunk haladni:
1.  A jelenések könyvéről folytatott tanulmányunk a Biblia ihletettségének bib-

liai gondolatán alapszik. A könyv üzenetei Istentől származnak, de emberi 
nyelven hangzanak el. Felfedezzük, hogyan közölte János az üzeneteket Isten 
népé nek ószövetségi történeteiből vett nyelvezetével és képeivel.

2.  Figyelmesen olvassuk A jelenések könyvének próféciáit (épp úgy, mint Dá-
nielét) a prófétai értelmezés történeti módszerével. A prófécia a történelem 
menetét követi az ókortól kezdve a világ végéig, így érthetjük meg a kinyilat-
koztatások beteljesedését az Isten szándéka szerint. Ez a módszer arra mu-
tat rá, hogy minden igyekezetünkkel magából a szövegből kell levonnunk 
a következtetéseket, ahelyett, hogy előre kialakított magyarázatot próbálnánk 
rávetíteni. 

3.  A könyv próféciáinak felelősségteljes alkalmazása miatt több szempontból is 
szükséges ismerni A jelenések könyvének felépítését. A könyvről készült elem-
zésünk annak négy részből álló szerkezetén alapszik:
a.  Jel 1:1–3:22 a János idejében levő helyzetből indul ki, hogy profetikusan 

mutassa be az egyház állapotát a történelem különböző szakaszaiban.
b.  Jel 4:1–11:19 elismétli (vagy röviden összegzi) az egyház történelmét, arra 

épít, olyan apokaliptikus jelképekkel, amelyek egyre több részletet közölnek.
c.  Jel 12:1–14:20 a könyv tematikus középpontja, amely a Jézus előtti kortól 

egészen a második adventig átível a nagy küzdelem történelmén. 
d.  15:1–22:21 kizárólag a végidőre összpontosít.
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4.  A jelenések könyve próféciái jelentőségteljes magyarázatának Krisztus-köz-
pontúnak kell lennie. János az egész könyvet Krisztus nézőpontjából írta le. 
A jelenések könyvének jelképei, képei egyedül Krisztus által nyerik el igazi je-
lentésüket és jelentőségüket.

A jelenések könyve áldást ígér azoknak, akik olvassák vagy hallgatják a szavait, 
megfogadják a figyelmeztetéseit, megtartják azokat. „A jelenések könyve felszólítás-
sal kezdődik, hogy értsük meg a tanításait. »Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják 
e prófétálásnak beszédeit – jelenti ki Isten –, és megtartják azokat, amelyek megírat-
tak abban; mert az idő közel van« (Jel 1:3). Amikor népünk megérti, mit is jelent 
nekünk ez a könyv, nagy ébredés lesz közöttünk. Nem értjük teljesen a tanulsága-
it, mégis azt az útmutatást kapjuk, hogy kutassuk és tanulmányozzuk” (Ellen G. 
White: Testimonies to Ministers and Gospel Workers. 113. o.). E könyv elemezése 
közben arra hívjuk az olvasót, hogy fedezze fel magának, mit kell meghallania és 
követnie, miközben várjuk az Úr Jézus Krisztus eljövetelét. 

Ranko Stefanovič Ph.D. az Andrews Egyetem Hetednapi Adventista Teológiai Szemi-
náriumának újszövetségi professzora, fő szakterülete A jelenések könyve. 

Clifford R. Goldstein
szerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz
Tanulmányunkban a bibliai idézeteket többnyire a Károli-féle fordításban közöljük. Más idé-
zeteknél zárójelben olvasható a forrás megjelölése. Számos idézet, valamint a bibliai köny-
vek neve és rövidítése az újonnan revideált Károli bibliafordítás (rövidítve: ÚRK, Budapest, 
2012, Veritas Kiadó) szerint szerepel. Szintén gyakran idézünk még a Magyar Bibliatársulat 
2014-ben kiadott, revideált új fordításából (rövidítve: RÚF). Ha az idézetben egy, az oldalon 
már ismertetett műre hivatkozunk, akkor használjuk az i. m. (idézett mű) rövidítést.

Érdemes ellátogatni a Bibliatanulmányok internetes oldalára: www.bibliatanulmanyok.hu. A web- 
oldal formátuma letisztult és könnyen áttekinthető, egy helyen megtalálunk rajta minden szolgálta-
tást: az írott tanulmányt, a Tanítói mellékletet, a White-idézeteket, a hanganyagot, valamint  
a hetenkénti videobeszélgetéseket és a Misszió DVD-t. Az oldal nemcsak számítógépen, hanem táb-
lagépen és okostelefonon is elérhető. 

Az érdeklődőket várjuk a Facebook Bibliatanulmányok csoportjában az alábbi címen: 
https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/. 

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés megtekinthető a PAX Tv adá-
sában már vasárnaponként 20.00 órai kezdettel, valamint a Bibliatanulmányok honlapján, 
illetve kérhető e-mailben, videoüzenetként.  

Továbbra is szeretettel ajánlom a Tanítói mellékletet és a White-idézetek gyűjteményét, 
mindkettő külön kiadványként is beszerezhető. 

Zarkáné Teremy Krisztina
a magyar változat szerkesztője
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december 29-január 4.1. tanulmány

A patmoszi evangélium

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 29:29; Dániel 7:13-14; 
János 14:1-3, 29; Róma 1:7; Filippi 3:20; Jelenések 1:1-8

„Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és meg-
tartják azokat, amelyek megírattak abban; mert az idő közel van” (Jel 1:3).

A jelenések könyvének próféciáit Jézus több mint tizenkilenc évszázada 
nyilatkoztatta ki János apostolnak az Égei-tenger Patmoszként ismert kis, 
köves szigetén (Jel 1:9). Jel 1:3 verse áldást ígér azoknak, akik olvassák, 
hallgatják és követik a tanításait (vö. Lk 6:47-48). A vers azokra utal, akik 
a gyülekezetekben összegyűlnek az üzeneteket meghallgatni. Ám nemcsak 
úgy nyernek áldást, ha olvassák és hallgatják, hanem akkor is, ha megtart-
ják a könyvben foglaltakat (lásd Jel 22:7).

A jelenések könyvének próféciáiban Istennek a  népe iránti gondoskodása 
nyilvánul meg: a mostani élet rövidségére, törékenységére, a Jézusban ta-
lálható üdvösségre, a mennyben Főpapunkként és Királyunkként végzett 
munkájára, valamint az evangélium hirdetésére való elhívásunkra mutat-
nak rá.

A bibliai próféciák a sötét helyen világító lámpákhoz hasonlíthatóak (2Pt 
1:19). Istennek az volt a szándéka velük, hogy most vezessék az életünket, 
illetve a jövő reményét adják. Szükségünk is lesz a prófétai vezetésre egé-
szen Krisztus eljöveteléig és örök országának megalapításáig!

www.bibliatanulmanyok.hu
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december 30. vasárnap

A KÖNYV CÍME

Olvassuk el Jel 1:1-2 verseit! Mi a könyv teljes címének jelentősége? Való-
jában kiről is szól? Mit tudhatunk meg erről az iratból? 

Jel 1:1 állítása szerint a könyv címe: „Jézus Krisztus kijelentése”. A „kijelen-
tés” szó a görög apokalupsis (apokalipszis), ami azt jelenti, hogy „feltárás” 
vagy „felfedés”. Az Apokalipszis Jézus Krisztus kinyilatkoztatása: Jézustól 
származik és róla szól. A könyv arról tesz bizonyságot, hogy Istentől ered, 
Jézus Krisztus által (lásd Jel 22:16), valamint Jézus áll a  tartalmának fó-
kuszpontjában is – az Apokalipszissel önmagát jelenti ki népének és kife-
jezi gondoskodását.

Jézus A  jelenések könyvének központi alakja. Vele kezdődik (Jel 1:5-8) és 
vele is zárul az irat (Jel 22:12-16). „Hadd szóljon Dániel és hadd szóljon 
A jelenések könyve! Mondják el az igazságot! A téma bármelyik szakaszáról 
legyen is szó, emeljük fel Jézust, minden reménység központját, aki »Dá-
vidnak ama gyökere és ága: ama fényes és hajnali csillag«” (Ellen G. White: 
Testimonies to Ministers and Gospel Workers. 118. o.)!

Az Apokalipszis Jézusa a négy evangélium Jézusa is. A jelenések könyve foly-
tatja a leírást Jézusról és népe üdvösségéért végzett munkájáról, amit előbb 
az evangéliumok mutattak be, létének és szolgálatának más oldalaira össz-
pontosítva. Tulajdonképpen ott kezdődik, ahol az evangéliumok végződ-
nek, Jézus feltámadásával és mennybemenetelével.

A zsidókhoz írt levéllel együtt A jelenések könyve is Jézus mennyei szolgála-
tára helyezi a hangsúlyt. Megmutatja, hogy mennybemenetele után Jézust 
királyi és papi szolgálatába iktatta be Isten a mennyei szentélyben. A jele-
nések könyve (és A zsidókhoz írt levél) nélkül korlátozott lenne a tudásunk 
Krisztusnak a mennyben, a népéért végzett főpapi szolgálatáról. A zsidók-
hoz írt levél mellett A jelenések könyve egyedi betekintést enged Jézus Krisz-
tus értünk végzett szolgálatába.

Olvassuk el Jn 14:1-3 szakaszát! Hogyan segít ez a sokrétű ígéret jobban 
megérteni, amit Jézus tesz most értünk a mennyben? Minek a reményét 
kínálja?

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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december 31. hétfő

A KÖNYV CÉLJA

Jel 1:1 azt is elárulja, hogy a könyv célja a keletkezése idejétől kezdve bemu-
tatni a jövőbeli dolgokat. Bárki, aki ismeri A jelenések könyvét, észreveszi, 
hogy a megjövendölt események – akár már beteljesültek (legalábbis a mai 
nézőpontunkból), akár a jövőben teljesednek (ismét, a mai nézőpontunk-
ból) – teszik ki a könyv tartalmának nagyobb részét. 

A bibliai próféciák elsődleges célja, hogy biztosítsanak bennünket: bármit 
hozzon is a  jövő, Istené az irányítás. A  jelenések könyve pontosan ezt te-
szi: kijelenti, hogy Jézus Krisztus a világ történelme és annak nyugtalanító, 
utolsó eseményei közben is mindvégig a népével lesz.

Következésképpen A jelenések könyve próféciáinak két gyakorlati célja van: 
megtanítani arra, hogyan éljünk ma és felkészíteni a jövőre.

Olvassuk el 5Móz 29:29 versét! Miként segít ez a szöveg megérteni, hogy 
miért nem jelent ki Isten bizonyos dolgokat? A vers szerint mi a kinyilat-
koztatás célja? Miért árulja el Isten mindezt? Lásd még Jel 22:7!

A jelenések könyvének végidei próféciáit Isten nem azért jelenti ki, hogy ki-
elégítse kényszeres kíváncsiságunkat. A jövőnek csak azokat a szempont-
jait fedi fel, amelyeket fontos tudnunk. A célja, hogy figyelmeztessen a be-
következendő dolgok súlyosságára és így felismerjük, mennyire függünk 
Istentől, és az Úrra hagyatkozva engedelmeskedjünk neki.

Az évszázadok során spekuláció és még több szenzációhajhászás társult 
a végidei eseményekkel kapcsolatos tanításokhoz. Többen meggazdagod-
tak az azonnali véget hangoztatva, mert ijesztgetéseikkel rávették az embe-
reket szolgálatuk anyagi támogatására, mondván, hogy közel a vég. Persze 
eddig még nem jött el a vég, így sokan kiábrándultak és elcsüggedtek. Mint 
az Istentől kapott minden jóval, a próféciával is vissza lehet élni, lehetséges 
tévesen magyarázni.

Olvassuk el Jn 14:29 versét! Milyen fontos elvet találunk itt a prófécia 
céljával kapcsolatban?
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január 1. kedd

A JELENÉSEK KÖNYVÉNEK JELKÉPES NYELVEZETE

Olvassuk el Jel 13:1, Dán 7:1-3 és Ez 1:1-14 részeit! Mi a közös pont ezek-
ben a látomásokban?

Jel 1:1 kijelenti: „Ő pedig elküldvén azt az ő angyala által, megjelenté az ő 
szolgájának Jánosnak”. Itt egy nagyon fontos szót találunk a  könyvben. 
A „megjelent” szó a görög semainō fordítása, ami azt jelenti, hogy „jelké-
pekkel megmutat”. Ezt találjuk az Ószövetség görög fordításában (a Septu-
agintában), amikor Dániel elmagyarázza Nabukodonozor királynak, hogy 
Isten megmutatta neki az arany-, ezüst-, réz- és vasszobor által, „mi történik 
majd ezután” (Dán 2:45, RÚF). János szintén ezzel a szóval mondja el, hogy 
Isten a látomásban jelképesen ábrázolta A jelenések könyvének jeleneteit és 
eseményeit (Jel 1:2).

Tehát többségében nem szabad szó szerint értelmezni A  jelenések könyve 
próféciáinak nyelvezetét. A Biblia olvasásakor általában fő szabályként szó 
szerint veendő a szöveg (kivéve, ha szándékos szimbolizmusra utal). Ami-
kor azonban A  jelenések könyvét olvassuk – hacsak a  szöveg nem mutat 
a szó szerinti jelentésre –, jelképesen kell érteni. A megjövendölt jelenetek 
és események valósak, ám azok leírásának nyelvezete többnyire jelképes.

Megóv a prófétai üzenet elferdítésétől, ha észben tartjuk, hogy A jelenések 
könyve nagyrészt jelképes. Vigyáznunk kell, nehogy az emberi fantázia 
szüleményét vagy a  szimbólumoknak a  mi kultúránkban általános, mai 
jelentését próbáljuk ráerőltetni a szövegre, amikor a könyvben előforduló 
jelképek értelmét igyekszünk meghatározni! Inkább a Bibliához és a lapja-
in talált szimbólumokhoz forduljunk, hogy megértsük A jelenések könyvé-
ben szereplő jelképeket.

Amikor A jelenések könyve szimbólumainak jelentését igyekszünk megfej-
teni, emlékeznünk kell arra, hogy többségük az Ószövetségből származik. 
A jövőt a múlt nyelvezetével ábrázolva Isten tudatosítani akarja bennünk, 
hogy jövőbeli üdvözítő tettei nagyon is hasonlóak lesznek azokhoz, ame-
lyeket a múltban végbevitt az üdvösségünkért. A jövőben ismét megteszi 
népéért azt, amit a múltban elvégzett. Amikor A jelenések könyve jelképeit 
és képeit meg akarjuk fejteni, először is az Ószövetségre kell figyelnünk.



A SZENTHÁROMSÁG

A jelenések könyve Pál leveleihez hasonló üdvözléssel kezdődik. Úgy tűnik, 
a könyvet levélként küldték el a János korabeli hét, kis-ázsiai gyülekezet-
nek (lásd Jel 1:11). Viszont A jelenések könyve nemcsak nekik szól, hanem 
a történelem összes keresztény nemzedékének.

Olvassuk el Jel 1:4-5 és Róm 1:7 szakaszait! Milyen közös üdvözlés talál-
ható bennük? Kitől származnak ezek?

Mindkét szövegben a  levelekre jellemző köszönést találunk: „Kegyelem 
néktek és békesség”. Ezt a mondatot a görög charis (kegyelem) és a héber 
shalom („békesség”, „jólét”) üdvözlő szavai alkotják. Amint e szövegekből 
is láthatjuk, a kegyelem és a békesség egyaránt az Istenség három szemé-
lyétől származik. Az Atya Istent úgy mutatja be ez a könyv, mint „aki van, 
és aki volt, és aki eljövendő” (lásd Jel 1:8, 4:8, RÚF). Ez utalás a Jahve névre: 
„VAGYOK AKI VAGYOK” (2Móz 3:14), Isten örökkévaló létezését fejezi ki. 
A Szentlélekre az „Istennek hét Lelke” (vö. Jel 4:5 és 5:6) kifejezés utal. A hét 
a teljesség száma. Az „Istennek hét Lelke” kifejezés jelentősége, hogy mind 
a hét gyülekezetben munkálkodik a Lélek. Ez a kép mutat a Szentlélek min-
denütt való jelenlétére és a történelem során Isten népe közötti folyamatos 
munkájára, hogy képessé tegye őket elhívásuk teljesítésére.

Jézus Krisztust három cím jelöli: „a hű tanúbizonyság, a halottak közül az el-
sőszülött, és a föld királyainak fejedelme” (Jel 1:5), amelyek kereszthalálára, 
feltámadására és mennyei uralkodására utalnak. Majd János kijelenti, hogy 
mit tett Jézus: „aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből 
az ő vére által, És tett minket királyokká és papokká az Ő Istenének és Atyjá-
nak” (Jel 1:5-6).

A „minket szeretett” az eredeti görögben Krisztus folyamatos szeretetére 
mutat, felölelve a múltat, a jelent és a jövőt. Aki szeretett minket, vére által 
megszabadított bennünket a bűneinkből. A görögben ez a múltban elvég-
zett tettre utal: amikor Jézus meghalt a kereszten, tökéletes, teljes engeszte-
lést adott bűneinkért.

Ef 2:6 és Fil 3:20 bemutatja, hogy a  megváltottak felemeltetnek és 
Jézussal együtt ülnek a mennyben. Mit jelenthet ez? Hogyan örülhe-
tünk már most ennek a dicsőséges helyzetnek, királyokként és papok-
ként Krisztusban, miközben még a  bűn átkától szenvedő földön 
élünk? Hogyan hasson ez a gondolat az életünkre?

10

január 2.szerda
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január 3. csütörtök

A JELENÉSEK KÖNYVÉNEK ALAPGONDOLATA

A jelenések könyve bevezetésének konklúziója az egész könyv lényegére mu-
tat rá: Jézus hatalommal és dicsőséggel teljes visszatérésére. A könyv záró 
szakasza háromszor elismétli Krisztusnak a visszajövetelére vonatkozó ígé-
retét (Jel 22:7, 12, 20).

Olvassuk el Jel 1:7-8 verseit! Ennek a  résznek a  szövege több prófétai 
írásból származik: Dán 7:13-14, Zak 12:10 és Mt 24:30. Mit árulnak el 
ezek az igék a második eljövetel biztos voltáról?

A jelenések könyve szerint Krisztus második adventje az a végpont, ami felé 
halad a történelem. Ez jelzi majd a világ történelmének lezárulását és Isten 
örök országának kezdetét, valamint a szabadságot minden gonoszságtól, 
gyötrődéstől, fájdalomtól és a haláltól. Jel 1:7 az Újszövetség többi részé-
hez hasonlóan Krisztus szó szerinti, látható és személyes eljövetelére mu-
tat előre, ami magasztos és dicsőséges lesz. Meglátja eljövetelét minden em-
ber, aki a földön akkor életben lesz, még azok is, akik „átszegezték” (RÚF). 
E szavak bizonyos emberek különleges feltámadására utalnak, közvetlenül 
Krisztus visszatérése előtt, még azokéra is, akik keresztre feszítették Őt. 
Jézus szabadulást hoz azoknak, akik várják Őt, azoknak az élőknek viszont 
ítéletet hoz, akik elutasították kegyelmét és szeretetét. Krisztus eljövetelé-
nek bizonyosságát az „Úgy van. Ámen” (Jel 1:7) szavak erősítik meg. A gö-
rög nai szó fordítása az, hogy „úgy van”, az „ámen” pedig a héber megerő-
sítés, amelyek együtt a bizonyosságot fejezik ki. Két hasonló megerősítés 
zárja le a könyvet (lásd Jel 22:20).

„Több mint ezernyolcszáz év telt el, mióta a Megváltó a visszatérése ígéretét 
adta. Szavai az évszázadok során bátorsággal töltötték el a hűségesek szívét. 
Az ígéret még nem teljesült, az Életadó hangja még nem hívta elő a sírok-
ból az alvó szenteket, de kimondott szava semmivel sem bizonytalanabb. 
A maga idejében Isten valóra váltja ígéretét. Vajon bárkinek el kellene csüg-
gednie most? Elveszítsük a hitünk kapaszkodóját, amikor olyan közel va-
gyunk az örök világhoz? Mondja bárki is azt, hogy Igen messze még a város? 
Nem, nem! Még egy kicsit később meglátjuk a Királyt szépségében. Még egy 
kicsit később minden könnyet letöröl a szemünkről. Még egy kicsit később 
»az ő dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben nagy örömmel«” (Ellen G. White 
cikke, The Advent Review and Sabbath Herald, 1913. nov. 13.).
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január 4.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Ezt a  kinyilatkoztatást az egyház vezetésére és vigasztalására, az egész 
keresztény korra kapta… A jelenés olyasvalami, ami ki lett nyilatkoztatva. 
Az Úr maga jelentette ki szolgájának az e könyvben foglalt titkokat, és azt 
akarja, hogy minden kutató előtt tanulmányozásra nyitva álljon. Igazsá-
gai éppúgy szólnak azoknak, akik a föld történelmének utolsó napjaiban 
élnek, mint azoknak, akik János idejében éltek. E prófécia vázolt jelenete-
inek némelyike már a múlté, mások a jelenre vonatkoznak, megint mások 
a sötétség hatalmai és a menny Fejedelme közötti nagy küzdelem befejezé-
sét tárják a szemünk elé, és vannak, amelyek a majd megújított földön élő 
megváltottak győzelmét és örömét nyilatkoztatják ki.

Senki se gondolja, hogy mivel nem tudja megfejteni a »Jelenések« minden 
jelképét, hiábavaló dolog e könyvben kutatnia és azon fáradoznia, hogy 
az abban foglalt igazságok értelmét megtudja. Aki Jánosnak e titkokat ki-
jelentette, megadja az igazság szorgalmas kutatójának a mennyei dolgok 
előízét. Azok, akik kitárják szívüket az igazság befogadására, megérthetik 
e könyv tanításait” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, 
Advent Kiadó, 383-384. o.).

BESZÉLGESSüNK RóLA:
1) A jelenések könyve Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, mégis miért 

cseng ma az „apokalipszis” szó sokak számára negatív töltettel? Mit 
mond ez a keresztényeknek A jelenések könyvéről alkotott általános 
felfogásával kapcsolatban? Miért kapcsolják az emberek gyakran 
a „félelem” szót A jelenések könyvének próféciáihoz?

2) Gondoljunk néhány olyan jövendölésre a végidei eseményekkel és 
Jézus második eljövetelével kapcsolatban, amelyekkel az elmúlt 
húsz év során előálltak egyesek! Milyen negatív következményei 
lettek ezeknek a  hamis jövendöléseknek, függetlenül attól, hogy 
milyen a képviselőik szíve vagy indítéka (amit amúgy sem tudha-
tunk)? Milyen érzéseket váltanak ki azokból, akik hittek bennük? 
Milyen látszatot kelt a  keresztényekről azok előtt, akik ismerik 
a  téves jövendöléseket? Hogyan találhatja meg próféciákban hívő, 
a  végidei eseményekre útjelzőként tekintő népünk a  megfelelő 
egyensúlyt a próféciaértelmezés és annak tanítása között?
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ISTEN IGÉJÉNEK TANULMÁNYZÁSA

„Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és meg-
tartják azokat, amelyek megírattak abban; mert az idő közel van” (Jel 1:3). 

„Az utolsó napok veszedelmes idején élünk. A felületes hit felületes 
tapasztalattal jár. Van olyan »megtérés«, melyből újra meg kell térni. 
Minden valódi vallásos tapasztalat magán viseli Jahve pecsétjét. Minden-
kinek be kellene látnia, hogy szükséges egyénileg megértenie az igazsá-
got. Meg kell értenünk a gondosan és imádságos lelkülettel kikutatott 
tanításokat. Az Úr feltárta előttem, hogy népünk körében nagy ismeret-
hiány van a harmadik angyal üzenetének elindulásával és haladásával 
kapcsolatban. Nagy szükség van Dániel és Jelenések könyvének tanul-
mányozására, és a szövegek alapos elsajátítására, hogy megtudjuk, mit 
mond az Írás. 

Határozott világosságot kaptam arról, hogy sokan ki fognak menni 
közülünk, engedve a csábító lelkeknek és az ördögök tanításainak. Az 
Úr azt szeretné, hogy minden lélek, aki hitvallást tesz az igazság mellett, 
szerezzen értelmes ismeretet az igazság mibenlétéről. Hamis próféták 
állnak majd elő, akik sokakat elhitetnek. Minden, ami kimozdítható, 
kimozdíttatik helyéről. Nem lenne hát ildomos mindannyiunk számára 
megérteni hitünk indítékait? …mélyebben kellene kutatni Isten Igéjét, 
szövegről szövegre olvasva a Bibliát, és kikutatni azokat a tanításokat 
alátámasztó hathatós bizonyítékokat, melyek népünket az örök igazság 
talajára állítják” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból, 2. köt., 372. o.)!
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január 5-11.

A gyertyatartók között

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 20:11; Dániel 10:5-6; Máté 12:8; 
Apostolok cselekedetei 7:54-60; Jelenések 1:9-18, 20; 2:1-7

„Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek” (Jel 2:7).

A zsoltáros a  haragjáról írt a  73. zsoltárban, az istentelenek fennhéjázó 
büszkeségének láttán, akik könnyen, bőségben élnek, miközben az igazak 
szenvednek. Az igazságtalanság rettenetesen bántotta a  zsoltárost (Zsolt 
73:2-16), tanácstalanul lépett a szentélybe (Zsolt 73:16-17). Ott, Isten jelen-
létében azonban mélyebben érthette meg a dolgokat.

Évszázadokkal később az idős apostol hűséges tanúságtevése miatt jutott 
a sziklás börtönszigetre. Nagy bajai között még a gondjaira bízott gyüleke-
zetek szenvedéseinek a híre is elért hozzá. A kritikus pillanatban látomást 
kapott a  feltámadt Krisztusról a mennyei szentélyben. Ott az Úr felfedte 
előtte az élet néhány titkát és a  velük járó szenvedéseket, amint egykor 
a zsoltáros esetében is tette. A szentélybéli történés Krisztus jelenlétéről és 
gondoskodásáról biztosította az apostolt. Ezt a bizonyosságot kellett átad-
nia a gyülekezeteknek, sőt az eljövendő századok keresztény nemzedékei-
nek, egészen a világ történelmének a végéig.

Azon túl, hogy a héten bemutatjuk Krisztusnak a mennyei szentélyben vég-
zett szolgálatát, megnézzük az elsőt az Ázsia hét gyülekezetének címzett 
üzenetek közül, amely számunkra is jelentőséggel bír. A következő héten 
a többi hat gyülekezetnek küldött üzeneteit tanulmányozzuk majd.

2. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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január 6. vasárnap

PATMOSZON

Olvassuk el Jel 1:9 versét! Mit árul el János A jelenések könyvében szerep-
lő látomások körülményeiről?

Patmosz kopár, köves sziget az Égei-tengeren. A legszélesebb részén tizen-
hat kilométer hosszú és tíz kilométer széles. A rómaiak a környező szige-
tekkel együtt büntetőkolóniákat alakítottak ki rajta, oda száműzték a poli-
tikai foglyokat. A jelenések könyve születésének idejéhez viszonylag közel 
élő, korai keresztény írók egybehangzóan állítják, hogy a római hatóságok 
az evangéliumról szóló hűséges tanúbizonysága miatt száműzték Patmosz-
ra Jánost. Az idős apostol bizonyára elszenvedte a  római fogság minden 
nehézségét. Valószínűleg bűnözőként bántak vele, láncra verték, nem ka-
pott elegendő ételt és a könyörtelen római őrök ostorcsapásai között kellett 
nehéz munkát végeznie.

„Patmosz az Égei-tenger puszta, sziklás szigete, melyet a római kormány 
a gonosztevők száműzetési helyéül jelölt ki. Isten szolgája számára azon-
ban e sötét hely a menny kapuja lett. Az élet forgatagától és az elmúlt évek 
tevékenységétől elvágva, közösségben élt Istennel, Krisztussal és a menny 
angyalaival. Tanítást kapott tőlük az egyház jövőjére vonatkozóan” (Ellen 
G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 375. o.).

Még mely bibliai szereplőknek kellett nehézségeket elviselniük Isten 
iránti hűségük dacára (vagy talán pontosan azért)? Lásd Dán 3:16-23, 
ApCsel 7:54-60!

Krisztus követői sosem feledhetik, hogy nem maradnak magukra, amikor 
a Jánoséhoz hasonló helyzetben találják magukat! Jézus, aki a reménység 
és a  bátorítás szavaival érkezett az apostolhoz patmoszi viszontagságai 
idején, továbbra is népével van, hogy megtartsa és támogassa őket nehéz 
helyzetükben.

Hogyan különböztethetjük meg a  Krisztusért való szenvedést attól, 
ami más, például a  saját rossz döntéseink miatt következik be? Mit 
mondhatunk a szenvedésről, ha fogalmunk sincs az okáról? Hogyan 
tanulhatunk meg minden helyzetben bízni az Úrban?

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/



16

január 7.hétfő

AZ ÚR NAPJÁN

Olvassuk el Jel 1:10, valamint 2Móz 31:13, Ézs 58:13 és Mt 12:8 verseit! 
Ezek szerint a Biblia egyértelműen melyik napot nevezi az Úr napjának? 
Mit jelenthetett ez a nap a nehézségek között János számára?

„Szombatnapon történt, midőn a dicsőség Ura megjelent a száműzött apos-
tolnak. János a szombatot Patmosz szigetén is éppoly szentül megtartotta, 
mint amikor Júdea városaiban és falvaiban prédikált a népnek. Igényt tar-
tott a maga számára is az e napra vonatkozó értékes áldásokra” (Ellen G. 
White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 382. o.).

Jel 1:10 egyértelműen arra enged következtetni, hogy János apostol a he-
tedik napon, szombaton kapta a látomást. Bepillantott a jövőbe, egészen 
Krisztus második eljöveteléig (vö. Jel 1:7), amit úgy nevez az Írás, hogy „az 
Úrnak napja” (Ézs 13:6-13; 2Pt 3:10). Ebben a  versben elmondta azt is, 
hogy melyik napon kapta a látomást a jövőbeli eseményekről: szombaton, 
ami az „Úr napja”.

Kétségtelen, hogy gyötrődései között ez a látomásokkal teli szombat a szen-
vedéstől mentes élet előíze lehetett a számára, amit a második advent után 
minden kor hűségeseivel együtt tapasztalhat majd. A zsidó gondolkodás 
szerint a szombat valóban olam haba, „az eljövendő világ” előíze.

„A szombat, amit Isten az Édenben rendelt el… értékes volt János számára 
a magányos szigeten… Micsoda szombat volt az a magányos száműzöttnek, 
akit Krisztus mindig is értékesnek tartott, ám ekkor még inkább kiemelt! 
Korábban nem hallott ilyen magasztos igazságot” (Ellen G. White megjegy-
zése, The SDA Bible Commentary. 7. köt., 955. o.).

Vö. a  negyedik parancsolatot 2Móz 20:11 és 5Móz 5:15 verseiben! 
Ezek az igék a teremtés, valamint a szabadulás emlékeként mutatnak 
a szombatra, kiemelve, hogy Isten teremtett és váltott meg bennünket. 
Hogyan figyelhetünk minden szombaton még jobban arra, hogy Isten 
a Teremtőnk és a Szabadítónk is? 
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január 8. kedd

JÁNOS LÁTOMÁSA KRISZTUSRóL PATMOSZON

Olvassuk el Jel 1:12-18 szakaszát! Hasonlítsuk össze a Krisztusról szóló 
jánosi leírását azzal az isteni személlyel, akit Dán 10:5-6 versei mutat-
nak be! Jézus hogyan jelenik meg János látomásában? Mit tesz?

János látta, amint Jézus Főpapként a  gyertyatartók között jár. Isten ígé-
retére mutat a kép, amint Jézus a gyertyatartók között sétál, amit még az 
ókori Izraelnek tett, hogy Istenükként közöttük fog járni (3Móz 26:12). 
A jelenések könyvében a gyertyatartók az ázsiai hét gyülekezetet jelképezték, 
amelyeknek eredetileg szóltak a  levelek (Jel 1:20). Amint majd a szerdai 
részben látjuk, a gyertyatartók az egyházat jelképezik, az egész történelem 
során. A Szentlélek által Jézus folyamatosan figyeli földi egyházát. Állandó-
an népével lesz, amíg az örök otthonba nem viszi őket.

Az is a jeruzsálemi templom egyik szertartásából vett kép, hogy Jézus Fő-
papként jár a gyertyatartók között. A kijelölt pap napi feladata volt, hogy 
a  szentély fényeinek ragyogását biztosítsa. Megigazította a  kanócokat, 
feltöltötte a már csak pislákoló lámpásokat, új kanócot tett azok helyett, 
amelyek már elégtek, ahol kellett, pótolta az olajat, majd ismét meggyúj-
totta a  lámpásokat. A pap ismerte minden egyes lámpás állapotát. Jézus 
ugyanígy tisztában van az összes gyülekezet szükségleteivel és helyzetével, 
személyesen jár közben értük.

Olvassuk el Jel 2:2, 9, 13, 19 és 3:1, 8, 15 verseit! Mit árul el Jézus „Tudom” 
kijelentése arról, hogy valóban ismeri népe helyzetét, szükségleteit?

Jézus isteni címekkel utalt magára: aki „az első és… az utolsó” (lásd Ézs 
44:6; 48:12). A görög eschatos szó (jelentése: „utolsó”), ebből szárma-
zik az eszkatológia („a végidei események tanulmányozása”) szavunk. 
Ez mutat rá, hogy az eszkatológia Jézussal foglalkozik, akié a végső szó 
az utolsó események között. Ő „az Élő”, akinél vannak „a pokolnak és 
a halálnak kulcsai” (Jel 1:18). Halála és feltámadása révén Jézus hatal-
mat kapott arra, hogy kinyissa a halál kapuit (Jób 17:15; Zsolt 9:14). 
Örök életre támasztja majd fel mindazokat, akik bíznak benne (1Kor 
15:21-23). Nem kell félnie Jézus hűséges követőinek, mert még a halot-
tak is az Ő felügyelete alatt állnak. Mivel ez igaz a halottakra, mennyivel 
inkább igaz ez az élőkre vonatkozóan (lásd 1Thessz 4:16-17)!
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január 9.szerda

KRISZTUS üZENETE AKKOR ÉS MOST

Olvassuk el Jel 1:11 és 19-20 verseit! Jézus hét külön üzenetet küldött az 
ázsiai gyülekezeteknek. Hétnél több gyülekezet volt a provinciában, mit 
sejtet tehát ez általában a keresztényeknek szóló üzenetek szimbolikus 
jelentőségével kapcsolatban?

A jelenések könyve 2. és 3. fejezetében jegyezte fel János a hét gyülekezetnek 
szóló jézusi üzeneteket. Mondandójuk három szintre vonatkozik:

Történeti alkalmazás. Az üzeneteket eredetileg hét gyülekezetnek küldték 
el, az I. századbeli Ázsia gazdag városaiba. Az ott élő keresztények komoly 
kihívásokkal néztek szembe. Több városban a Rómához való hűség jele-
ként istenként imádták a császárt a templomokban. Kötelező lett a császár-
kultusz. Azt is elvárták a polgároktól, hogy megjelenjenek nyilvános ese-
ményeken és pogány vallási szertartásokon. Mivel sok keresztény nem vett 
részt az efféle szokásokban, eljárást indítottak ellenük, sőt megesett, hogy 
mártírhalál is várt rájuk. Krisztus utasítására János azért írta le ezt a hét 
üzenetet, hogy a kihívásaik között segítsen nekik.

Profetikus alkalmazás. A jelenések könyve prófétai könyv, de Jézus csupán hét 
gyülekezetet választott ki az üzenetek címzettjeinek, így ez az üzenetek pro-
fetikus mondanivalójára is utal. A hét gyülekezet lelkülete egybevág Isten 
egyházának lelkületével a történelem különböző szakaszaiban. Istennek az 
a célja a hét üzenettel, hogy a kereszténység lelki állapotáról a menny szem-
szögéből adjon áttekintést az I. századtól kezdve a világ végéig.

Egyetemes alkalmazás. A jelenések könyvének egészét egy levélként küldték 
el, amit minden gyülekezetben fel kellett olvasni (Jel 1:11; 22:16), tehát 
mind a hét üzenet tartalmaz olyan tanulságokat, amelyek alkalmazhatóak 
a minden korban élő keresztényekre, különféle keresztényeket mutat be, 
más-más helyen és időben. Például a mai kereszténységre általában a lao-
diceai üzenet a jellemző, egyes keresztényekre azonban valamelyik másik 
gyülekezet jellemzői illenek. A jó hír az, hogy akármilyen is legyen a lel-
kiállapotunk, Isten „ott találkozik az [elbukott] emberrel, ahol az éppen 
van” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból, 1. köt. Budapest, 1999, Advent 
Kiadó, 21. o.).

Képzeljük el, hogy az Úr levelet ír a helyi gyülekezetünknek a  ránk 
váró kihívásokkal és a  lelkiállapotával kapcsolatban, hasonlóan 
ahhoz, ahogyan a hét gyülekezetnek írt! Mi állna egy ilyen levélben?



19

január 10. csütörtök

AZ EFEZUSI GYüLEKEZETNEK SZóLó üZENET

Efezus volt a  fővárosa a  Római Birodalom Ázsia provinciájának, egyben 
a legnagyobb települése, a fő kereskedelmi útvonalak találkozásánál épült. 
Ázsia jelentős tengeri kikötőjeként igen fontos kereskedelmi és vallási köz-
pontnak számított. Számos középület állt benne, templomok, színházak, 
tornacsarnokok, fürdők és bordélyházak. Ismerté tették a varázsláshoz kö-
tődő szokásai és mesterségei, hírhedt volt erkölcstelenségéről és babonasá-
gáról. Mégis a tartomány legbefolyásosabb keresztény gyülekezete éppen 
Efezusban volt.

Olvassuk el Jel 2:1-4 verseit! Hogyan mutatja be Jézus itt önmagát? Mely 
tulajdonságait ismeri el a gyülekezetnek? Mi miatt fejezi ki aggodalmát?

Az efezusiak eleinte a  hűségükről és a  szeretetükről voltak híresek (Ef 
1:15). Noha külső és belső nyomás is nehezedett rájuk, a  keresztények 
szilárdan és hűségesen álltak. Keményen dolgoztak, engedelmeskedtek az 
igazságnak. Valóban nem tűrték meg a soraik közt a hamis apostolokat, 
csakhogy gyengülni kezdett bennük a Krisztus és a hittestvéreik iránti sze-
retet. Rendületlenek és hűségesek maradtak ugyan, ám Krisztus szerete-
te nélkül a tetteik hideggé és törvényeskedővé váltak, fennállt a veszélye, 
hogy lámpásuk kialszik.

Milyen három dologra buzdítja Jézus a gyülekezetet Jel 2:5-7 szakaszá-
ban, hogy újra lángra lobbantsa bennük az első szeretetet és Krisztus, 
valamint a hittestvérek iránti elkötelezettséget? Hogyan kapcsolódik ösz-
sze az a három tényező?

Prófétai értelemben véve az efezusi gyülekezet állapota a kereszténység ál-
talános helyzetének és lelkiállapotának felel meg Kr. u. 31 és 100 között. Az 
apostoli egyházat az evangélium iránti szeretet és hűség jellemezte, viszont 
az I. század végére kihunyt bennük az első szeretet lángja, ezért kezdtek 
eltérni az evangélium egyszerűségétől és tisztaságától.

Képzeljük magunkat egy olyan gyülekezet tagjainak a  sorába, ahol 
megfogyatkozott a  szeretet! Talán a  hívők bűnei nem köztudottak, 
nem élnek nyílt bűnben. Bizonyos szinten helyesen cselekszenek, de 
formalizmus és elhidegülés jellemzi őket. Ilyen helyzetekből hogyan 
hozhat szabadulást a gyülekezetnek adott jézusi tanács?
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január 11.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, „Pat-
mosz” c. fejezet, 374-379. o.

„János fogsága a kegyelem elnyeréséhez vezetett. Patmoszt beragyogta a fel-
támadt Üdvözítő dicsősége. János látta Krisztust még emberként, a szögek 
nyomaival, amelyek örökké ott lesznek a  kezén és lábán, a  dicsőségére. 
Ekkor újból megpillanthatta a feltámadt Urat, akit olyan dicsőség övezett, 
amit ember még élve elviselhetett.

Krisztus megjelent János előtt, aminek hívők és nem hívők előtt is feltáma-
dása bizonyítékául kell szolgálnia. Ez adjon élő erőt az egyháznak! Időn-
ként sötét fellegek veszik körül Isten népét, úgy tűnik, mintha eltörölné 
őket az elnyomás és az üldözés. Ám ilyenkor kapjuk Istentől a legnagyobb 
tanulságot rejtő leckéket. Krisztus gyakran megjelenik a börtönökben és 
megmutatja magát választottainak. Velük van a máglyán, a tűzben. A csil-
lagok az éjszaka sötétjében ragyognak a legfényesebben, és Isten dicsőségé-
nek legtündöklőbb sugarai is a legmélyebb sötétségben mutatkoznak meg. 
Minél feketébb az égbolt, annál tisztábbak és lenyűgözőbbek az Igazságos-
ság Napjának, a feltámadt Üdvözítőnek a sugarai” (Ellen G. White cikke, 
The Youth’s Instructor, 1900. április 5.).

BESZÉLGESSüNK RóLA!
1) János leírja, amit Patmoszon látott és hallott. Mit látunk és hallunk 

mi Jel 1:12-20 szakaszát olvasva? Találunk-e megnyugvást a kinyi-
latkoztatás szavaiban?

2) Jel 14:7 verse szerint az első angyal így buzdítja a föld lakóit a vég 
idején: „imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert 
és a vizek forrásait.” E vers nyelvezete 2Móz 20:11 verséhez vezethe-
tő vissza. Mit árul el az első angyal üzenete a szombat végidei jelen-
tőségéről A jelenések könyve szerint?

3) Számos keresztény szembesül egy furcsa helyzettel: minél régebb 
óta tartoznak az egyházhoz, annál könnyebben elhomályosodhat 
a hitük, sőt el is halhat. Pedig éppen az ellenkezőjének kellene tör-
ténnie! Elvégre minél hosszabb ideje járunk Jézussal, annál többet 
kellene megtanulnunk róla és szeretetéről. Mit tehetünk, hogy a hit 
tüze ne csak égjen bennünk, hanem egyre fényesebben és ragyogób-
ban lobogjon?
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FüLE LAJOS: 
MENEDÉKEM!

Múló időm, Uram, Teremtőm,
csak forgács az időtelenből.
A véges út, a földi pálya
a teremtés hasadt szilánkja.

Hogy is lehet, hogy e szilánkot
jelenléteddel így megáldod?
S a halandó emberi lelket
hatalmaddal újjáteremted?

Köszönöm, hogy hinni, remélni
én is idejöhettem: é l n i!
S földi időm, ha itt letelne,
kaput nyitsz az időtelenbe,

mert a múlás csalóka látszat,
mert hatalma nincs a halálnak 
azon, akit Krisztusa éltet!
Menedékem: az örök élet!
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január 12-18.

Jézus üzenete a hét gyülekezetnek

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 61:10; Jelenések 2:8-29; 3:1-22

„Aki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe üljön velem, amint 
én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyiszékében” (Jel 3:21).

János által Jézus levelet küldött a népének Patmoszról, amiben hét üzenet 
áll. Az üzenetek a korabeli ázsiai gyülekezeteknek szóltak, a szimbólumai 
ugyanakkor prófétai képet festenek az egyház állapotáról a történelem kor-
szakain át.

A levelek összevetéséből kitűnik, hogy ugyanazt a hatrészes szerkezetet kö-
vetik. Mindegyik elején Jézus néven szólítja az adott gyülekezetet. A máso-
dik rész ezzel a kifejezéssel nyit: „Ezt mondja…”, majd Jézus minden egyes 
gyülekezetnek az 1. fejezetben található jellemzőkkel és szimbólumokkal 
mutatkozik be. A róla szóló leírás mindig az adott gyülekezetek konkrét 
szükségleteihez igazodik. Ezzel rámutat, hogy valóban képes segíteni ne-
kik a különféle küzdelmeikben és helyzeteikben. Ezután értékeli a gyüle-
kezetet, majd tanácsokat ad, hogyan kerülhetnek ki nehéz helyzetükből. 
Minden levél kéréssel zárul, hogy hallgassanak a Lélek szavára, végül pe-
dig a győzteseknek Jézus ígéreteket ad.

Amint a múlt heti tanulmányban az első, az efezusi gyülekezetnek szóló 
üzenet elemezése közben megfigyeltük, valamint ezen a héten a további hat 
üzenet vizsgálata közben látni fogjuk, Jézus minden helyzetben reményt és 
válaszokat kínál a gyülekezeteknek, a saját szükségleteikhez mérten. Tehát 
bizonyosan ma is képes megtenni azt, amire szükségünk van!

3. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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január 13. vasárnap

KRISZTUS üZENETE SZMIRNÁNAK ÉS PERGAMONNAK

Szmirna gyönyörű és gazdag város volt, egyben a kötelező császárkultusz 
egyik központja. Jogvesztéshez, üldözéshez, sőt mártírhalálhoz is vezethe-
tett az uralkodó imádatának a megtagadása.

Olvassuk el Jel 2:8-11 szakaszát! Hogyan illik Jézus bemutatkozása 
a gyülekezet helyzetéhez? Milyen helyzetben volt a gyülekezet? Hogyan 
figyelmeztetett Jézus arra, ami rájuk várt?

A szmirnai gyülekezetnek szóló üzenet profetikusan alkalmazható az apos-
toli kor utáni egyházra, amikor a Római Birodalomban kegyetlenül üldöz-
ték a keresztényeket. A Jel 2:10 versében említett „tíz nap” a Diocletianus 
által indított, tíz évig tartó üldözésre mutat Kr. u. 303-313 között, addig, 
amíg Nagy Konstantin ki nem adta a keresztények számára vallásszabad-
ságot biztosító milánói ediktumot.

Pergamon különböző pogány kultuszok központja volt, többek között 
Aszklépioszé, akit a  gyógyítás görög istenének tartottak. Úgy nevezték, 
hogy „a Megmentő”, és a jelképe egy kígyó volt. A gyógyulást keresők mesz-
szi tájakról érkeztek Aszklépiosz szentélyéhez. Pergamon vezető szerepet 
töltött be a császárkultusz erősítésében, ami Szmirnához hasonlóan ott is 
kötelező volt. Nem csoda, hogy a szöveg szerint a pergamoni keresztények 
abban a városban éltek, „ahol Sátán királyiszéke van” (Jel 2:13).

Olvassuk el Jel 2:12-15 verseit! Hogyan mutatja be magát Jézus ennek 
a gyülekezetnek? Hogyan értékelte a lelkiállapotát?

A pergamoni keresztényeknek a gyülekezeten kívül és belül is kísértések-
kel kellett szembenézniük. Míg a többségük hűséges maradt, némelyek – 
a „nikolaiták” – a pogánysággal való kompromisszumkötést szorgalmaz-
ták, hogy elkerüljék az üldözést. Bálámhoz hasonlóan, aki csábításával 
hitehagyásba, Isten elleni bűnbe vitte az ígéret földje felé tartó izraelitákat 
(4Móz 31:16), ők is kényelmesebbnek, sőt kifizetődőbbnek tartották azt, 
hogy engedjenek a hitükből. A jeruzsálemi zsinat ugyan eltiltotta a hívőket 
„a bálványoknak áldozott dolgoktól” (ApCsel 15:29), Bálám tanítása azon-
ban arra vette rá a gyülekezeti tagokat, hogy elvessék ezt a döntést. Jézus 
csak egy megoldást ajánlhatott Pergamonnak: „Térj meg” (Jel 2:16).

A pergamoni gyülekezet prófétai képet ad az egyházról nagyjából Kr. u. 
313 és 538 között. Néhányan hűségesek maradtak, ám a lelki hanyatlás és 
a hitehagyás gyorsan terjedt.

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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január 14.hétfő

KRISZTUS üZENETE THIATIRÁNAK

Mai ismereteink szerint Thiatirának a többi városhoz viszonyítva nem volt 
különösebb politikai vagy kulturális jelentősége az ókori történelemben, 
a gyülekezete pedig a feledés homályába merült. A Római Birodalomban az 
embereknek céhekbe kellett tömörülniük, hogy üzletük vagy munkájuk le-
hessen. Thiatira városa különösen forszírozta ezt a követelményt. A céhek 
tagjainak részt kellett venni a céhek ünnepein, el kellett járniuk a templomi 
szertartásokra, amelyek során gyakran erkölcstelenségek folytak. Aki nem 
engedelmeskedett, azt kizárták a céhből és gazdasági szankciókat szabtak 
ki rá. A kor keresztényeinek választaniuk kellett a teljes megalkuvás vagy 
az evangélium iránti hűség következtében a teljes kirekesztetés között.

Olvassuk el Jel 2:18-29 szakaszát! Hogyan mutatkozik be itt Jézus (lásd 
még Dán 10:6)? A gyülekezet mely tulajdonságait ismerte el? Milyen kér-
dés zavarta őket?

A pergamonihoz hasonlóan a thiatirai gyülekezetre is nyomás nehezedett, 
hogy a pogány környezetben engedményeket tegyen. A „Jézabel” név Ak-
háb király feleségére utal, aki hitehagyásba vitte Izraelt (1Kir 16:31-33). 
Jézus lelkileg erkölcstelennek mutatja be. Akik az igazságból engedménye-
ket téve „tisztátalan”, pogány gondolatokat és szokásokat vettek át, lelki 
értelemben paráználkodtak vele.

A thiatirai gyülekezet az egyház állapotát szimbolizálja Kr. u. 538-1565 kö-
zött. A veszély nem az egyházon kívülről támadt, hanem belülről. A Bib-
lia helyére a hagyomány lépett, Krisztus papságát emberi papság és szent 
ereklyék váltották fel, az üdvösség elérése eszközeinek pedig a cselekede-
teket tekintették. Aki nem engedett a megrontó befolyásnak, azt üldözték, 
kivégezték. Az igaz egyház évszázadokon át a pusztaságban talált menedé-
ket (lásd Jel 12:6, 13-14). Jézus ugyanakkor elismerően szól a thiatirai gyü-
lekezet hitéről és szeretetéről, cselekedeteiről és szolgálatáról – amelyek 
a reformációra és a Bibliához való visszatérés kezdetére mutatnak.

Gondolkodjunk el Jel 2:25 szavain: „de amitek van, azt tartsátok meg, 
amíg eljövök” (RÚF)! Mit jelentenek nekünk e szavak közösségileg és 
egyénileg? Mit kaptunk Jézustól, amihez ragaszkodnunk kell?
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január 15. kedd

KRISZTUS üZENETE SZÁRDISZNAK

Szárdisz történelme dicsőséges volt, a római korszak idejére viszont a vá-
ros már elveszítette tekintélyét. Még ugyan nagy gazdagságnak örvendett, 
de dicsősége inkább a történelmi múltban gyökerezett, mint a jelenkor va-
lóságában. Az ősi várost egy meredek hegyre építették, ezért szinte bevehe-
tetlen volt. Polgárai olyan biztonságban érezték magukat, hogy nem őrizték 
igazán a várfalakat.

Olvassuk el Jel 3:1-6 verseit Mt 24:42-44 és 1Thessz 5:1-8 szakaszai mel-
lett! Lelkiállapotuk gyógyszereként milyen három dologra szólítja Jézus 
a szárdiszi keresztényeket? Azt mondja nekik, hogy „Vigyázz”. Hogyan 
illeszkedik ez a figyelmeztetés a város történelméhez?

A szárdiszi keresztények közül Jézus csak keveseket ismer el hűségesnek, 
lelki értelemben a többségük halott. Nem vádolja a gyülekezetet nyílt bűn-
nel vagy hitehagyással (mint ahogyan a  pergamoniakat és thiatiraiakat 
sem), de kifejezi, hogy lelki letargiában szenvednek.

A szárdiszi gyülekezetnek szóló üzenet prófétai értelemben nagyjából 1565 
és 1740 között, a reformáció utáni kor protestánsainak lelki helyzetére al-
kalmazható, amikor az egyház élettelen formalizmusba és lelki önteltségbe 
süppedt. A racionalizmus és az elvilágiasodás áramlatainak a hatására az 
evangélium üdvözítő kegyelme és a Krisztus iránti elköteleződés helyett in-
kább a tantételek száraz, filozófiai érveire tették a hangsúlyt. Bár az egyház 
ebben a korszakban élőnek tűnt, lelki értelemben halott volt.

A levél minden keresztény nemzedékre alkalmazható. Némelyek folyton 
dicsőséges kifejezésekkel hangoztatják múltbeli hűségüket Krisztus iránt, 
ám nem sokat tudnak mondani Krisztussal való tapasztalataikról a jelen-
ben. A vallásuk névleges, hiányzik belőle az őszinte, szívbéli hit és a ko-
moly elköteleződés az evangélium iránt.

Miért mondható el a hit általi megigazulás nagy igazságának fényében, 
hogy a cselekedeteinket Isten nem találta „teljeseknek”? Mit jelent ez, és 
hogy tehetjük „teljessé” a tetteinket előtte? Lásd Mt 5:44-48!
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január 16.szerda

KRISZTUS üZENETE FILADELFIÁNAK

Filadelfia („testvéri szeretet”) volt a Jézus által megszólított hatodik gyüle-
kezet. A város a birodalmi kereskedelmi útvonal mentén helyezkedett el, 
egy hatalmas, gazdagon termő fennsík kapujaként. A  régészeti ásatások 
arra utalnak, hogy sokan gyógyulást keresve érkeztek központjába. A vá-
rost gyakorta rázták meg földrengések, ezért a lakói vidékre költöztek, egy-
szerű kunyhókban éltek.

Olvassuk el Jel 3:7-9 verseit! Hogyan illeszkedik a gyülekezet helyzeté-
hez az, ahogyan Jézus bemutatja nekik magát? Mire vonatkozik a kije-
lentése, hogy „kevés erőd van” (Jel 3:8)?

Prófétai értelemben az ennek a gyülekezetnek szóló üzenet az első és má-
sodik ébredési hullám jelentős protestáns mozgalmaira vonatkozik Nagy-
Britanniában és Amerikában, 1740-1844 között. Isten népe ekkor valóban 
igyekezett megtartani „az én beszédemet” (Jel 3:8) a nekik adott világosság 
szerint. Egyre nagyobb hangsúlyt helyeztek az Isten parancsolatainak való 
engedelmességre és a tiszta életre. A „nyitott ajtó” nyilván a mennyei szen-
télybe vezető utat jelenti, mivel a szakasz említi Isten templomát (lásd Jel 
3:12; vö. 4:1-2). Az egyik ajtó bezárása, a másik ajtó kinyitása arra a válto-
zásra mutat, ami 1844-ben történt Krisztus főpapi szolgálatában.  

Olvassuk el Jel 3:10-13 verseit! Mi utal arra, hogy az idő rövid és Jézus 
visszajövetele közeleg? Mi a jelentősége annak, hogy Isten felírta nevét 
a népére (Jel 3:12, lásd még 2Tim 2:19)? Amennyiben a név a jellemet 
jelképezi. Mit árul el 2Móz 34:6 azokról, akik Isten nevét viselik?

Az Atlanti-óceán mindkét partján nagy ébredés történt a gyülekezetekben. 
Az 1844-et megelőző években a világ több pontján hirdették Krisztus kö-
zeli visszatérésének az üzenetét. Arra vonatkozik az ígéret, miszerint Isten 
felírja nevét a győztesekre, hogy a jelleme meglátszik rajtuk. Krisztus visz-
szajövetelének az ígérete éppen olyan fontos, mint az, hogy az Úr felkészíti 
a népét arra a hatalmas horderejű eseményre, megbocsátja bűneiket és tör-
vényét a szívükbe írja (lásd Fil 1:6; Zsid 10:16-17). 

Mit jelent számunkra Krisztus közeli visszatérésének a  reménye? 
Hogyan tölt el bizonyossággal az Úr ígérete, hogy be is fejezi az elkez-
dett munkát? 
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január 17. csütörtök

LAODICEAI KERESZTÉNYEK

A Jézus által utoljára megszólított gyülekezet Laodiceában, egy fő kereske-
delmi útvonal mentén fekvő gazdag városban volt. A települést gyapjúipa-
ráról, bankjairól (hatalmas mennyiségű aranyat tároltak) és szemkenőcsöt 
készítő orvosi iskolájáról ismerték. A jómód önelégültté tette Laodicea pol-
gárait. Kr. u. 60 körül, amikor egy földrengés elpusztította a várost, a lako-
sok visszautasították Róma segítségét, mondván, hogy mindenük megvan 
a munkálatok elvégzéséhez. A vízhiánnyal küzdő városba a távoli Hierapo-
lisz melegvizű forrásaiból vezetékkel juttatták el a vizet, ami langymeleg 
lett, mire Laodiceába ért.

Olvassuk el Jel 3:14-17 és Hós 12:8 verseit! A városra jellemző önelégült-
ség hogyan hatott a laodiceai keresztényekre?

Jézus sem súlyos bűnök, sem eretnekség, sem hitehagyás miatt nem dor-
gálta meg a laodiceai keresztényeket. Inkább a lelki közönybe hajló öntelt-
séggel volt a baj. Hangoztatták, hogy gazdagok és semmire sincs szüksé-
gük, pedig szegények és mezítelenek voltak, nem látták, milyen állapotban 
is vannak lelkileg.

A laodiceai gyülekezet szimbolizálja Isten egyházának lelki viszonyait a föl-
di történelem vége felé, amint A  jelenések könyvének bizonyos, az utolsó 
időre vonatkozó szakaszai mutatják. Az egyik ilyen kapcsolódási pont Jel 
16:15 versének zárójeles része, ami visszautal a  „fehér ruhára”, Krisztus 
igazságára. A lelkileg mezítelen Laodiceának pontosan erre van szüksége 
(lásd Jel 3:18). Az armageddoni lelki csatára vonatkozó utalások között 
hangzik el a figyelmeztetés, hogy őrizzék meg a ruháikat, ne járjanak mezí-
telenül. Első látásra furcsának tűnhet a jézusi intés időzítése, hiszen ekkor 
nem lehet szert tenni az öltözetre, már mindenki számára lezárult a próba-
idő. A figyelmeztetés a hatodik csapással és Armageddonnal kapcsolatban 
hangzik el, amikor Jézus figyelmezteti Laodiceát, hogy még a  rettenetes 
küzdelem kezdete előtt készüljön fel, nehogy örökre késő legyen. Jel 16:15 
tehát inti a laodiceaiakat, hogy ha nem fogadják meg Jézus tanácsát, hanem 
továbbra is mezítelenek maradnak (Jel 3:17-18), visszajövetelekor elvesz-
nek, megszégyenülnek (lásd 1Jn 2:28–3:3). Jézus a szeretetéről biztosítja 
a laodiceaiakat, kérleli őket, hogy térjenek meg (Jel 3:19). A befejezésben az 
ajtó előtt áll, bebocsátást kér (Jel 3:20), mint Én 5:2-6 szakaszának szerel-
mese. Aki kinyitja az ajtót és beengedi, annak ígéri, hogy meghitten együtt 
vacsoráznak és végül majd ott ülhet vele a királyi székében (lásd Jel 20:4). 
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január 18.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, „A Jele-
nések könyve” c. fejezet, 380-389. o.

A gyülekezeteknek szóló hét üzenet a hét gyülekezet lelki hanyatlását sejteti. 
Az efezusi gyülekezet még hűséges volt, bár elveszítette az első szeretetet, 
a szmirnai és a filadelfiai gyülekezet is nagyjából hűséges maradt. Pergamon 
és Thiatira mind több és több kérdésben megalkuvóvá vált, a tagok túlnyo-
mó része teljesen eltért az apostolok tiszta hitétől. A szárdiszi gyülekezet igen 
súlyos állapotban volt. Tagjainak a többsége nem élt összhangban az evan-
géliummal. Filadelfia szimbolizálja a kevés hűségest. A laodiceai gyülekezet 
olyan letargikus és önelégült állapotban volt, hogy jót nem lehet mondani 
róla. Minden üzenet záró szakaszában Jézus ígéretet mond azoknak, akik 
megfogadják tanácsát. Viszont arra is felfigyelhetünk, hogy a gyülekezetek 
nyilvánvaló lelki hanyatlásának arányában egyre több ígéret hangzik el. Jé-
zus első üzenete Efezusnak szól, amely csupán egy ígéretet kap. A lefelé ha-
ladó lelki áramlatban a gyülekezetek azonban mindig több ígéretet kapnak, 
mint az előzőek. Végül a laodiceai gyülekezet ugyan csak egyetlen ígéretet 
kap, de az a legnagyobb: Jézus királyi székére ülhetnek (Jel 3:21).

BESZÉLGESSüNK RóLA!
1) A gyülekezetekben tapasztalható lelki hanyatlás mellett hogyan 

tükrözi az ígéretek növekvő száma azt is, hogy ahol a bűn megnö-
vekszik, ott a  kegyelem még inkább bővölködik (Róm 5:20)? 
Gondoljuk ezt végig annak fényében, hogy „az egyház bármilyen 
gyenge és fogyatékos, mégis az egyetlen a földön, amelynek Krisztus 
páratlan figyelmet szentel. Féltő gondoskodásában szüntelen figye-
lemmel kíséri és Szentlelke által megerősíti” (Szemelvények Ellen G. 
White írásaiból, 2. köt. Budapest, 2000, Advent Kiadó, 376. o.)!

2) A keresztények gyakran mondják, hogy az ipari és kereskedelmi 
nagyvárosokban nehéz keresztényként élni. Az ókori gazdag, ázsiai 
városokban voltak olyan keresztények, akik hűségesek maradtak 
az evangéliumhoz és tántoríthatatlanul kitartottak Istennel való 
szövetségük mellett a  pogány környezet nyomása ellenére is. Mit 
tanulhatunk ebből? Gondoljunk az ázsiai keresztényekre Jézus 
imája fényében (Jn 17:15-19)! Hogyan vonatkozhat a mai kereszté-
nyekre, különösen a nagyvárosokban élőkre, hogy a világban van-
nak, de nem a  világból valók? Hetednapi adventistaként hogyan 
vehetnénk még inkább szívünkre a laodiceai üzenetet?
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KIS SZABó JUDIT:
HÍVTÁL URAM

Szerettelek amikor hideg padok közé szorított
rendíthetetlen hitemet keményen térdepeltettem
’üdvözlégymáriás’ dogmákkal visszhangozva
időnként megtörve feszületet mutatva magamon
fehér ruhában kelyhet és ostyát vittem eléd
fehéren díszített, hímzett abroszos asztalodhoz.
Pontosan abban a pillanatban amikor kellett
kis csengettyűkkel csengettem, s csend lett.
Tömjén füstjében közelről pácoltam lelkem
s hittem, hogy Krisztus testét eszem.
………………………………………………………
Végül, tovább ringatott hitem, hívtál Uram
és én mentem, messzebbre s talán közelebb
hozzád. Most, szeretlek kibontott szabadságban
hol ’feltámadásillatot’ visz a szél, mert üresen 
áll a kereszt és a kősír sem lakhelyed többé!
Itt Áron vesszeje mellkasomon virágzik
csak időnként elfelejtem megöntözni
hol hitemet naponta harcolom, még sincs
akkora se, mint egy mustármag. Utam
megpróbáltatások – mely boldogságom
s megesik, hogy akkor köszönök neked
mikor már messzire elkerültelek.
Már nem mondom a ’rózsafüzéres’ imát
saját szavaimmal szólok hozzád, s még ha
nehéz is megértenem, elfogadom válaszod.
Már nem nézem festett falakon arcodat, már
nem hajolok keresztre szögelt szobrod alatt
hanem élem és értem feltámadt Krisztusom
kőszíve élő lett, hús és dobogó, itt hordozom
érzem, mert szerető lüktetése szívembe égett
s levetettem fehér ruhám, csupán remélni tudom
egykoron hordhatom, az igazat, a romolhatatlant.
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január 19-25.

Méltó a Bárány 

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Ezékiel 1:5-14; 
Apostolok cselekedetei 2:32-36; Efezus 1:20-23; 
Zsidók 10:12; Jelenések 4; 5

„Ne sírj: ímé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, 
hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak hét pecsétét” (Jel 5:5).

Az elmúlt héten Krisztus üzeneteit tekintettük át, amelyeket földi népének 
küldött. János látomásának színtere most a földről áttevődik a mennybe; 
azokra a dolgokra összpontosít, „amiknek meg kell lenni ezután” (Jel 4:1) – 
a jövőre.

A 4. és 5. fejezet látomása a mennyei trónterem történéseit mutatja. E két 
fejezet képei szimbolikusan jelenítik meg Isten uralmát a történelem felett, 
valamint a megváltási tervet. Mielőtt azonban Isten feltárná a jövőt, meg-
mutatja, hogy Krisztus mennyei főpapi szolgálatának a szerepe központi 
a földi dolgok feletti hatalma és az emberiség megváltása szempontjából. 
A 4. és 5. fejezet tehát a menny nézőpontjából adja a könyv hátralevő részé-
ben feljegyzett, jövőbeli események magyarázatát.

Arra is felfigyelhetünk, hogy míg a hét gyülekezetnek szóló üzenet nyelve-
zete viszonylag egyértelmű, innentől kezdve a könyv inkább szimbolikus 
lesz, amit nem mindig könnyű magyarázni. A szókészlet Isten népének 
ószövetségi történelméből származik. A jelenések könyvének helyes értel-
mezése megkívánja, hogy szimbolikus nyelvezetét megfelelően értsük az 
Ótestamentum fényében.

4. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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január 20. vasárnap

A MENNYEI TRóNTEREMBEN

Jel 4:1 versétől kezdve Jézus hívja Jánost, hogy a mennybe emelkedve a sa-
ját korától kezdve egészen Krisztus visszatéréséig tekintsen végig a törté-
nelmen.
Ez 1:26-28, Jel 4:1-8 és 5:11-1 szakaszai a mennyei tróntermet ábrázol-
ják. Mit tudhatunk meg erről e versekből? 

Az apostol nyitott ajtón át pillantott be a mennyei templomba, a trónra, 
ami Istennek a teremtett világ fölötti uralmát és hatalmát jelképezi, míg az 
azt körülölelő szivárvány az ígéreteihez való hűségét szimbolizálja (1Móz 
9:13-16; Ézs 54:9-10). Isten fennhatóságát kétségbe vonta az ellenség, Sá-
tán, aki elbitorolta a föld feletti uralmát. Az Isten és Sátán közötti nagy 
küzdelemnek az a központi kérdése, hogy kit illet meg az uralkodás joga. 
János bepillantott a trónteremben ülésező mennyei tanácsba, amelynek az 
volt a célja, hogy megerősítse Isten jogos uralmát a világegyetem felett.
Olvassuk el Jel 4:8-11 és 5:9-14 verseit! Mit tanulhatunk meg ezekből 
a szakaszokból az igaz istentiszteltről? Miért az Úr Isten méltó az imá-
datra a 4. fejezet szerint, Jel 5:9-14 szakasza pedig miért a Bárányt mond-
ja méltónak rá?

A jelenések könyve 4. fejezete a mennyei templom és az abban zajló isten-
tisztelet általános leírását adja. Míg a 4. fejezetben Istent dicsőítik a terem-
tő erejéért, az 5. fejezetben a megöletett Bárányt ünneplik, aki üdvösséget 
szerzett. E részek azt mutatják, hogy a valódi istentisztelet Isten hatalmas 
teremtő és megváltó cselekedeteit idézi fel, ünnepli. A világot hat nap alatt 
megteremtő Úrnak van hatalma és képessége rá, hogy eredeti állapotába 
állítsa vissza és népe örök otthonává tegye a földet, amint megígérte.

Gondolkodjunk el az evangélium tanításán: az értünk „megöletett 
Bárány” (Jel 5:12) nem csupán minket és ezt a világot teremtette meg, 
hanem az egész kozmoszt is! Milyen hatalmas reménységet kínál ez 
a tanítás a fájdalommal és a zűrzavarral teli világban?

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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január 21.hétfő

GYŰLÉS A MENNYEI TRóNTEREMBEN

A vének bemutatásából kitűnik Jel 4:4 versében, hogy ők nem angyalok. 
A „vén” címet a Biblia mindig emberekre alkalmazza. Királyiszékeken ül-
nek, míg az angyalok Isten jelenlétében mindig állnak. Fehér ruhájuk Isten 
hűséges népének az öltözete (Jel 3:4-5). A  fejükön levő győzelmi korona 
(a görög stephanos szóból, Jel 4:4) kizárólag a győztes szentekre vár (Jak 
1:12). E részletek mind azt sejtetik, hogy a vének megdicsőült szentek. 

A huszonnégyes szám jelképes: kétszer tizenkettőből áll, a Bibliában pedig 
a tizenkettes szám Isten népét szimbolizálja. A huszonnégy vén jelképez-
heti Isten népének teljességét úgy az Ó-, mint az Újszövetségből. A huszon-
négyes szám a  huszonnégy papi rend főembereire is utal, akik felváltva 
végezték szolgálatukat a földi templomban (1Krón 24:1-19).

A huszonnégy vént korábban még nem említette a Biblia, ami arra enged 
következtetni, hogy a mennyei trónteremben egy új csoportot alkotnak. Ta-
lán ők támadtak fel a halottak közül Jézus halálakor (Mt 27:51-53). 

Ebben az esetben a huszonnégy vént az emberiség képviselőinek tekint-
hetjük, akik Jézussal emelkedtek a mennybe, hogy tanúi lehessenek Isten 
igazságos tetteinek, amint a megváltási tervet végrehajtja. Jel 5:9 versében 
a huszonnégy vén a négy élőlénnyel (8. vers) együtt leborul imádni a Bá-
rányt, aki megöletett, mégis él. Együtt éneklik az új éneket, magasztalják, 
méltatják a Bárányt: „Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak 
pecséteit: mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, min-
den ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből, és tettél minket a mi Iste-
nünknek királyokká és papokká; és uralkodunk a földön” (Jel 5:9-10).

Jel 4:6-8 a négy lelkes állatot is megemlíti. Vö. a leírásukat Ez 1:5-14 és 
10:20-22 szakaszaiban a négy lelkes állattal és Ézs 6:2-3 verseiben a sze-
ráfokkal!

A „négy lelkes állat” jelöli azokat a hatalmas lényeket, akik Istent szolgálják 
és trónját őrzik (Zsolt 99:1). A  szárnyaik azt szimbolizálják, hogy sebe-
sen végrehajtják Isten parancsait, szemeik pedig az értelmességükre utal-
nak. A huszonnégy vénnel és az angyalok megszámlálhatatlan sokaságával 
együtt ők is ott vannak a trón körül (Jel 5:11), ami azt mutatja, hogy a meny-
nyei trónteremben a menny és a föld egyaránt képviselteti magát.
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január 22. kedd

A LEPECSÉTELT KÖNYV

Olvassuk el Jel 5:1-4 verseit! Ézs 29:11-12 fényében mi a jelentősége an-
nak, hogy pecsét van a könyvön? Miért sírt János?

A görög szöveg azt jelzi, hogy egy könyv volt a trónon, az Atya jobbjánál. 
Várta, hogy aki méltó rá, az felnyissa „és felbontsa annak pecséteit” (Jel 5:2).

Ellen G. White szavaival élve, a lepecsételt könyv tartalmazza „Isten gond-
viselésének, a nemzeteknek és az egyháznak a prófétai történelmét. Az Úr 
belefoglalta az isteni kijelentéseket, a  tekintélyét, a  parancsolatait, a  tör-
vényeit, az Örökkévaló jelképes tanácsának egészét és a nemzetek összes 
uralkodó hatalmának a történetét. A tekercs szimbolikus nyelvezettel vá-
zolja fel a föld történelmét, kezdettől fogva végig, valamint minden nemzet, 
nyelv és nép hatását” (Ellen G. White: Manuscript Releases, 9. köt. 7. o.).

Röviden, a lepecsételt könyv tartalmazta Isten minden titkát azzal a tervé-
vel kapcsolatban, ami a  bűn problémájának megoldására és az elbukott 
emberek megmentésére vonatkozik. Ezt a titkot Krisztus második eljövete-
lekor értjük meg a maga teljességében (lásd Jel 10:7).

Olvassuk el Jel 5:5-7 szakaszát! Az egész világegyetemben miért egyedül 
Krisztus méltó arra, hogy felvegye a lepecsételt könyvet és feltörje a pe-
cséteit?

Sátán lázadásával kapcsolatos a  trónteremben zajlódó válság. Bár ezt 
a  bolygót Isten teremtette, mégis Sátán, a  trónbitorló uralma alá került. 
János sírása Isten népének a könnyeit fejezi ki Ádámtól kezdve, amelye-
ket a  bűn kötelékéből való szabadulásért hullattak. A  lepecsételt könyv 
tartalmazza Isten tervét a bűn problémájának megoldására. Kétségtelen, 
hogy felmérhetetlen hatalmával Isten egyedül is képes volna megvalósítani 
a tervét. Ám a bűnössé lett emberiség megváltásához szükség volt valami 
különlegesre, Jézusra, aki valóban „győzött”, ezért méltó a könyv megnyi-
tására, a föld feletti uralom átvételére és arra, hogy Közbenjárónk legyen 
a mennyei szentélyben.

Mit tehetünk azért, hogy a  keresztényi életünkben valóban Jézus 
maradjon a legelső?
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szerda január 23.

MÉLTó A BÁRÁNY 

Olvassuk el Jel 5:8-14, Ef 1:20-23 és Zsid 10:12 verseit! Mit fejeznek ki 
ezek a szakaszok együttesen? Hogyan töltenek el reménnyel és nyuga-
lommal bennünket a világban, amely mindkettőből olyan keveset kínál?

Krisztus, a Bárány a trónhoz lép és felveszi a könyvet. Ez a tette mutatja, 
hogy Övé az uralom, minden hatalom (lásd Mt 28:18; Ef 1:20-22). Abban 
a  pillanatban az egész világegyetem elismeri jogos uralmát a  föld fölött. 
Visszaszerzi azt, ami Ádámmal elveszett.

Amikor Krisztus felveszi a könyvet, ez azt jelzi, hogy az egész emberiség sor-
sa a kezében van. A négy lelkes állat és a huszonnégy vén imádattal leborul 
előtte, amint Jel 5:9 versében is tették: „Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és 
megnyisd annak pecséteit: mert megölettél”. Dicsőítő énekükkel a hatalmas 
angyalok és a megváltott emberiség képviselői kinyilvánítják, megerősítik, 
hogy milyen áldozatot hozott Krisztus az emberiségért. A vérével fizetett 
váltságdíjat az emberekért, a megváltás reménységét adja, olyan jövőt ígér, 
amit el sem tudunk képzelni. A négy lelkes állathoz és a vénekhez csatla-
kozik ekkor a trón körül álló angyalok megszámlálhatatlan serege, együtt 
dicsőítik a megöletett Bárányt, aki most „él” és közbenjár a bűnös emberi-
ségért (Zsid 7:25). A trónteremben lévők mind így kiáltanak: „Méltó a meg-
öletett Bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot 
és tisztességet és dicsőséget és áldást” (Jel 5:12).

Ebben a  pillanatban a  menny és a  föld összes teremtménye együttesen 
hódol az Atyának és Krisztusnak: „A királyiszékben ülőnek és a Báránynak 
áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökkön örökké” (Jel 5:13). Dicső-
ítésükre válaszul a négy lelkes lény azt feleli, hogy „Ámen”, a huszonnégy 
vén pedig a  földre borul, így fejeződik be a boldog ünneplés a mennyei 
trónteremben.

Fizikusok elméletei szerint a  világegyetem egy nap vagy kiég, vagy 
összeroppan, vagy egyszerűen szétszakad. Mennyire ellentétes ez 
azzal a jövőképpel, amit Isten Igéje tár elénk! Hogyan kezdhetünk már 
most örülni annak, ami a jövőben ránk vár?
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csütörtökjanuár 24.

A PüNKÖSD JELENTŐSÉGE

ApCsel 2:1-4 szakasza megerősíti, hogy a Szentlélek pünkösdi kitöltetése 
a megváltási terv történelmének egyik legmeghatározóbb eseménye volt: 
Krisztusnak mint Főpapnak és Királynak a beiktatása a Golgota utáni szol-
gálatába, amire a mennyei szentélyben került sor (lásd még ApCsel 1:4-8; 
2:33). Az Atya jobbján végzett főpapi szolgálatával (Jel 5:6-7) képes teljes 
mértékben valóra váltani a megváltási tervet. A mennyei szentélyben Köz-
benjárónkként munkálkodik megváltásunkért. Általa a hívők szabadon já-
rulhatnak Istenhez és kaphatnak bocsánatot bűneikre.

Olvassuk el ApCsel 2:32-36 és Jn 7:39 versét! Milyen reményt és bátorí-
tást ad, hogy Jézus a mennyei Főpapunk?

Krisztusnak a mennyei szentélyben történt felmagasztaltatása után áradt 
ki a Szentlélek a tanítványokra. Jel 5:6 megemlíti, hogy Isten elküldte a hét 
Lelket „az egész földre” (RÚF). Amint az egyik korábbi tanulmányban meg-
állapítottuk, a hét Lélek a Szentlélek földi munkájának teljességét jelképe-
zi. Krisztus a trónra lépésekor a földre küldte a Szentlelket, ami a mennyei 
szentélyben az egyik első tette volt Főpapunkként. A Szentlélek kitöltetése 
azt jelentette, hogy Jézus megjelent az Atya előtt, aki elfogadta az emberisé-
gért hozott áldozatát.

„Krisztus mennybemenetele volt a jele annak, hogy követői elnyerik a meg-
ígért áldást… Miután Krisztus a mennyei kaput átlépte, angyalok imáda-
ta közepette megkoronázták. Amint ez a szertartás véget ért, a Szentlélek 
gazdagon áradt a tanítványokra és Krisztus valóban megdicsőíttetett azzal 
a  dicsőséggel, mellyel öröktől fogva rendelkezett Atyjánál. A  Lélek pün-
kösd napi kiárasztásával a menny azt üzente: a Megváltó ünnepélyes felke-
netése megtörtént. Ígérete szerint elküldte követőire a mennyből a Szentlel-
ket annak jeléül, hogy mint pap és király, átvett minden hatalmat mennyen 
és földön, és népének Felkentje lett” (Ellen G. White: Az apostolok története. 
Budapest, 2001, Advent Kiadó, 25. o.).

Olvassuk el Zsid 4:16 és 8:1 verseit! Milyen remény és bátorítás rejlik 
abban, hogy Jézusé minden hatalom mennyen és földön, Ő a Papunk 
és Királyunk? Hogyan segít megbirkózni a hétköznapi élethelyzetek-
kel és a jövő bizonytalanságával az, ha hiszünk ebben az igazságban? 
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január 25.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 2010, Advent Kiadó, „»Az én Atyámhoz 
és a ti Atyátokhoz«” c. fejezet, 735-741. o.; Az apostolok története. Budapest, 
2001, Advent Kiadó, „A Lélek adománya” c. fejezet, 31-37. o.

A jelenések könyve 4. és 5. fejezetének üzenete különösen fontos Isten népe 
számára, akik a  föld történelmének végén élnek. A  Szentlélek pünkösdi 
kiáradása jelöli annak a kezdetét, hogy az evangélium az egész világon hir-
dettetik. Az üzenet szívében Jézus áll, aki mint Pap és Király, dicsőségben 
az Atya jobbjára emeltetett. Ez képezte a korai keresztény hit lényegét (Zsid 
8:1), a prédikálásuk sarokkövét (ApCsel 2:32-33; 5:30-31). Ez volt a hitük 
és a bátorságuk forrása, amikor üldözéssel és nehéz élethelyzetekkel talál-
ták magukat szemben (ApCsel 7:55-56; Róm 8:34). Ennek hatására sokan 
elfogadták prédikálásukat. Attól kezdve a Szentlélek munkája által mutat-
kozott és mutatkozik továbbra is meg Isten országa.

Nem szabad elfelednünk, hogy egyedül a  Krisztusban való üdvösség jó 
híre érintheti és formálhatja át az ember szívét! Ez készteti arra, hogy elfo-
gadja az örökkévaló evangélium hívását, félje Istent, neki adjon dicsőséget 
és imádja Őt (Jel 14:7). Egyetlen reményünk az Üdvözítőben, a mennyei 
szentélyben szolgáló Papunkban és a Királyunkban van, aki a népével van 
és mindvégig velünk is marad (Mt 28:20), kezében tartja a jövőnket.

Soha ne feledjük tehát, hogy az evangélium lényegére összpontosítva koro-
názza teljes siker az elveszett és szenvedő emberiségnek szóló utolsó üze-
net hirdetését! A prédikációnk legfontosabb része a kereszt és az, amit ez 
Istenről tanít.

BESZÉLGESSüNK RóLA!
1) Egy nap a mennyben leszünk és dicsőítjük, imádjuk majd az Urat 

a jóságáért, a hatalmáért és főként a kegyelméért. Hogyan készülhe-
tünk már most annak a nagy napnak az érkezésére? Azaz, hogyan 
imádhatjuk és dicsőíthetjük Istent hálás szívvel mindazért, amit 
már megtett és amit még tenni fog?

2) Olvassuk el Jel 4:11 és 5:9 verseit! Milyen szerepben látjuk itt az 
Atyát és a Fiút? A szerepük hogyan kapcsolódik nemcsak a megvál-
tás tervéhez, hanem ahhoz is, hogy miért méltó Isten az imádatunk-
ra? Hogyan fejezi ki a  szombat ezt a  két csodálatos igazságot 
Istenről?



37

SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY:
TóPARTON

A színeid,
azok a fontosak.
A színek előhívják
az emlékezet sötét kamráiból
az illatozó helyszíneket,
ahol minden részletnek
jelentősége van: halsütés a tóparton,
szeretsz-e még engem? Mennyire szeretsz?
Mondd ismét, szeretsz-e?
És az a belső táj,
hol a szó krónikása lehetsz,
ahol a másik nagysága mellett
tudsz nevetni 
saját kicsinységeden,
ahol kezedben a tőr
vajjá válik.
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január 26-február 1.

A hét pecsét

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 26:21-26; 5Mózes 32:43; 
Ezékiel 4:16; 2Thesszalonika 1:7-10; Jelenések 6:1-17

„Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert 
megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és 
nyelvből, minden nemzetből és népből; és a mi Istenünk papjaivá és országa 
népévé tetted őket, és uralkodni fognak a földön” (Jel 5:9-10, RÚF).

A jelenések könyve 6. fejezete a 4. és 5. fejezetek jeleneteit folytatja, amelyek 
Krisztusról szólnak, aki méltó kinyitni a lepecsételt könyvet, mert győztes 
élete és halála árán visszaszerezte azt, ami Ádámmal elveszett. A könyvön 
lévő pecsétek felnyitásával kész teljes mértékben véghezvinni az üdvösség 
tervét.

Pünkösd jelöli az evangélium terjedésének kezdetét, amely által Krisztus 
az országát terjeszti ki. Így a pecsét feltörése az evangélium hirdetésére és 
az üzenet elutasításának következményeire utal. A hetedik, utolsó pecsét 
feltörésével a világ történelmének végéhez érkezünk.

Jel 3:21 a kulcs a hét pecsét jelentésének megértéséhez: „Aki győz, megadom 
annak, hogy velem együtt üljön az én trónomon; mint ahogy én is győztem, 
és Atyámmal együtt ülök az Ő trónján” (RÚF). A  4. és 5. fejezet Krisztus 
győzelméről és felmagasztaltatásáról szól, a  7. fejezet utolsó verse pedig 
a  Krisztus trónja előtt álló győzteseket mutatja be. Így a  6. fejezet Isten 
népére össz pontosít, akik a győzelem folyamatában haladnak, hogy osztoz-
hassanak Jézussal a királyi székén.

5. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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január 27. vasárnap

AZ ELSŐ PECSÉT FELTÖRÉSE

Olvassuk el Jel 6:1-8 verseit 3Móz 26:21-26 és Mt 24:1-14 mellett! Figyel-
jük meg a közös szavakat ezekben a bibliaszövegekben! Mit tanulhatunk 
az első négy pecsét jelentéséről e párhuzamok alapján?

A hét pecsét eseményeit az ótestamentumi szövetségi átkok összefüggésé-
ben kell értelmezni, amelyek konkrétan kardot, éhínséget, járványt és 
vadállatokat említenek (3Móz 26:21-26). Ezékiel úgy nevezi, hogy Isten 
„négyféle pusztító” büntetése (Ez 14:21, RÚF). Olyan büntető ítéletek voltak 
ezek, amelyekkel rá akarta ébreszteni népét valós lelki állapotára, ezekkel 
fenyítette meg őket, amikor hűtlenné lettek a  szövetséghez. Hasonlókép-
pen Isten a négy lovast használja eszközül arra, hogy ébren tartsa Jézus 
visszatérését váró népét.

Feltűnő a párhuzam az első négy pecsét és Mt 24:4-14 versei között, ahol Jé-
zus elmagyarázza, mi történik majd a világban. Isten a négy lovassal tartja 
népét a helyes úton, és arra emlékezteti őket, hogy jelenlegi állapotában ez 
a világ nem az igazi otthonuk.

Jelképes értelemben Jel 6:1-2 szintén a győzelemről szól. Jel 19:11-16 sza-
kaszát juttatja eszünkbe, amelyben Krisztus fehér lovon ülve vezeti az an-
gyalok mennyei seregét, hogy a második adventkor megszabadítsa népét. 
A  fehér szín a  tisztaság jelképe, amit általában Krisztussal és követőivel 
hoznak összefüggésbe. A lovas íjat tart a kezében és koronát kap (Jel 6:2). 
Ez Isten ószövetségi képét idézi, amikor íjjal a kezében ül a lovon, úgy győ-
zi le népe ellenségeit (Zsolt 45:5-6; Hab 3:8-13). A lovas koronája (Jel 6:2) 
– görögül stephanos – győzelmi korona (Jel 2:10; 3:11). Ez a lovas diadal-
masan halad előre, újabb és újabb győzelmet arat.

Az első pecsét jelenete az evangélium terjedését, Krisztus országának elő-
rehaladását ábrázolja, amely nagy erővel indult el pünkösdkor. Még sok 
területet kellett és kell is elérni, még sokaknak kell Jézus követőivé válniuk, 
míg sor kerül a végső győzelemre, amikor Krisztus eljön dicsőségben.

Prófétai értelemben az első pecsét jelenete az efezusi gyülekezetnek szóló 
üzenettel vág egybe. Az I. század apostoli korszakát írja le, amikor az egész 
világon gyorsan terjedt az evangélium.

Miért kell mindig is emlékeznünk arra, hogy bármilyen helyzetben is 
legyünk, Krisztusban a győztes oldalon állunk?

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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január 28. hétfő

A MÁSODIK ÉS A HARMADIK PECSÉT

Olvassuk el Jel 6:3-4 részét! A vörös ló és lovasa leírásának alapján mire 
utal ez a szakasz az evangéliummal kapcsolatban?

A vörös a vér színe. A lovasnál egy nagy kard van, és képes elvenni a föld bé-
kéjét, ami oda vezet, hogy az emberek öldökölni fogják egymást (Mt 24:6).

A második pecsét a II. századtól kezdődően az evangélium elutasításának 
a következményeit mutatja be. Miközben Krisztus lelki küzdelmet folytat 
az evangélium hirdetése által, a gonosz erői nagy ellenállást tanúsítanak. 
Elkerülhetetlenül bekövetkezik az üldözés. Nem a lovas pusztít, hanem el-
veszi a föld békéjét, aminek következtében jön az üldözés (lásd Mt 10:34).

Olvassuk el Jel 6:5-6 szakaszát 3Móz 26:26 és Ez 4:16 versei mellett! 
Mire utal a könyv az evangéliumi üzenet hirdetésével kapcsolatban, ami-
kor bemutatja a fekete lovat és lovasát?

A fekete ló lovasa mérleget tart a kezében. Ez a kijelentés hallatszik: „A bú-
zának mércéje egy dénár, és az árpának három mércéje egy dénár” (Jel 6:6). 
A világnak azon a részén a gabona, az olaj és a bor alapvető életszükséglet-
nek számított (5Móz 11:14). Nagy ínségre vagy éhínségre utal, hogy a ke-
nyérfogyasztáshoz igen óvatosan mérik a gabonát (3Móz 26:26; Ez 4:16). 
János korában egy dénár egy napi kereset volt (Mt 20:2). Rendes körülmé-
nyek között ebből az összegből egy család egy napi szükségleteit ki tudták 
elégíteni. Viszont az éhínség a rendes árak hatalmas inflációját indította 
el. A harmadik pecsét jelenetében egy teljes napi munka béréből csak egy 
ember számára lehetett elegendő ételt venni. Egy kis család megetetéséhez 
a napi bérből csak háromnegyed mérő árpát lehetett megvenni, ami a sze-
gények olcsóbb, kevésbé finom étele volt.

A harmadik pecsét jelenete az evangéliumi üzenet elutasításának továb-
bi következményeire is rámutat. Ez az időszak a IV. századtól kezdődött, 
amikor az egyház politikai hatalomra tett szert. A fehér ló az evangélium 
hirdetését jelképezi, a fekete ló pedig az evangélium hiányát, illetve az em-
beri hagyományokra való hagyatkozását. A gabonamag a Bibliában Isten 
Igéjét szimbolizálja (Lk 8:11). Az evangélium elutasítása elkerülhetetlenül 
oda vezet, hogy Isten Igéje nélkül éhezni fognak az emberek, amint Ámósz 
is megjövendölte (Ám 8:11-13).
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január 29. kedd

A NEGYEDIK PECSÉT JELENETE

Olvassuk el Jel 6:7-8 részét! Milyen jelenetet fest le ez a  rész? Hogyan 
kapcsolódik az előző szakaszhoz?

A negyedik pecsétben feltűnő ló színét görögül a chloros szó fejezi ki, ami 
a bomló tetem hamuszürke színét idézi. A lovas neve az, hogy Halál, kísé-
rője a halottak helye, a Pokol. Ők ketten a föld negyedrészén pusztítanak 
karddal, éhséggel, halállal és vadállatok által (Mt 24:7-8).

A jó hír viszont az, hogy a halál és a pokol ereje nagyban korlátozott. A vi-
lágnak csak egy része (negyede) fölött kapnak hatalmat. Jézus arról biztosít 
bennünket, hogy nála vannak a pokol és a halál kulcsai (lásd Jel 1:18).

Tekintsük át még egyszer az efezusi, a szmirnai, a pergamoni és a thia-
tirai gyülekezeteknek szóló üzenetek tartalmát A jelenések könyve 2. feje-
zetében! Vessük össze e gyülekezetek helyzetét az első négy pecsét felnyi-
tásának jeleneteivel! Milyen párhuzamokat fedezünk fel közöttük?

A hét pecsét jelenetei az egyház jövőjét mutatják be. A pecsétek a keresz-
tény történelem különböző szakaszainak felelnek meg, mint ahogy a hét 
gyülekezet esetében is volt. Az apostoli időkben sebesen elterjedt az evan-
gélium üzenete a világon. Ezt a Római Birodalomban az üldözés kora kö-
vette az I. század végétől kezdve a IV. század elejéig, ahogyan azt a második 
pecsét is bemutatja. A harmadik pecsét a IV-V. századokra, a megalkuvások 
időszakára mutat, amit a Biblia nélküli lelki éhség jellemzett, ez vezetett el 
a „sötét középkorhoz”. A negyedik pecsét érzékletesen mutatja be a keresz-
ténységre jellemző lelki halál állapotát.

Jel 6:6 versében az áll, hogy „az olajat és a bort” nem érinti a harmadik 
pecsét járványa által kiváltott éhínség. Az olaj a Szentlelket jelképezi 
(1Sám 16:13; ApCsel 10:38), az új bor pedig a Jézus Krisztusban való 
üdvösséget (Mk 2:22). Mit árul el e szimbólumok jelentése arról, 
hogy noha kevesen foglalkoznak Isten Igéjével, a Szentlélek továbbra 
is munkálkodik, és az üdvösség még mindig elérhető az igazságot 
keresők számára? 
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január 30. szerda

AZ ÖTÖDIK PECSÉT FELTÖRÉSE

Olvassuk el Jel 6:9-10 szakaszát! Mi történik itt?

A Bibliában a „lélek” szó az egész embert jelöli (1Móz 2:7). Isten hűséges 
és üldözött népének halálát ez a rész hasonlóan mutatja be ahhoz, amikor 
a földi szentélyben az oltár tövéhez öntötték az áldozati állat vérét (2Móz 
29:12; 3Móz 4:7). Isten népe igazságtalanságokat és halált szenvedett el 
az evangéliumhoz való hűsége miatt. Az Úrhoz kiáltanak és kérik, hogy 
lépjen közbe, álljon bosszút értük. E szövegek a földön elkövetett igazság-
talanságokra vonatkoznak, nem mondanak semmit a holtak állapotáról. 
Végtére is nem úgy tűnik, mintha ezek az emberek a mennyei boldogságot 
élveznék!

Olvassuk el Jel 6:11 versét 5Móz 32:43 és Zsolt 79:10 bibliaszövegeivel 
együtt! Hogyan felel a menny Isten mártír népének imáira?

A mártírhalált halt szentek fehér ruhát kapnak, ami Krisztus igazságosságát 
jelképezi. Ez vezet el oda, hogy Isten igazolja őket, ugyanis ez az ajándéka 
azoknak, akik elfogadják a felkínált kegyelmet (Jel 3:5; 19:8). Majd azt mond-
ják nekik, hogy még pihenniük kell, amíg teljessé nem válnak a testvéreik, 
akik hasonló tapasztalatokon mennek keresztül. Fontos megjegyezni, hogy 
Jel 6:11 görög szövegében nincs benne a „száma” szó. A jelenések könyve nem 
azt mondja, hogy a mártírhalált halt szenteknek el kell érniük egy bizonyos 
létszámot, hanem a  jellemüknek kell teljessé válnia. Isten népét Krisztus 
igazsága teszi teljessé, nem a saját érdemeik (Jel 7:9-10)! A mártírhalált halt 
szentek nem támadnak fel Krisztus visszajövetele és a millennium kezdete 
előtt, és Isten nem igazolja őket előbb (Jel 20:4).

Az ötödik pecsét történelmileg a  reformációhoz vezető és az azt követő 
időszakra alkalmazható, amikor milliók haltak mártírhalált a hűségük mi-
att (Mt 24:21). Ez felidézi Isten népének a szenvedését a történelem során 
Ábeltől kezdve (1Móz 4:10) addig az időig, amikor Isten végül megbosszul-
ja „az Ő szolgáinak vérét” (Jel 19:2).

„Meddig Uram?” – hangzott Isten szenvedő népének a kiáltása a tör-
ténelem folyamán. Ugyan ki nem küzdött már az élet igazságtalansá-
gaival? Milyen vigaszt találunk az ötödik pecsét jelenetében, ha tud-
juk, hogy Isten egy nap majd igazságot fog szolgáltatni?
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január 31. csütörtök

A HATODIK PECSÉT FELNYITÁSA

Az ötödik pecsétben azt látjuk, hogy az ellenséges világban Isten népe 
igaz ságtalanságoktól szenved és az Úr közbelépéséért kiált. Eljött az ideje, 
hogy Isten közbelépjen és válaszoljon népe imáira.

Olvassuk el Jel 6:12-14 szakaszát Mt 24:29-30 és 2Thessz 1:7-10 mellett! 
Mit jelent itt ki Isten?

A hatodik pecsét három utolsó jele az volt, amit Mt 24:29-30 verseiben Jé-
zus előre megmondott, ezeknek a második advent előhírnökeiként, a nagy 
nyomorúság idejének a vége felé kellett bekövetkezniük (Jel 7:14), 1798-ban. 
Máté 24. fejezetének próféciájához hasonlóan a  napot, a  holdat, a  „csilla-
gokat” (meteorokat) és az eget itt szó szerint kell értelmezni. A „mint” és 
a „miképpen” szavak egy tényleges dolog vagy esemény képét vázolják fel: 
a nap olyan fekete lesz, mint a szőrzsák, a hold pedig vérré válik, a csillagok 
a  földre hullnak, amint a  fügefa lehullajtja túlérett gyümölcseit. A nyugati 
világ keresztényei Jézus szavainak a teljesedését látják az egymás után követ-
kező jelekben: az 1755-ös lisszaboni földrengésben, 1780. május 19-e sötét 
napjában, amit New York állam keleti és Új-Anglia déli részén tapasztaltak, 
valamint 1833. november 13-án az Atlanti-óceán fölötti látványos csillaghul-
lásban. Jel 6:12-14 próféciájának a teljesedése ébredési hullámokat váltott ki, 
az emberek arra gondoltak, hogy közeleg Krisztus visszajövetele.

Olvassuk el Jel 6:15-17 szakaszát! Olvassuk még el Ézs 2:19, Hós 10:8 és 
Lk 23:30 verseit! Ezek a jelenetek a legkülönbözőbb embereket mutatják 
be, akik Krisztus eljövetelekor pánikba esve próbálnak elbújni a hatalmas 
felfordulásban. A sziklákat és a hegyeket kérik, hogy essenek rájuk és rejt-
sék el őket „a királyi trónon ülő arca elől, és a Bárány haragja elől” (Jel 6:16, 
RÚF). Akkor jön el az igazságosztás ideje, amikor Krisztus visszatér, hogy 
„megdicsőüljön szentjei között” (2Thessz 1:10, RÚF). A gonoszok végzetét 
Jel 19:17-21 szakasza írja le.

A jelenet a rémült gonoszok által feltett költői kérdéssel zárul: „Mert eljött 
az Ő haragjának ama nagy napja; és ki állhat meg” (Jel 6:17; lásd még Náh 
1:6; Mal 3:2)? Jel 7:4 verse ad választ erre a kérdésre – Isten elpecsételt 
népe állhat meg azon a napon.

„De kicsoda szenvedheti el az Ő eljövetelének napját” (Mal 3:2)? Hogyan 
felelnénk erre a kérdésre? Milyen bibliai okkal igazolhatjuk válaszun-
kat? Beszéljünk erről a csoportban szombaton!
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február 1.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
A hét pecsét feltöréséről szóló látomás jelképesen mutatja Isten gondosko-
dását földi népe iránt. Kenneth A. Strand rávilágít: „A Szentírásban megvan 
annak bizonyossága, hogy Isten mindig is gondoskodott a népéről. A tör-
ténelem során mindvégig jelen volt, megtartotta őket, majd pedig a végidő 
hatalmas horderejű fejleményeiben teljes mértékben igazolja őket, az örök 
életben felfoghatatlanul nagylelkű ajándékot ad nekik. A jelenések könyve 
ugyanezt a gondolatot pedzegeti és fejti ki gyönyörűen, tehát a könyv nem 
valami fura apokalipszis, ami nem áll összhangban a Biblia általános üze-
netével. Valójában A jelenések könyve rámutat, hogy „az Élő”, aki legyőzte 
a halált és a sírt (Jel 1:18), sosem hagyja el hűséges követőit, akik még ha 
mártírhalált halnak, akkor is győznek (Jel 12:11). Az „életnek koronáját” 
adja majd nekik (lásd Jel 2:10; 21:1-4; 22:4)” (Kenneth A. Strand: The Seven 
Heads: Do They Represent Roman Emperors? Symposium on Revelation, 2. 
köt., Daniel and Revelation Committee Series, Silver Spring, Md., 1992, Bib-
lical Research Institute, 7. köt., 206. o.).

BESZÉLGESSüNK RóLA!
1) Milyen értékes tanulságot vonhatunk le a hét pecsét felnyitásának 

jelenetéből? Hogyan mutat rá ez a rész is arra, hogy legyen bármeny-
nyire rossz a helyzet a földön, továbbra is Istené az uralom, és végül 
beteljesedik Krisztusban tett minden ígérete?

2) Gondolkozzunk a következő állításon: „Az egyház Isten megbízott 
képviselője emberek megmentésére. Szolgálatra hívta el és az a kül-
detése, hogy elvigye az evangéliumot a világra” (Ellen G. White: Az 
apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 7. o.)! Gondoljunk 
a  helyi gyülekezetünkre! Hogyan lehetnénk még hűségesebbek, 
hogy elérhessük az embereket az evangélium üzenetével?

3) Beszéljük meg a  csoportban a  csütörtöki rész utolsó kérdését! Ki 
állhat meg Isten eljövetelnek napján és miért? Mi minden követke-
zik a válaszunkból azzal kapcsolatban, hogy hogyan éljünk ma, ha 
fel akarunk készülni eljövetelének napjára?
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SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY:
A CET GYOMRÁBóL

(Bede Emese emlékének)

A Mennyben
biztosan nem unatkozunk majd.
Kezdetnek mindjárt videózunk.
Megnézzük egymás történetét.
Először a Krisztusét,
azután a megszámlálhatatlan sok
szabadulást, gyógyulást, 
mi rajtunk esett.
Majd azt a temérdek tragédiát,
amit az ész föl sem foghat,
megérteni, elfogadni sem tud.
Mert hogyan is csillapíthatnánk az 
akaratunkkal azt,
ami ösztönös.
„Szenvedés, ki méltó rád?”, zúgja a dal.
Micsoda badarság. Az ember elméjében
idegentest.
A Magasságos hogyan látott minket?
Úgy, mint az a fotóművész,
aki csak a megnyomorodott 
koldusgyerekeket fotózta?
Bizony, a cet gyomrából
másképp fest minden.
Ezek lesznek a legszebb történetek,
amik akkorra már átértékelődnek,
kisimulnak a véres századok gyűrött takaróin.
Majd lehámozzák a nyomorúság
romlott banánhéját, s a lelkek
felragyognak,
akár a pillangók.
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február 2-8.

Isten elpecsételt népe

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 8:11-17; Róma 3:19-24; 
2Péter 3:9-14; Jelenések 7; 14:4-5, 12

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

A hét pecsét feltörésének üzenetéből kitűnik, hogy a magukat Krisztusban 
hívőnek mondók áldásban részesülnek, ha hűségesek voltak, akik pedig 
hűtlennek bizonyultak, azok osztályrésze lesz az átok. Az első négy pecsét 
Isten fegyelmező módszereit mutatja be, amelyekkel fel akarja kelteni népét 
a lelki letargiájából, hogy győzelemre segítse őket. Igazságtalanságot és el-
nyomást kell elszenvedniük az evangéliummal ellenséges világban. A hato-
dik pecsét felnyitásakor az Úr azokkal foglalkozik, akik ártottak népének.

A 7. fejezetet mint egy közjáték, a hatodik és a hetedik pecsét közé illeszke-
dik. A hatodik pecsét visz el Krisztus második adventjéhez. Miközben a go-
noszoknak szembe kell nézniük az ítélettel, A jelenések könyve 7. fejezete 
arra a kérdésre is választ ad, hogy ki maradhat állva Krisztus eljövetelének 
napján: aki elpecsételtetett, a száznegyvennégyezer. 

A száznegyvennégyezer további jellemzőiről Jel 14:1-5 verseiből olvasha-
tunk. Egy újabb közjáték is ékelődik a hatodik és hetedik trombitaszó közé 
(Jel 10:1–11:14), ami a második nagy ébredéssel és az adventmozgalom 
születésével kezdődik, egybeesik a 7. fejezet első jeleneteinek idejével és 
Isten végidei népének tapasztalataira, feladatára összpontosít.

6. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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vasárnapfebruár 3.

A SZELEK VISSZATARTÁSA

Olvassuk el Jel 7:1-3 szakaszát 2Pt 3:9-14 mellett! Mit lát János? Meddig 
kell az angyaloknak visszatartaniuk a szeleket? Mi történik, amikor le-
zárul az elpecsételés?

Az Ószövetségben a szél olyan pusztító erőt jelöl, ami által Isten a gono-
szok feletti ítéletét hajtja végre (Jer 23:19-20; Dán 7:2). „Amikor Isten an-
gyalai elengedik az emberi indulatok vad viharát, minden ellentét kiéle-
ződik” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, 526. o.). Ezeket 
a pusztító erőket az isteni közbelépés tartja vissza, amíg még tart az Úr 
népének elpecsételése.

Az ókori időkben a pecsételés elsődlegesen a tulajdonjog megmutatását 
szolgálta. A szimbolikus elpecsételés újszövetségi jelentése az, hogy „Isme-
ri az Úr az övéit” (2Tim 2:19), saját népeként tartja számon és Szentlelké-
vel pecsételi el őket (Ef 1:13-14; 4:30). A végidőben Isten pecsétje hűséges 
népe homlokára kerül, azokéra, akik megtartják parancsolatait (Jel 14:1, 
12). Ez nem egy látható jegy lesz a homlokon, hanem amint Ellen G. White 
mondja: „hitben van elhelyezve mind értelmileg, mind lelkileg, így az [Isten 
népe] nem mozdítható” (Ellen G. White: Az utolsó napok eseményei. Buda-
pest, 1993, Advent Kiadó, 155. o.). Aki viszont végül a fenevad oldalára áll, 
a fenevad bélyegét kapja meg (Jel 13:16-17).

Isten elpecsételt népének hűsége minden nemzedék idejében próbára lett 
téve. A végső válság során azonban Isten parancsolatainak a betartása vá-
lik a hűség próbájává (lásd Jel 12:17; 14:12). Főként a negyedik parancsolat 
lesz az Isten iránti engedelmesség tesztje (Jel 14:7). Amint a bibliai időkben 
a szombat volt Isten népének a jele (Ez 20:12, 20; Zsid 4:9-10), úgy a végső 
krízis során is az jelzi az Úr iránti hűséget.

A vég idején a pecsét a hét utolsó csapás pusztító erejével szembeni véde-
lem szimbóluma (lásd Ez 9:1-11 részét Jel 7:1-3 képeinek hátteréhez). Így 
végleges válasz érkezik a Jel 6:17 versében feltett kérdésre: az Úr elpecsé-
telt népéhez fognak tartozni azok, akik védelmet élvezve meg tudnak állni 
Isten haragjának napján.

Pál figyelmeztet, hogy ne szomorítsuk meg a Szentlelket, aki által 
pecsételt el Isten bennünket (Ef 4:30). Mit jelent ez? Hogyan szomo-
ríthatja meg az ember a Szentlelket? Milyen döntéseket hozhatunk, 
nehogy elszomorítsuk Őt?

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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február 4.hétfő

ISTEN ELPECSÉTELT NÉPE

Olvassuk el Jel 7:4-8 részét! Mi a száma Isten elpecsételt népének? Mi 
a jelentése ennek a számnak?

Amikor elhangzik az elpecsételtek száma, az jelzi az elpecsételés végét. 
János hallja, hogy a számuk száznegyvennégyezer, Izrael tizenkét törzsé-
ből. A szám jelentése itt nem szó szerinti, hanem arra utal, amit jelképez. 
Tizenkétszer tizenkétezer tesz ki száznegyvennégyezret. A tizenkettő Isten 
népét jelképezi: Izrael törzseit, valamint a tizenkét apostol alapjára felépült 
egyházat (Ef 2:20). Tehát a száznegyvennégyezer Isten végidei népének 
teljességére utal: „az egész Izráel” (zsidók és pogányok), akik felkészültek 
Krisztus visszatérésére (Róm 11:26; 1Kor 15:51-53).

Egyértelmű, hogy A jelenések könyve 7. fejezetében felsorolt tizenkét törzset 
nem szó szerint kell érteni, mert Izrael tizenkét törzse, amibe beletartozott 
az északi és a déli ország, ma már úgy nem létezik. Az északi ország tíz tör-
zsét az asszír hódítás idején fogságba vitték (2Kir 17:6-23), elvegyültek más 
népek között. Tehát a judaizmus ma nem a tizenkét törzsből áll.

A jelenések könyve 7. fejezetében a tizenkét törzs felsorolása nem olyan, 
mint amit a Szentírás másutt ad (vö. 4Móz 1:5-15; Ez 48:1-29). Júdát említi 
elsőként (Jel 7:5) Rúben helyett (vö. 4Móz 1:5). 4Mózes 1. és Ezékiel 48. 
fejezetében szerepel Dán és Efraim, amelyek Jelenések 7. fejezetének listájá-
ból kimaradtak, helyettük József és Lévi került be (Jel 7:7-8). Dán és Efraim 
kihagyásának nyilván az az oka, hogy az ószövetségi korban ez a két törzs 
hitehagyóvá és bálványimádóvá vált (1Kir 12:29-30; Hós 4:17).

Nem történelmi, hanem lelki A jelenések könyve 7. fejezetének listája a tör-
zsekről. Dán és Efraim hiánya azt jelzi, hogy Isten elpecsételt népe között 
nincs helye e két törzs hűtlenségének. Az Újszövetség az egyházra is mint 
Izrael tizenkét törzsére utal (Jak 1:1). A 7. fejezet tizenkét törzse Isten mind-
végig kitartó, teljes népét szimbolizálja, zsidókat és pogányokat.

A Bibliában milyen bizonyosságot ad Isten azoknak, akik a megpró-
báltatás idején élnek?
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február 5. kedd

A NAGY SOKASÁG

Olvassuk el Jel 7:9-10 verseit! A szentek mely csoportját látja ekkor János? 
Hogyan írja le őket? Honnan jönnek? Mit kiáltanak Isten trónja előtt?

János megszámlálhatatlanul nagy sokaságot lát, akik „a nagy nyomorúság-
ból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a Bárány vérében” (Jel 
7:14, RÚF). Különleges csoportot képeznek, akik minden küzdelmük elle-
nére hűségesek maradtak Jézushoz. A hűségüket az szimbolizálja, hogy Jé-
zus tökéletes igazságának ruháiba öltöztek. A Bibliában gyakran előfordul 
a „nyomorúság” szó, arra utalva, amit a hívők a hitük miatt szenvednek el 
(lásd pl. 2Móz 4:31; Zsolt 9:10; Mt 24:9; Jn 16:33; Róm 5:3). Ezért a nagy 
sokaság alatt érthetjük a korszakok során a hitükért szenvedő minden 
megváltottat, noha vannak adventisták, akik ezt a csoportot másik utalás-
nak tartják a száznegyvennégyezerre. 

A kegyelem általi üdvösség nagyszerű gondolatát látjuk a megszámlálha-
tatlanul nagy sokaságról szóló jánosi leírásban, mint ahogyan az egész 
Bibliában is. A megváltottak egyedül Krisztus igazsága árán kérhetik az 
üdvösséget, az örök életet, az új eget és új földet, amit csak kegyelemből 
kaphatnak meg.

„A trónhoz legközelebb azok állnak, akik egykor Sátán ügyéért buzgólkod-
tak, de aztán tűzből kikapott üszögként mélységes, lelkes odaszentelődéssel 
követték Megváltójukat. Majd azok következnek, akiknek a jelleme hazug 
és hitetlen környezetben jutott el a keresztény tökéletességre, akik tisztelték 
Isten törvényét, amikor a keresztény világ érvénytelennek mondta; és azok 
az embermilliók, akik a korszakok hosszú során mártírként szenvedtek hi-
tükért. Mögöttük pedig a »nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, 
minden nemzetből és ágazatból és népből és nyelvből… a trón előtt és a Bárány 
előtt… fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak« (Jel 7:9). Harcuk-
nak vége, a győzelmet kivívták. A versenyt megfutották és megnyerték. A pál-
maág a kezükben győzelmüket szimbolizálja; a fehér ruha pedig Krisztus 
makulátlan szentségét jelképezi, amely most már az övék” (Ellen G. White: 
A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 567. o.).

Krisztus valóban befedett minket igazságával, ami a hit ajándéka, de 
hogyan őrizhetjük meg a hitünket? Hogyan maradhatunk hűségesek 
a próbák, a szenvedések között és a kellemes időben, a jólétben is? 
(Lásd 5Móz 8:11-17!)
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február 6.szerda

A BÁRÁNY KÖVETŐI

Olvassuk el Jel 14:1-5 szakaszát! Mi a száznegyvennégyezer három fő 
jellemzője? Hogyan kapcsolódnak ezek a végidei szentekről szóló leírás-
hoz Jel 14:12 versében?

Jel 14:4-5 versei a száznegyvennégyezret jellemzik, akik Isten végidei népe 
soraiba igazodva „megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét” (Jel 
14:12). A végső válsághelyzetben elszenvedték Sátán teljes haragját, a Jé-
zushoz fűződő szoros kapcsolatuk által mégis szilárdak maradtak.

Mit jelent Jel 17:5 versének fényében az, hogy a száznegyvennégyezer asz-
szonyokkal nem fertőztette meg magát? Hogyan kapcsolódik a jellembe-
li tisztaságuk ahhoz, hogy „Istennek… szánt zsengeként” (Jel 14:4, RÚF) 
üdvözülnek?

 A nemi erkölcstelenség az Isten iránti hűtlenség jelképe. Jel 17:5 a végidei 
paráznát, Babilont és a lányait említi, akikkel paráználkodik a világ min-
den népe (lásd Jel 18:3). A száznegyvennégyezer viszont hűséges marad 
Krisztushoz és ellenáll a Babilonnal meg a hitehagyó egyházakkal való 
megrontó kapcsolatnak, ezért követi „a Bárányt, ahova csak megy” (Jel 14:4, 
RÚF).

A száznegyvennégyezerről még azt olvassuk, hogy „áron vétettek meg az 
emberek közül” mint „Istennek és a Báránynak szánt” zsengék (Jel 14:4). Az 
ókori Izraelben az első termés számított a szüret legjobb gyümölcsének, 
amit Istennek ajánlottak fel (4Móz 18:12). A „zsenge” szó a megváltott 
népre utalhat, szemben a világból valókkal (lásd Jak 1:18), de A jelenések 
könyvében a száznegyvennégyezer azért képez egy külön csoportot, mert 
elváltoznak anélkül, hogy előbb meghalnának (lásd 1Kor 15:50-52). Az 
egész történelem megváltottainak teljes szüretéből ők számítanak az első 
zsengéknek (lásd Jel 14:14-16).

Hogyan veszélyeztethet bennünket a lelki paráznaság úgy is, hogy 
észre sem vesszük? Miért önámítás azt gondolni, hogy minket nem 
fenyeget ez a veszély?



51

február 7. csütörtök

„ÁRON VÉTETTEK MEG… ISTENNEK ÉS A BÁRÁNYNAK”

Olvassuk el Jel 14:5 versét 2Pt 3:14 és Júd 24-25 mellett! A jelenések köny-
ve azt a leírást adja Isten végidei népéről, hogy „feddhetetlenek”. Hogyan 
érhető el ez az állapot?

A száznegyvennégyezer utolsó jellemzője, hogy a „szájukban nem találtatott 
álnokság; mert az Istennek királyiszéke előtt feddhetetlenek” (Jel 14:5). Míg a vi-
lági emberek úgy döntöttek, hogy a hazugságoknak hisznek, Isten végidei 
népe elfogadja az igazság szeretetét, ezért megmenekül (2Thessz 2:10-11).

A „feddhetetlenek” (görögül amōmos, „kifogástalan”) jelző a száznegyven-
négyezer Krisztus iránti hűségére utal. A Biblia szentnek nevezi Isten népét 
(3Móz 19:2; 1Pt 2:9). Ábrahám (1Móz 17:1) és Jób (Jób 1:1) is feddhetetlen 
volt. A keresztényekről azt olvassuk, hogy Isten előtt szentek és feddhetet-
lenek (Ef 5:27; Fil 2:15).

Miért kell mindig gondolnunk Róm 3:19-24 alapvető igazságára?

A világ történelmének utolsó napjaiban Krisztus jelleme fog tükröződni 
a száznegyvennégyezren. Azért üdvözülnek, amit Krisztus tett értük, nem 
a saját szentségük és tetteik miatt (lásd Ef 2:8-10). A száznegyvennégyezer 
megmosta és kifehérítette ruháját a Bárány vérében (Jel 7:14), ezért számí-
tanak „tisztának és feddhetetlennek” Isten előtt (2Pt 3:14, RÚF).

„Minden földiességtől meg kell tisztulnunk, amíg vissza nem tükrözzük 
Megváltónk képmását, és »isteni természet részeseivé [válunk]«…

Amikor az élet küzdelme véget ér, amikor a harci eszközök Jézus lábai 
elé kerülnek, amikor Isten szentjei megdicsőülnek, akkor és csak akkor 
mondhatjuk biztonsággal, hogy bűntelenek vagyunk” (Szemelvények Ellen 
G. White írásaiból, 3. köt., Budapest, 2010, Advent Kiadó, 323-324. o.). 

Hogyan lehet megszentelt az életünk, miközben tevékenyen készü-
lünk az örökkévalóságra, kerülve a perfekcionizmus és a fanatikus 
szenteskedés szélsőségeit? 
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február 8.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Szemelvények Ellen G. White írásaiból, 3. köt., Budapest, 2010, Advent Ki-
adó, „A bűntelenség és üdvösség kérdései” c. fejezet, 321-325. o.

Sokan vitatják, hogy pontosan kiket takar a száznegyvennégyezer megha-
tározás. A jelenések könyvéből nyilvánvalónak tűnik, hogy ők Isten népének 
utolsó nemzedéke a világ történelmének záró napjaiban. Tudjuk, hogy vé-
delmet kapnak, de átélik az utolsó hét csapás próbaidőszakát (lásd Zsolt 
91:7-16), a hűségük minden múltbeli nemzedékénél keményebb megpró-
báltatás előtt áll. Isten azonban nem jelentette ki, hogy pontosan ki tartozik 
abba a csoportba, kilétük az egyik titok, amit megtartott magának (5Móz 
29:29). Csak a jövőben derül majd fény rá, hogy ki a része a megmentett 
szentek csoportjának. „Krisztus szavai szerint lesznek olyanok a gyüleke-
zetben, akik majd mesékkel és feltevésekkel állnak elő, holott Isten nagy-
szerű, felemelő és nemesítő igazságokat adott, melyeket mindenkor az ér-
telem kincsesházában kellene őriznünk. Amikor emberek magukévá teszik 
ezt vagy azt az elméletet, amikor valami olyasmire kíváncsiak, amit nem 
szükséges tudniuk, akkor Isten nem vezeti őket. Nem Isten terve, hogy az 
emberek valami olyat hirdessenek, amit feltételezniük kell, amit az Ige nem 
tanít. Nem Isten akarata, hogy követői összeütközésbe kerüljenek olyan 
kérdések kapcsán, melyek nem hatnak építőleg, mint például az, hogy kik 
alkotják majd a száznegyvennégyezret. Ezt Isten választott népe rövid időn 
belül kétséget kizáróan tudni fogja” (Szemelvények Ellen G. White írásaiból, 
1. köt., Budapest, 1999, Advent Kiadó, 166. o.).

BESZÉLGESSüNK RóLA!
1) Gondolkodjunk el a következőn: „Minden Istentől kapott erőnkkel 

törekedjünk arra, hogy a száznegyvennégyezer között legyünk” 
(Ellen G. White megjegyzése, The SDA Bible Commentary, 7. köt., 
970. o.)! Hogyan ültethetjük át a gyakorlatba ezt a tanácsot? Miként 
hat az igyekezetünk a napi döntéseinkre?

2) A száznegyvennégyezer végidei szent fontos jellemzője, hogy új éne-
ket énekelnek, amit rajtuk kívül más nem tud. Ez annak a tapasztalat-
nak az éneke, amiben a történelem más csoportjának nem volt része 
(Jel 14:3-4; 15:2-3). Ha a saját életünkre gondolunk, mi vajon énekel-
jük az Istennel szerzett friss tapasztalatok énekét? Vagy csak a múlt 
kiszáradt történetei tűnnek fel az életünkben, miközben nincs bizo-
nyítéka annak, hogy most is Istenhez tartozunk? Min változtathatunk 
már most, hogy valóban újból Istennek szenteljük az életünket?
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FüLE LAJOS:
NEM HIÁBA

Szemet adtál,
hogy meglássam a másik embert.
Fület adtál, 
hogy meghalljam a panaszát is.
Lábat adtál,
hogy sorsos útján elkísérjem.
Kezet adtál,
hogy elestében fölemeljem.
Szívet adtál,
hogy befogadjam és szeressem.

Nem hiába
ajándékoztál meg ezekkel.
Buzdíts, URAM,
hogy használjam és megköszönjem!
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február 9-15.

A hét trombita

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 16; 4Mózes 10:8-10; Ezékiel 10:2; 
Dániel 12:6-7; Jelenések 8:1-13; 10:1-11; 11:1-13

„Hanem a hetedik angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, ak-
kor elvégeztetik az Istennek titka, amint megmondotta az ő szolgáinak a pró-
fétáknak” (Jel 10:7).

Az ötödik pecsét jelenetében azt láttuk, hogy Isten elnyomott népének a ki-
áltása jelképezi a történelem összes hűségesének szavát. A hűségeseket 
úgy mutatja be az Ige mint az oltár alól Istenhez kiáltó lelkeket, akik igaz-
ságért és igazolásért esedeznek: „Uram… meddig?” (Jel 6:10) – kérdezik. 
A mennyből bátorítás hangzik, hogy várjanak, mert eljön a nap, amikor az 
Úr megítéli azokat, akik bántották őket. Jel 6:15-17 bemutatja, hogy Jézus 
visszatér a földre és ítéletet hoz azokra, akik gonoszul bántak hűséges kö-
vetőivel.

Az ötödik pecsét jelenete Isten szenvedő népének a tapasztalatait mutatja 
be a történelem során, Ábel idejétől kezdve addig, amíg az Úr végül elítéli 
és megbosszulja „az Ő szolgáinak vérét” (Jel 19:2). Isten szenvedő népének 
erősnek kell maradnia, hinnie kell, hogy Ő meghallgatja az imáikat!

A hét trombita látomása rámutat, hogy Isten a történelemben már beavat-
kozott elnyomott népe érdekében és ítéletet tartott azok felett, akik bántot-
ták őket. A hét trombita célja, hogy biztosítsa az Úr népét: a menny nem 
közömbös a szenvedésük iránt.

7. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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vasárnapfebruár 10. 

A SZENTEK IMÁI

A jelenések könyve 8. fejezete azzal a képpel indul, hogy Isten előtt hét an-
gyal áll készen a trombiták megfújására. Ám mielőtt megszólaltatnák hang-
szereiket, egy másik jelenet következik, ami magyarázatot ad a trombiták 
teológiai jelentésére.

Olvassuk el Jel 8:3-4 verseit a jeruzsálemi templomban végzett napi szol-
gálatok alábbi leírásával együtt! Egy zsidó bibliakommentár magyarázata 
szerint az esti áldozat során a bárányt az égőáldozati oltárra helyezték és 
a vérét az oltár aljához öntötték. Egy kijelölt pap vitte az arany tömjéne-
zőt a templomba és a szentély arany oltárán füstölőáldozatot mutatott be. 
Amikor a pap kijött, a földre dobta a tömjénezőt, ami nagy hanggal esett 
le. Ekkor hét pap megfújta a trombitát, ez jelezte az aznapi templomi szol-
gálatok végét.

Láthatjuk, hogy Jel 8:3-5 az esti szolgálatok nyelvezetét veszi át. Fontos, 
hogy az angyal „a trón előtt” álló arany oltárnál kapja meg a füstölőszert 
(Jel 8:3). A tömjén jelképezi Isten népének imáit (Jel 5:8). Ekkor Isten már 
válaszol az imádságaikra.

Jel 8:3-5 fontos információt ad A jelenések könyve trombitáival kapcsolat-
ban.

A hét trombita Isten ítéletét jelképezi a lázadó emberiség fölött, elnyomott 
népe imáira válaszul.

Jézus, a Bárány halála után a történelemben egymást követve szólalnak 
meg a trombiták, egészen a második adventig (lásd Jel 11:15-18).

Olvassuk el Jel 8:5 versét Ez 10:2 versével együtt! Milyen megvilágításba 
helyezi A jelenések könyvének trombitáit Ezékiel látomása arról a tűzről, 
ami a hitehagyóvá lett Jeruzsálemet éri?

Az angyal az oltárról származó tűzzel tölti meg a tömjénezőt, amit aztán 
a földre vet. Fontos, hogy a tűz pontosan arról az oltárról jön, ahonnan 
a szentek imái. Ez megmutatja, hogy a hét trombita ítélete a nép imáira 
adott isteni feleleteként sújtja a föld lakosait. Az Úr majd a maga idejében 
közbelép népéért. A tömjénező ledobása arra figyelmeztet, hogy Krisztus 
közbenjárása nem tart majd örökké. Le fog zárulni a megpróbáltatás ideje 
(lásd Jel 22:11-12).

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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február 11. hétfő

A TROMBITÁK JELENTÉSE

A jelenések könyve az Ószövetség trombitáinak képével mutatja be, hogyan 
lép közbe Isten a népéért. A trombiták az ókori Izrael mindennapi életének 
fontos részét képezték (lásd 4Móz 10:8-10; 2Krón 13:14-15). A hangjuk 
emlékeztette a népet a templomi istentiszteletre. A kürtöket csatában, szü-
ret idején és ünnepekkor is megfújták. A trombiták megszólaltatása együtt 
járt az imával. A trombiták a templomi istentiszteletek vagy az ünnepek 
alatt a népével kötött szövetségére „emlékeztették” Istent, az embereket 
pedig arra, hogy álljanak készen „az Úrnak” napjára (Jóel 2:1). A harcok 
idején trombitaszóval tudatták a fontos utasításokat, figyelmeztetéseket, 
Istent pedig arra kérték, hogy mentse meg a népét. A jelenések könyvében ez 
a gondolat áll a trombiták hátterében.

Olvassuk el Jel 8:13 és 9:4, 20-21 szakaszait! Kiket érnek a hét trombita 
ítéletei?

A jelenések könyve trombitái által elindított események jelölik Isten közbelé-
pését a történelemben, válaszul a nép imáira. Míg a pecsétek elsődlegesen 
azokat érintik, akik Isten népének vallják magukat, a trombiták a föld lakosai 
elleni ítéletet hirdetik (Jel 8:13), ugyanakkor figyelmeztetik is az embereket, 
bűnbánatra késztetve őket, mielőtt még túl késő lenne. A hét trombita átível 
a történelmen, János korától kezdve a földi események végéig (Jel 11:15-18). 
Szólnak, amíg a mennyben folyik a közbenjárás (Jel 8:3-6), a földön pedig 
tart az evangélium hirdetése (Jel 10:8–11:14). A hét trombita ítéletei részle-
gesek, csak a teremtett világ harmadát érintik. A hetedik trombitaszó adja 
tudtul, hogy elérkezett Isten jogos uralma megkezdésének az ideje. A hét 
trombita körülbelül a hét gyülekezet és a hét pecsét időszakát fedi le. Az első 
két trombita azok a népek felett hirdet ítéletet, amelyek keresztre feszítették 
Krisztust és üldözték a korai egyházat, ezek a lázadó Jeruzsálem és a Római 
Birodalom. A harmadik és negyedik trombita a menny ítéletét mutatja be 
a keresztény egyház középkori hitehagyása felett. Az ötödik és a hatodik 
trombita jeleníti meg a középkor végén és a reformáció utáni időszakban 
a vallási világ pártoskodását. Erre az időre az egyre erősödő démoni tevé-
kenység jellemző, ami beleviszi a világot az armageddoni csatába.

Vitathatatlan, hogy a történelem véres, fájdalommal és bánattal teljes. 
Hogyan ébreszthet rá ez a szomorú valóság arra, hogy milyen csodá-
latos is Jézus ígérete?
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február 12. kedd

A NYITOT KÖNVYET TARTó ANGYAL

A hatodik trombitával elérünk a végidőhöz. Mire kap felszólítást ebben az 
időben Isten népe? Mielőtt megszólalna a hetedik trombita, egy közjáték 
magyarázza el, hogy mi lesz Isten népének a feladata és milyen tapasztala-
taik lesznek a vég idején.

Olvassuk el Jel 10:1-4 részét! Mi történik itt?

„A hatalmas angyal, aki tanítást adott Jánosnak, nem kisebb személyiség, 
mint maga Jézus Krisztus” (Ellen G. White megjegyzése, The SDA Bib-
le Commentary, 7. köt., 971. o.). Lábát a tengerre és a földre helyezi, ami 
egyetemes uralmát jelzi, illetve azt, hogy világszéles jelentősége van annak, 
amit be akar jelenteni. Oroszlánhangon szólal meg. Az oroszlán ordítása 
Isten hangját szimbolizálja (lásd Hós 11:10; Jel 5:5). János nem írhatja le, 
ami a mennydörgésben elhangzik. Vannak olyan dolgok a jövővel kapcso-
latban, amiket Isten nem jelentett ki Jánoson keresztül.

Olvassuk el Jel 10:5-7 szakaszát! Vö. Dán 12:6-7 verseivel! Milyen közös 
szavak szerepelnek bennük?

Amikor az Angyal kijelenti, hogy „nem lesz több idő” (Jel 10:6, RÚF), amint 
a görög chronos szó is jelzi, egy időszakra utal. Ez Dán 12:6-7 részére mutat 
vissza, ahol egy angyal kijelenti, hogy a szentek üldözése ideig, időkig és fél 
időig, azaz ezerkétszázhatvan évig fog tartani (Kr. u. 538-1798), amíg a pápa-
ság üldözte az egyházat (vö. Dán 7:25). Mivel Dániel és Jelenések könyveiben 
egy prófétai „nap” egy évet jelképez (4Móz 14:34; Ez 4:6), háromszázhatvan 
„nap” háromszázhatvan évvel egyenlő, az „ideig, időkig és félidőig”, vagyis 
a három és fél időig („évig”) tartó időszak pedig ezerkétszázhatvan „napot”, 
azaz évet jelent. A vég valamikor e prófétai időszakot követően jön el. Dáni-
el próféciáira utal az állítás, hogy nem lesz többé idő, főként Dán 8:14 két-
ezerháromszáz prófétai napjára (Kr. e. 457–Kr. u. 1844), amit követően nem 
lesz több prófétai időszak. Ellen White leírja: „Amiről az angyal ünnepélyes 
esküvel szól… prófétai idő, aminek meg kell előznie Urunk adventjét. Azaz 
az emberek nem kapnak újabb üzenetet maghatározott időre vonatkozóan. 
Az 1842-től 1844-ig tartó időszak után nem lehet pontosan nyomon követni 
a prófétai időt. A leghosszabb számítások 1844 őszéig érnek el” (Ellen G. 
White megjegyzése, The SDA Bible Commentary, 7. köt., 971. o.). 
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február 13. szerda

JÁNOS MEGESZI A KÖNYVET

Olvassuk el Jel 10:8-11 részét! A Biblia megevése jelképezi az Istentől ka-
pott üzenet elfogadását, azzal a céllal, hogy hirdessék azt az embereknek 
(lásd Ez 2:8–3:11; Jer 15:16, ÚRK). Az üzenet jó hír, amikor megkapják, 
de hirdetésekor időnként keserűséget hoz, mert sokan ellenállnak neki és 
elutasítják. Dániel végidei próféciáinak a felnyitásához kapcsolódik János 
keserédes tapasztalata, amikor megeszi a (Dániel próféciáját jelképező) 
könyvet. Az apostol itt a maradék egyházat szimbolizálja, amelynek fela-
data az örökkévaló evangélium hirdetése (lásd Jel 14:6-7) Dániel ezerkét-
százhatvan napos/éves prófétai időszakának a végén. A szövegösszefüggés 
azt jelzi, hogy János látomása egy másik keserédes eseményhez köthető 
a kétezerháromszáz éves időszak végén. Amikor a dánieli próféciák alap-
ján a milleriták azt gondolták, hogy Krisztus 1844-ben tér vissza, az üzenet 
édes volt a számukra. Krisztus azonban nem tért vissza, ami miatt keserű 
csalódást éltek át, majd világos magyarázatot keresve kutatták a Szentírást. 
János felszólítást kap: „Ismét prófétálnod kell”. Ez a szombatünneplő ad-
ventistákra mutat, arra a közösségre, amelyet Isten azért támasztott, hogy 
Dániel és Jelenések próféciái alapján hirdessék a második advent üzenetét.

Olvassuk el Jel 11:1-2 verseit! Milyen utasítást kap János?

Ez a szakasz A jelenések könyve 10. fejezetét folytatja. János azt a feladatot 
kapja, hogy mérje meg a templomot, az oltárt és Isten tisztelőit. A mérés 
gondolata a Bibliában képletesen utal az ítéletre (lásd Mt 7:2). A megmé-
rendő templom a mennyben van, ahol Jézus szolgál értünk. A templomra, 
az oltárra és az Istent imádókra tett utalás az engesztelés napjára mutat 
(lásd 3Móz 16:16-19). Ez volt a „megmérés” napja, amikor Isten megítélte 
a népe bűneit. Jel 11:1 tehát arra az ítéletre utal, ami a második advent előtt 
következik be. Ez az ítélet kizárólag Isten népe felett tart, akik a templom-
ban imádják Istent. Jel 11:1 megmutatja, hogy a mennyei szentély üzenete 
az evangélium végső hirdetésének a szívében helyezkedik el, amelybe bele-
tartozik Isten jellemének igazolása. Ilyen értelemben ez adja az evangélium 
üzenetének teljes dimenzióját a megváltás egyetlen eszközével, Krisztus 
engesztelő munkájával, illetve igazságával kapcsolatban.

A vérnek központi szerepe volt az engesztelés napi szertartásban 
(lásd 3Mózes 16. fejezete). Ennek fényében hogyan érthetjük meg, 
hogy az ítélet jó hír? Miért olyan fontos ez az igazság?
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február 14. csütörtök

A KÉT TANÚ

Olvassuk el Jel 11:3-6 szakaszát! Hogyan tükrözi a két tanú Zorobábel és 
Józsué királyi és papi szerepét? Lásd Zak 4:2-3, 11-14!

A két tanú képe a zsidó jogrendszerből ered, amelyben kikötés, hogy lega-
lább két tanúnak kell igazolnia az állításokat (Jn 8:17). A két tanú a Bibliát, 
az Ó- és az Újszövetséget jelképezi. A kettőt nem lehet elválasztani egy-
mástól. Isten népének a teljes Biblia üzenetét, „az Istennek teljes akaratát” 
(ApCsel 20:27) kell hirdetnie a világnak.

A tanúk zsákruhában prófétálnak az ezerkétszázhatvan nap/év prófétai 
időszaka alatt (Kr. u. 538-1798). A zsákruha a gyász öltözete (1Móz 37:34), 
és arra a nehéz időre mutat, amikor az emberi hagyományok a Biblia igaz-
ságait eltemették, elfedték.

Olvassuk el Jel 11:7-13 verseit! A saját szavainkkal mondjuk el, hogy mi 
történik a két tanúval az ezerkétszázhatvan prófétai nap/év végén!

Sátántól támad a fenevad, amely megöli a két tanút. A megölésük alatt 
történelmileg a Biblia elleni ateista támadást és a francia forradalom ide-
jén a vallás eltörlését érthetjük. Ezt a Franciaországban megalapított val-
lásellenes rendszert Sodoma erkölcsi romlottsága, Egyiptom istentagadó 
arroganciája és Jeruzsálem lázongó természete jellemzi. Ez a vallásellenes 
rendszer ahhoz hasonlóan lép fel a Bibliával szemben, mint amit Jézussal 
tettek Jeruzsálemben.

A tanúk feltámadása a Biblia iránti érdeklődés újjáéledését jelképezi, ami 
a francia forradalom után következett be. Ez vezetett a második advent-
mozgalomhoz a bibliai igazság helyreállításával, a bibliatársaságok alapí-
tásához, valamint a Biblia világszéles terjesztéséhez.

Közvetlenül a vég előtt a világ tanúja lesz a Biblia végső, globális hirdetésé-
nek (Jel 18:1-4). Ez az utolsó üzenet kiváltja az ellenállását a démoni erők-
nek, amelyek csodákat tesznek, hogy megtévesszék a világot, és a fenevad 
imádóit az Isten hűséges tanúi elleni végső ütközetre hívják (lásd Jel 14:12; 
16:13-16).
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február 15. péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
A hetedik trombita (Jel 11:15-18) a föld történelmének lezárulását jelzi. El-
jött az idő, hogy Isten bemutassa hatalmát és uralkodjon. Az Ő fennhatósá-
ga és uralma alá kerül a lázongó bolygó, amely több ezer évig Sátán uralma 
alatt állt. Krisztust a kereszthalála és mennybemenetele után hirdették ki 
a föld jogos uralkodójának (Jel 12:10-11). Sátán azonban továbbra is igyek-
szik a lehető legtöbb kárt okozni, mert tudja, hogy rövid idő áll a rendel-
kezésére (Jel 12:12). A hetedik trombita adja tudtul, hogy Isten leszámolt 
a trónbitorló erőkkel és a világ végre Krisztus jogos uralma alá kerül.

A hetedik trombita vázolja fel a könyv további részének tartalmát: 1) A né-
pek haragja. A jelenések könyve 12-14. fejezetei úgy ábrázolják Sátánt, mint 
aki haragszik (Jel 12:17), és két szövetségesével – a tengerből, ill. a száraz-
földből feljövő fenevaddal – felkészíti a világ népeit az Isten népe elleni 
küzdelemre. 2) Eljött a te haragod. Isten válasza a népek haragjára az utolsó 
hét csapás, amit Isten haragjának nevez az Ige (lásd Jel 15:1). 3) A halot-
tak megítélésének idejéről Jel 20:11-15 ír. 4) Isten szolgáinak megjutalmazását 
A jelenések könyve 21-22. fejezetei festik le. 5) A föld pusztítóinak elpusztítá-
sa: Jel 19:2 szerint Isten azért ítéli meg a végidei Babilont, mert az a földet 
pusztítja. A nagy küzdelem drámájának végső jelenete az, amikor elpusz-
tul Sátán a seregeivel és a két szövetségesével együtt (Jel 19:11–20:15).

BESZÉLGESSüNK RóLA!
1) Időnként úgy érezzük, hogy keserű dolog az evangélium hirdetése 

(Jel 10:10). Elutasítják, kigúnyolják a szavainkat és időnként min-
ket is. Néha még az ellenállás is megerősödik az Ige hirdetése nyo-
mán. Milyen bibliai szereplőket nevezhetünk meg, akik ilyen pró-
bákkal néztek szembe? Mit tanulhatunk az ő tapasztalataikból?

2) Gondolkodjunk el a következő állításon: „Újra és újra figyelmezte-
tést kaptam az időmeghatározást illetően. Isten népe számára többé 
nem lesz időn alapuló üzenet. Sem a Szentlélek kitöltésének, sem 
Krisztus eljövetelének pontos idejét nem fogjuk megtudni” 
(Szemelvények Ellen G. White írásaiból, 1. köt., Budapest, 1999, 
Advent Kiadó, 179. o.). Mi a gond azzal, ha valaki részletes tábláza-
tokat készít az 1844 utáni végső eseményekről? Hogyan védhetjük 
meg magunkat az ilyen táblázatok buktatóitól? 
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FüLE LAJOS:
MÉG NEM KÖSZÖNTEM MEG

„A kékek és a sebek távoztatják el a gonoszt, 
és a belső részekig ható csapások” 
(Péld 20:30 – Károli ford.).

Még nem köszöntem meg Neked
a sebeket, a kékeket,
a belső részekig ható
próbákat itt, az elhaló
sóhajokat, az éjeket – 
még nem köszöntem meg Neked.

De lassan érti már a hit
formáltatásom titkait.
Már lassan-lassan felfogom,
milyen hálára van okom 
próbáidért, bár fájva fáj,
s nyomot hagy bennem mindahány.

Kerülni őket hasztalan,
s a nehezük még hátra van.
Tudom: még nem kész gyermeked,
URAM, és TE is szenveded
fájdalmaim, hogy értsem ezt:
micsoda áldás – a kereszt! 
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február 16-22.

Sátán legyőzött ellenség

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3:15; Ézsaiás 14:12-15; 
Dániel 7:23-25; 2Thesszalonika 2:8-12; 
Jelenések 12; 13:13-14; 19:20

„És ők legyőzték azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédé-
ért; és az ő életüket nem kímélték mind halálig” (Jel 12:11).

A jelenések könyve 12-14. fejezete készít fel a végidei eseményekkel kapcso-
latos részre (Jel 15:1–22:21). Míg a könyv első része (Jel 1:1–11:19) be-
mutatja a kereszténység korában az egyház lelki küzdelmeit, amelyeket az 
ellenséges világban vív meg, a többi a második adventhez és az Isten orszá-
gához vezető, meghatározó eseményekre összpontosít.

A 12. fejezet célja, hogy egy nagy képet adjon a világ történelmének végső 
válságáról. Bemutatja, hogyan eszkalálódott a korszakok során a Krisztus 
és Sátán közötti nagy küzdelem.

A jelenések könyve szerint Istennek és népének a fő ellensége Sátán, aki va-
lós személy, ő áll a világegyetem minden gonoszsága és lázadása mögött. 
Tudja, hogy a második advent előtt az az utolsó lehetősége az Istennel 
szembeni győzelemre, ha megnyeri az armageddoni csatát. Ezért minden 
erejével erre az eseményre készül.

A jelenések könyve 12. fejezetének a célja, hogy biztosítsa Isten népét: Sátán 
nem fog sikerrel járni. Arra is figyelmeztet, hogy Sátán teljes elszántsággal 
átfogó hadat indít Isten végidei maradék egyháza ellen, akik egyedül Krisz-
tusban találnak reményt és erőt a győzelemhez.

8. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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február 17. vasárnap

AZ ASSZONY ÉS A SÁRKÁNY

Olvassuk el Jel 12:1-5 szakaszát! János lát két nagy jelképet, az első egy 
gyermeket váró asszony, a második pedig egy sárkány. Kiket takarnak 
a szimbólumok? Milyen tanítás rejlik e versekben?

A Bibliában a nő Isten népének a szimbóluma (2Kor 11:2): a tiszta nő a hű-
séges hívőket jelképezi, míg a parázna a hitehagyóvá lett keresztényeket. 
Jelenések 12. fejezetében az asszony először Izrael jelképe, akikhez elér-
kezett a Messiás (Jel 12:1-5). A 13-17. versekben az igaz egyházat szimbo-
lizálja, amelyből megszületik a maradék. Az asszony a napba öltözött és 
a hold van a lába alatt. A Bibliában a nap Krisztus jellemének dicsőségét, 
igazságát jelképezi (Mal 4:2). Jézus „a világ világossága” (Jn 8:12), népének 
pedig tükröznie kell a világon Isten jellemének, a szeretetnek a fényét (Mt 
5:14-16). A hold, a „kisebbik világító test” (1Móz 1:16) azokra az ószövet-
ségi ígéretekre mutat, amelyek előrevetítették, hogy milyen munkát végez 
majd Krisztus az evangélium korában. A következő, amit János a látomá-
sában lát „egy nagy vörös sárkány, akinek hét feje és tíz szarva volt” (Jel 12:3, 
ÚRK). Később azt olvassuk róla, hogy ez Sátán (Jel 12:9). A „farka” a meg-
tévesztés szimbolikus eszköze (Ézs 9:14-15; Jel 9:10), amivel a csillagok 
egyharmadát lerántotta a földre (Jel 12:4). Ez azt mutatja, hogy a magas 
mennyei tisztségéből leesett Sátán (Ézs 14:12-15) képes volt elcsábítani 
a mennyei angyalok egyharmadát. A bukott angyalok segítik az ördögöt, 
aki szembeszáll Istennel és üdvözítő munkájával (lásd 1Tim 4:1). A jelené-
sek könyvében a sárkány úgy is megjelenik, mint „akinek hét feje és tíz szarva 
volt” (Jel 12:3, ÚRK), ez szimbolizálja Sátánnak a világban felhasznált esz-
közeit: a pogány Rómát (Jel 12:4) és a spiritualizmust (Jel 16:13). „…a sár-
kány nem más, mint Sátán (Jel 12:9). Ő indította Heródest, hogy irtassa ki 
a Megváltót. A keresztény korszak első századai során a Krisztus és népe 
ellen indított harcban Sátán fő ügyvivője a Római Birodalom volt. E biroda-
lomban a pogány vallások uralkodtak. Így míg a sárkány elsősorban Sátánt 
személyesíti meg, másodlagos értelemben a pogány Róma szimbóluma” 
(Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 378. o.). 

Sátán már kezdettől fogva várta, hogy elpusztíthassa a Messiás-gyermeket, 
amint megszületik. Amikor végre a világra jött, Sátán felhasználta a pogány 
Rómát (amit Jel 12:4 versében szintén a sárkány szimbolizál), hogy meg-
próbálja megölni. A gyermek azonban „elragadtatott Istenhez és az Ő trón-
jához” (Jel 12:5, RÚF).

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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február 18.hétfő

SÁTÁN LEVETTETETT A FÖLDRE

Olvassuk el Jel 12:7-9 verseit a mennyei háborúról! Milyen volt az a harc, 
aminek következtében Sátán kivettetett a mennyből?

Sátánt a nagy küzdelem elején száműzték a mennyből, amikor fellázadt 
Isten kormányzása ellen. Meg akarta kaparintani a mennyei trónt, hason-
lóvá akart lenni „a Magasságoshoz” (Ézs 14:12-15). Nyíltan fellázadt Isten 
ellen, de alulmaradt, így levetették a földre. Ádámot és Évát megtévesztve 
elbitorolta Ádám uralmát a világunk fölött (Lk 4:6). Önmagát a föld ural-
kodójának kiáltotta ki (Jn 12:31), és igényt tartott rá, hogy képviselőjeként 
részt vehessen a mennyei tanácsban (Jób 1:6-12). Ám a kereszt miatti ve-
resége következtében Sátán és bukott angyalai nem hagyhatják el a földet 
mint börtönüket, amíg el nem nyerik a büntetésüket (2Pt 2:4, Júd 6).

Halálával Jézus visszaszerezte azt, ami elveszett, és Sátán valódi jelleme is 
lelepleződött az egész világegyetem előtt. „Sátán látta, hogy álruhája szét-
szakadt. Mesterkedése feltárult az el nem bukott angyalok előtt és a meny-
nyei világegyetem előtt. Gyilkosként mutatta meg magát. Isten Fia vérének 
a kiontásával kiszakította magát a mennyei lények rokonszenvéből. Ettől 
kezdve korlátozták működését” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 
2010, Advent Kiadó, 669. o.). Sátánról átkerült Jézusra a föld feletti uralom 
joga az egész világegyetem előtt, Krisztust kiáltották ki a föld jogos uralko-
dójának (Ef 1:20-22; Fil 2:9-11). Jézus ezt előre megmondta: „Most van e 
világ kárhoztatása; most vettetik ki e világ fejedelme” (Jn 12:31). 

A Sátán feletti ítélettel eljött „az üdvösség, Istenünk ereje és királyi uralma, 
és az Ő Krisztusának hatalma” (Jel 12:10, RÚF). Sátánnak még van némi 
ereje ahhoz, hogy ártson Isten földi népének, de tudja: „kevés ideje van” (Jel 
12:12, RÚF). Bár valóban „kevés” az ideje, minden tőle telhetőt megtesz, 
hogy fájdalmat, szenvedést okozzon, pusztítson.

Jel 12:11 tanítása szerint hogyan védekezhetünk az ördöggel szem-
ben? (Lásd még Ef 6:10-18!)
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február 19. kedd

HÁBORÚ A FÖLDÖN

Olvassuk el Jel 12:13-14 szakaszát! Sátán levettetett a mennyből, de az 
ezerkétszázhatvan prófétai nap/év időszaka alatt tovább támadta az egy-
házat. Hogyan működött Isten az egyházban ekkor?

„Sátánnak, az atyafiak vádolójának a mennyből való kivetését Krisztus vit-
te végbe, azzal a hatalmas tettével, amikor feláldozta az életét. Sátán kitartó 
ellenállásának a dacára is végrehajtotta a megváltási tervet… Mivel Sátán 
tudta, hogy Isten végül visszaszerzi tőle a birodalmat, amit megkaparin-
tott, eltökélte: minden erejét megfeszítve annyit pusztít el az Isten képé-
re teremtett emberek közül, amennyit csak tud. Gyűlöli az embert, mert 
Krisztus megbocsátó szeretetet és könyörületet tanúsított iránta, ezért arra 
készült, hogy a megtévesztés minden formáját latba vesse nála, ami a vesz-
tét okozhatja. Még nagyobb erővel halad előre, mert tudja, hogy a helyzete 
reménytelen” (Ellen G. White: The Spirit of Prophecy, 3. köt., 194-195. o.).

Sátán tagadhatatlanul folytatta földi tevékenységét, kitöltve dühét Krisz-
tus szeretetének földi tárgyán – az egyházon. Az egyház viszont az ezerkét-
százhatvan nap/év prófétai időszaka alatt isteni védelmet talált a föld kies 
pusztaságaiban.

A jelenések könyve 12. fejezete kétszer említi a sátáni üldözés korszakát: 
ezerkétszázhatvan nap/év (Jel 12:6) és „ideig, időkig, és az időnek feléig” 
(Jel 12:14). Mindkét időszak a kis szarv üldöző tevékenységére utal, amit 
Dán 7:23-25 versei említenek. A Bibliában egy prófétai nap egy évet szim-
bolizál. A történelemben a Kr. u. 538-1798 közötti időre illik ez a prófétai 
korszak, amíg egyházi és állami hatalomként a Római Katolikus Egyház 
uralta a nyugati világot 1798-ig, amikor Napóleon tábornoka, Berthier vé-
get vetett Róma elnyomó hatalmának, legalábbis átmenetileg. Az üldözés 
e hosszú ideje alatt a sárkány árvizet okád a szájából, hogy elpusztítsa az 
asszonyt. A víz népeket és nemzeteket jelent (Jel 17:15). Ebben az időben 
Róma hadseregeket és nemzeteket küldött Isten hűséges népe ellen. Ennek 
a prófétai korszaknak a vége felé a föld elnyelte a vizet és megmentette az 
asszonyt, menedéket nyújtott neki. A vallásszabadsággal Amerika biztosí-
totta a védelmet (Jel 12:16).

Gondoljunk arra, hogy meddig tartott ez az üldözés: ezerkétszázhatvan 
évig! Ezek szerint miért csak kevéssé érthetjük meg, mennyi idő is kell 
bizonyos dolgok teljesedéséhez, mint például Krisztus visszatéréséhez?
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február 20.szerda

HARC A MARADÉK ELLEN 

Olvassuk el Jel 12:17 versét! Sátán ki ellen indít teljes körű hadat a vég-
időben?

Az „egyebek”, avagy „maradék” azokat takarja, akik hűségesek maradnak 
Istenhez, míg a többség hitehagyó lesz (1Kir 19:18; Jel 2:24). Miközben 
a végidőben az emberek nagy része Sátán oldalára áll, lesz egy csoport, 
akiket Isten 1798 után támasztott, akik Sátán teljes haragjával szemben is 
hűségesek maradnak Krisztushoz.

Mi a maradék két jellemzője Jel 12:17 versében? Hogyan lehet az ember 
biztos abban, hogy Isten végidei maradék népéhez tartozik?

A végidei maradék megtartja Isten parancsolatait. A jelenések könyve 13. 
fejezete rámutat, hogy a Tízparancsolat első táblájának központi része lesz 
az utolsó idők küzdelmében. Az első négy parancsolat döntően Isten tisz-
teletével kapcsolatos. A végső krízisben az lesz a fő kérdés, hogy kit kell 
imádni. Míg a világi emberek úgy döntenek, hogy a fenevad képét fogják 
imádni, a maradék a Teremtő Istent tiszteli (Jel 14:7). A negyedik paran-
csolat, a szombat kifejezetten Istent nevezi meg mint Teremtőt, ezért is lesz 
majd kulcsfontosságú szerepe ennek a parancsolatnak a végső válságban.

A végidei maradék második jellemzője, hogy náluk van „a Jézus bizonyságté-
tele, a prófétaság lelke” (Jel 19:10). Ezt a verset Jel 22:9 szakaszával összevetve 
azt látjuk, hogy János „atyjafiai”, a próféták megtartják a könyv beszédeit. 
„Jézus bizonyságtétele” tehát arra utal, hogy prófétái által Jézus bizonyságot 
tesz az igazságról, mint ahogyan azt János által is tette (Jel 1:2). A jelenések 
könyve megmutatja, hogy a vég idején Isten népét a prófétaság ajándéka ve-
zeti át a nehéz időkön, miközben Sátán minden erejét megfeszítve igyekszik 
megtéveszteni és elpusztítani őket. Adventistaként Ellen G. White szolgálata 
és írásai által a prófétai betekintés ajándékát kaptuk.

Ki mit tart „a prófétaság lelke” által adott leginkább lenyűgöző megvi-
lágításnak? Milyen kötelezettséget ró ránk ez az ajándék úgy egyéni-
leg, mint közösségileg?



67

február 21. csütörtök

SÁTÁN VÉGIDEI STRATÉGIÁJA

Jel 12:17 változást mutat Sátán stratégiájában, amivel próbálja megnyerni 
a föld lakosait, sőt még Krisztus hűséges követőit is meg akarja téveszteni. 
A kereszténység történelme során mindvégig gátolta Isten megváltási ter-
vét, az egyházon belül főként burkolt megalkuvással, kívülről pedig kény-
szerrel és üldözéssel. Amint a történelem mutatja, hosszú évszázadokon át 
sikeres volt ez a stratégia, de a reformáció szembeszállt vele, és Isten népe 
fokozatosan újból felfedezte a bibliai igazságot. Amikor azonban Sátán 
látja, hogy fogy az ideje, komolyabb erővel támad Isten végidei maradék 
népére (lásd Jel 12:17). A maradék elleni támadásában nagy szerepe lesz 
a megtévesztésnek. Démoni lelkek csodákat, spiritiszta jeleket tesznek (Jel 
16:14). Sátánnak ez a módszerváltása egybeesik azzal, hogy a történelem 
után a végidőre terelődik a figyelem (lásd Mt 24:24).

Fontos, hogy a „megtévesztés” szó rendszeresen elfordul Jelenések 12-20. 
fejezeteiben, Sátán végidei tevékenységeire vonatkozóan. A jelenések könyvé-
ben az „elhiteti” (Jel 12:9), „megtéveszti” (RÚF) szóval kezdődik és zárul 
(Jel 20:7-10) a Sátán végidei tetteit bemutató leírás.

Olvassuk el 2Thessz 2:8-12 részét Jel 13:13-14 és 19:20 verseivel együtt! 
Mit tudhatunk meg a sátáni megtévesztésről az utolsó időkben?

A jelenések könyve 12-20. fejezetei bemutatják, hogy Sátán szövetségeséül 
akarja megnyerni a világot. Ezért egymás után politikai és vallási hatalmakat 
is felhasznál munkája végzésére: a pogány Rómát, amit a sárkány jelképez 
(Jel 12:4-5); ezt követi a tengerből feljövő fenevad által szimbolizált hatalom 
(Jel 12:6, 15; 13:1-8); majd végül a szárazföldből feljövő fenevad hatalma (Jel 
13:11). A könyv hátralevő részében a sátáni hármas tagjai elválaszthatatlan 
egységet képezve helyezkednek szembe Isten munkájával a világon. E hár-
masság tehát: a pogányság/spiritizmus, amit a sárkány szimbolizál, a ka-
tolicizmus, amit a tengerből feljövő fenevad jelképez és a hitehagyóvá vált 
protestantizmus, aminek a szimbóluma a földből feljövő, bárányra emlékez-
tető fenevad. Együttműködnek, hogy megtévesszék, eltérítsék az Úrtól az 
embereket és Sátán oldalára állítsák őket „a mindenható Isten ama nagy nap-
jának viadalára” (Jel 16:13-14). A hamis rendszerek elpusztulnak a második 
adventkor (Jel 19:20), míg az ördög, akit a sárkány szimbolizál és aki e földi 
hatalmak által munkálkodik (Jel 12:9) az ezer év végén semmisül meg (Jel 
20:10). A jelenések könyve szerint olyan mértékű lesz a végidei csalás, hogy 
a legtöbb embert ráveszi: a pusztulás útját válassza (Mt 7:13).
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február 22.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, „Sátán 
csapdái” c. fejezet, 447-456. o.

A jelenések könyve 12. fejezetének elsődleges célja tudatni Isten népével, 
hogy a végidei események a Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelem ré-
szét képezik. A könyv figyelmezteti Isten népét, hogy tapasztalt és dühös 
ellenféllel kell szembenézniük. Pál leírja, hogy Sátán végidei tettei „a ha-
zugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival és a gonoszságnak minden 
csalárdságával [jelentkeznek] azok között, akik elvesznek; mivelhogy nem fo-
gadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre” (2Thessz 2:9-10).

A jelenések könyve hangsúlyozza: vegyük komolyan a jövőt és az legyen 
a legfontosabb a számunkra, hogy Istenre hagyatkozzunk! Arról is biztosít 
bennünket, hogy bár Sátán hatalmas és tapasztalt ellenfél, nem elég erős 
Krisztus legyőzéséhez (lásd Jel 12:8). Isten népe csakis abban találhat re-
ménységet, aki már legyőzte Sátánt és ördögi seregeit. Az Úr megígérte, 
hogy hűséges követőivel lesz „minden napon a világ végezetéig” (Mt 28:20).

BESZÉLGESSüNK RóLA!
1) Hetednapi adventistaként úgy érezzük, hogy a végidei maradék jel-

lemzői illenek ránk. Micsoda előjog, egyben milyen hatalmas fele-
lősség! (Lásd Lk 12:48!) Csakhogy miért kell vigyáznunk, nehogy 
azt gondoljuk, hogy ez az üdvösségünket is garantálja?

2) „Összességében túl sokat beszélünk Sátán hatalmáról. Igaz, hogy 
erős, de hálát adok Istennek a hatalmas üdvözítőért, aki kivetette 
a mennyből a gonoszt! Beszélünk az ellenségről, imában is megem-
lítjük, gondolunk rá, a képzeletünkben pedig mind nagyobbra és 
nagyobbra nő. Miért nem beszélünk inkább Jézusról? Miért nem az 
Ő hatalmára és szeretetére gondolunk? Sátán örül, ha felnagyítjuk 
az erejét. Emeljük fel Jézust, elmélkedjünk róla és ha Őt figyeljük, 
az Ő képére formálódunk át” (Ellen G. White: Advent Review and 
Sabbath Herald. 1889. március 19.)! Hogyan nagyítják fel a keresz-
tények Sátán erejét? És miért veszélyes, ha tagadják Sátán hatalmát, 
valóságát, sőt még a létezését is? 
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KIS SZABó JUDIT:
NEM ÍGÉREK

„De én mindenkor veled vagyok,
te fogod az én jobb kezemet.”
Zsoltárok 73:23

Szégyellem, hogy
megtagadott hajnalokat
hagyva magunk után
ülünk lábaidhoz,
így szólongatva neved:
Uram, Uram, én Uram.
Álig ragadt képmutatásunk
kakas sikítja arcunkba
és nem ismerjük be,
mi nem csupán téged, hanem
testvéreink árulójává is válva
elraktuk az ezüstöket
s fényében csodáljuk lényünk,
magunkat jobbnak vélve.
Itt vagyok, ments meg!
Már nem ígérek holnapokat,
nem ígérem, hogy a viharban is
megőrizem nyugalmam,
hogy mikor erőm fogy,
testem össze nem rogy;
már nem ígérem azt,
hogy mindenem vagy,
hogy hitem cserben nem hagy,
és nem ígérem,
hogy végsőkig szeretlek.
Csak azt tudom, hogy Istenem vagy,
te fogod kezem, s ígérted,
hogy soha el nem engeded.
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február 23-március 1.

Sátán és szövetségesei

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Királyok 18:38; Dániel 7:24; 
2Thesszalonika 2:2-12; Jelenések 12:14-16; 13; 17:8

„Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson 
a többiek ellen, akik az asszony utódai közül valók, akik megtartják az Isten 
parancsait, akiknél megvan Jézus bizonyságtétele” (Jel 12:17, RÚF).

A jelenések könyve 12. fejezete bemutatja Sátán támadásait Krisztus hűséges 
népe ellen, a pogány Róma által indított, majd pedig a római pápaság által 
ezerkétszázhatvan napig/évig (Kr. u. 538-1798; lásd még Jel 12:6, 13-14; 7. 
tanulmány) folytatott üldözést. A 13. fejezet még jobban részletezi Sátán 
támadásait a keresztény történelem idején, amelyekben két szövetségese 
segíti, mindkettő fenevadként jelenik meg. A végidőben a két fenevad egye-
síti majd az erejét Sátán vezetése alatt, hogy szembeszálljanak Isten meg-
váltó munkájával és megpróbálják elnyerni a világ szövetségét.

Óvatosságra kell intenünk magunkat! Könnyebb azokat a próféciákat ma-
gyarázni, amelyek már beteljesedtek. Amikor azonban még be nem telje-
sült próféciákhoz érünk, mint pl. a keddi résznél, akkor nagyobb elővigyá-
zatosságra van szükség. Isten megmutatja, mi történik majd a vég idején, 
hogy ne érjen bennünket váratlanul, de nem közöl minden részletet, amit 
tudni szeretnénk.

Ezek a próféciák felvázolják, ami a jövőben történik majd, azt azonban 
nem közlik, hogy mikor és pontosan hogyan fognak kibontakozni az utol-
só események. Vigyáznunk kell tehát, nehogy a spekulációnk túlhaladjon 
azon, amit a prófécia mond! Ne feledjük, A jelenések könyve jövendölései-
nek gyakorlati célja van, az, hogy megtanítsanak arra, hogyan éljünk ma és 
hogyan készüljünk fel a jövőre!

9. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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február 24. vasárnap

A TENGERBŐL FELJÖVŐ FENEVAD

Olvassuk el Jel 13:1-4, 8 és 17:8 verseit! Mi jellemzi ezt a fenevadat? Mi-
lyen szakaszai vannak a működésének?

János figyeli, amint egy rettenetes fenevad nő ki a tengerből. A fenevad ál-
talában politikai hatalmat jelképez, a tengerből feljövő fenevad pedig olyan 
politikai erőre mutat, amelynek a vallás a domináns jellemzője. A tenger 
Európa sűrűn lakott földjét szimbolizálja, onnan emelkedik hatalomra 
a tengerből jövő fenevad a Római Birodalom bukása után (lásd Jel 17:15).

A fenevadnak hét feje és tíz szarva van, éppen úgy, mint a sárkánynak Jel 
12:3-4 verseiben, ami a pogány Rómával való szoros kapcsolatát mutatja. 
A fenevad fejein istenkáromló név, a szarvain pedig királyi koronák látsza-
nak. A fenevad fejei azok az országok, amelyeket Sátán felhasznált arra, 
hogy üldözzék Isten népét a történelem során (lásd Jel 17:9-11). Az isten-
káromló név az isteni címre utal, amit a fenevad magáénak tulajdonít. A tíz 
szarv Dán 7:24 versére mutat, ami azokat a nemzeteket jelképezi, amelyek 
a Római Birodalomból nőttek ki, annak felbomlása után. A tengerből feljö-
vő fenevad e jellemzői a Római Birodalomból kinőtt pápaságra mutatnak.

A tengerből feljövő fenevad a párducra emlékeztet, de a lába a medvére, 
a szája pedig az oroszlánra hasonlít. Tehát ötvöződnek benne a tulajdon-
ságai a Dán 7:2-7 szakaszában leírt négy vadállatnak (amelyek világbiro-
dalmak szimbólumai): Babilon, Médo-Perzsia, Görögország és Róma (Dán 
7:17). János azonban fordított sorrendben említi őket, ami azt sejteti az 
apostol I. századbeli nézőpontjából, hogy a tengerből feljövő fenevad kap-
csolatban áll Dániel könyve 7. fejezetének negyedik állatával, a Római Bi-
rodalommal. Jel 13:5-7 kijelenti, hogy a fenevad üldöző tevékenységének 
az ideje a keresztény történelemben negyvenkét prófétai „hónap”. Amint 
láttuk, a tiszta asszony üldöztetése „ideig, időkig és fél időig” tartott, ami 
három és fél „idő”, vagyis prófétai „év” (Jel 12:13-14; vö. Dán 7:25). Negy-
venkét prófétai „hónap” negyvenkétszer harminc nappal egyenlő, ami 
ezerkétszázhatvan nap/év (Jel 12:6). Tehát az „ideig, időkig és fél időig”, 
a negyvenkét „hónap” és az ezerkétszázhatvan „nap” egyaránt az ezerkét-
százhatvan évig tartó időszakra utal. Ez az idő akkor ér véget, amikor a fe-
nevad egyik feje halálos sebet kap, és ez a fenevad átmeneti halálát okozza. 
A seb begyógyulása az 1798 utáni időre mutat, amikor a fenevad újra életre 
kel és visszanyeri hatalmát. A világ ezt csodálattal figyeli, imádják a sár-
kányt meg a fenevadat. 

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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február 25. hétfő

A TENGERBŐL FELJÖVŐ FENEVAD TEVÉKENYSÉGE

Jel 13:5 meghatározza az üldözés időszakát, amint a tegnapi részben is 
megállapítottuk. A fenevad tevékenységének negyvenkét hónapja ugyanaz 
az időszak, mint Jel 12:6, 14 versében az asszony/egyház üldöztetésének 
ezerkétszázhatvan napja/éve. (Egy prófétai nap egy évet szimbolizál [4Móz 
14:34; Ez 4:6]. Lásd a 7. tanulmány keddi részét!) Körülbelül Kr. u. 538-ra 
tehető ennek a prófétai időszaknak a kezdete, a pápa vezette római egyház 
állami-egyházi hatalomként való megalapításának idejére. A középkorban 
a pápaság uralta a nyugati világot. A francia forradalom eseményei halálos 
sebet ejtettek a fenevadon 1798-ban, ez vetett ideiglenesen véget az egyház 
elnyomó uralmának és az államhatalom által támogatott vallásnak.

Vö. Jel 13:5-8 szakaszát Dán 7:24-25 és 2Thessz 2:2-12 verseivel! Milyen 
értelemben tükrözi a tengerből feljövő fenevad tevékenysége a kis szarv 
és a törvénytaposó leírását?

A tengerből feljövő fenevad tevékenységének ezerkétszázhatvan napig/évig 
tartó időszakára az istenkáromlás kifejezései vonatkoznak. Az Újszövet-
ség azt nevezi káromlásnak, ha valaki állítja, hogy az Istennel egyenlő (Mt 
26:63-65; Jn 10:33) és olyasmit tesz, ami Isten előjoga (Mk 2:7). A tenger-
ből feljövő fenevad káromlása „Isten ellen” irányul, „szidalmazza az ő nevét 
és az ő sátrát, és azokat, akik a mennyben laknak” (Jel 13:6). Isten lakhelye 
a mennyei szentély, ahol Krisztus az üdvösségünkért jár közben. A tenger-
ből feljövő fenevad tagadni próbálja Krisztus közbenjárói munkáját, meg-
kísérli azt emberi papsággal felváltani, állítva, hogy képes üdvözíteni és 
megbocsátani a bűnöket. A káromlás lényege, ha valaki olyan erőt tulajdo-
nít magának, ami egyedül Istené.

A jelenések könyve 13. fejezete a kereszténységen belüli nagy hitehagyás 
idejére mutat, ami akkor teljesedett be, amikor a pápa vezetésével a római 
katolicizmus isteni tisztet és hatalmat tulajdonított magának. Aki nem hó-
dolt be Rómának, üldözést és mártírhalált szenvedett el. Ha ma valaki ezt 
kimondja, azt keménynek, sőt fanatikusnak tartják, ám a jelen nem töröl-
heti el a történelmet, bármennyire szeretnék is némelyek.

Hogyan képviselhetjük hűen a próféciát az egyháztörténelem vonat-
kozásában, amikor ezekről az igazságokról beszélünk, ugyanakkor 
kedvesen és körültekintően?
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február 26. kedd

A FÖLDBŐL FELJÖVŐ FENEVAD

A jelenések könyve 13. fejezetének első fele a római katolikus hatalom aktivi-
tását mutatja be a prófétai ezerkétszázhatvan nap/év korszakában. Ez a val-
lási-politikai rendszer a francia forradalom eseményei során halálos sebet 
kapott, ami azonban begyógyul, újból életre kel a rendszer. A fejezet máso-
dik fele azt írja le, pontosan hogyan gyógyul be a fenevad halálos sebe.
Olvassuk el Jel 13:11 versét! Mi jellemzi a második fenevadat? 
János egy másik fenevad felemelkedését is megfigyeli. Az elsőtől eltérően ez 
a földből jön elő. A második az előző fenevadéhoz hasonló befolyással bíró 
világhatalom. Viszont a tengerből feljövő fenevaddal ellentétben, aminek 
félelmetes a megjelenése, a földből feljövő fenevad ártalmatlannak tűnik, 
legalábbis először. „…két szarva volt, mint a Báránynak” (Jel 13:11, RÚF). 
A bárány Krisztus szimbóluma. A végidei hatalom tehát Krisztushoz hason-
lónak tűnik. Ez a hatalom azon a területen nő fel, amely védelmet nyújtott 
az Isten igaz egyházát szimbolizáló asszonynak az árvíz elől, amit a sárkány 
üldözése jelentett az ezerkétszázhatvan prófétai nap/év végén (Jel 12:14-16). 
Nyilvánvaló, hogy új szereplőként tűnik fel, mivel azután emelkedik fel világi 
hatalomként, hogy a tengerből feljövő fenevad halálos sebet kapott a francia 
forradalom eseményei során. Ez azt jelenti, hogy kifejezetten végidei ténye-
ző. „Az Újvilágban melyik nemzet emelkedett 1798-ban – az erősség és nagy-
ság ígéretével – hatalomra, amely magára vonta a világ figyelmét? A szim-
bólumok alkalmazhatóságához nem fér kétség. Egyetlen nemzet, csakis egy 
elégíti ki e prófécia meghatározásait. A szimbólumok félreérthetetlenül az 
Amerikai Egyesült Államokra mutatnak” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. 
Budapest, 2013, Advent Kiadó, 379. o.). Jel 13:11 viszont rámutat, hogy 
a többségében protestáns Amerika végül úgy kezd szólni, mint a sárkány, 
mint maga az ördög, és a Római Birodaloméhoz hasonló, világszéles befo-
lyással bír. Ennek a végidei hatalomnak kulcsfontosságú szerepe lesz ab-
ban, hogy rávegye a világot a halálos sebet kapott, első fenevad imádására. 
Más szóval az Amerikai Egyesült Államok egykor védelmet és menedéket 
nyújtott az egyháznak, ám a végidei eseményekben egy bizonyos ponttól 
kezdve az üldöző szerepében tűnik fel.

Amikor az Egyesült Államokat először azonosították Jelenések 13. 
fejezetének második fenevadával, még korántsem volt akkora ereje és 
befolyása, mint most. Hogyan támasztja ez is alá, hogy valóban az 
Egyesült Államok az ebben a próféciában bemutatott hatalom?
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február 27. szerda

A FENEVAD KÉPE

Olvassuk el Jel 13:12-13 részét! Milyen módon segít 1Kir 18:38 és ApCsel 
2:3 felmérni a bárányhoz hasonló fenevad megtévesztő tevékenységeit – 
amelyek közül a legnagyobb az, hogy tüzet hoz alá az égből?

„A spiritizmus útján meglepő dolgok fognak történni. Betegek gyógyulnak meg 
és sok tagadhatatlan csoda történik” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Buda-
pest, 2013, Advent Kiadó, 504. o.). A bárányszerű fenevad csodák segítségével 
veszi rá a föld lakóit, hogy elkészítsék a tengerből feljövő fenevad képét, azét, 
amelyik a halálos sebet kapta. A tengerből feljövő fenevad halálos sebének 
a begyógyulása arra utal, hogy a római pápaság ismét vallási-politikai hata-
lommá lesz. A bárányhoz hasonló fenevad pedig elkezd úgy szólni, mint a sár-
kány, és a tengerből feljövő fenevad hatalmával lép fel, ami azt mutatja, hogy 
éppen annyira intoleráns lesz, mint az e szimbólumokkal jelképezett népek 
voltak. „Ez az intézkedés szöges ellentétben áll ennek az államnak az elveivel, 
a szabadság szellemével, a Függetlenségi Nyilatkozat félreérthetetlen és súlyos 
kijelentéseivel, valamint az alkotmánnyal… De ez az eljárás sem következetle-
nebb, mint maga a szimbólum: a tiszta, szelíd és ártatlan, bárányszarvú fene-
vad úgy beszél, mint a sárkány… De mi »a fenevad képe«? Hogyan fogják meg-
formálni? A fenevad képe az lesz, amelyet a kétszarvú fenevad »csinál meg«. 
Ahhoz, hogy megtudjuk, milyen is ez a kép és miként fogják megformálni, 
tanulmányoznunk kell magának a fenevadnak – a pápaságnak – az ismertető 
jeleit. Amikor az ősegyház megromlott, mert feladta evangéliumi egyszerűsé-
gét, és pogány rítusokat és szokásokat fogadott el, elvesztette Isten Lelkét és 
erejét. Mivel azonban az emberek lelkiismeretét irányítani akarta, a világi ha-
talom támogatását igényelte. Így jött létre a pápaság, egy olyan egyház, amely 
az államhatalmat irányította és felhasználta saját céljainak előmozdítására, 
főképpen az »eretnekség« megbüntetésére… Amikor az Amerikai Egyesült Ál-
lamok legjelentősebb egyházai a közösen vallott tantételekben egységre jutva 
arra befolyásolják az államot, hogy tegye kötelezővé rendelkezéseiket és tartsa 
fenn létesítményeiket, akkor már a protestáns Amerika megformálta a római 
hierarchia hasonmását. Ennek elkerülhetetlen következménye, hogy a polgári 
hatóság büntetést ró azokra, akik eltérő véleményt vallanak…

A »fenevad képe« a hitehagyó protestantizmusnak azt a formáját ábrázolja, 
amely akkor alakul ki, amikor a protestáns egyházak dogmáik betartatásá-
hoz a polgári hatalom segítségét igénylik” (Ellen G. White: A nagy küzde-
lem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 380-383. o.).
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február 28. csütörtök

A FENEVAD BÉLYEGE

A jelenések könyve 13. fejezete arra utal, hogy a végső válságban a bárányhoz 
hasonló fenevadé lesz a vezető szerep. Ez a világhatalom egy globális rend-
szert hoz létre, amellyel igyekszik irányítani az emberek hitét. Ez a rendszer 
a pápaság uralma alatt álló, középkori kereszténység jellemzőit fogja tükrözni.

Olvassuk el Jel 13:16-17 részét 5Móz 6:4-8 mellett! Hogyan kapcsolódik 
Isten parancsolataihoz az, hogy bélyeget akarnak tenni az emberek jobb 
kézére vagy a homlokára?

Minden társadalmi rétegre nyomást gyakorolnak, hogy vegyék fel a fenevad bé-
lyegét a jobb kezükre vagy a homlokukra. Azokra mutat a pecsét a homlokon, 
akiket Isten az övéinek tekint (Jel 7:3-4; 14:1), a fenevad bélyege pedig azokat 
jelöli, akik a fenevadat imádják. A fenevad bélyege nem valamiféle látható jel. 
Annak a rendelkezésnek a hamisítása, amelyet Mózes adott az izraelitáknak, 
hogy jel gyanánt a jobb kezükre és a homlokukra kössék Isten törvényét (5Móz 
6:8). A jobb kéz a viselkedésre, tettekre utal, míg a homlok a gondolkodást, va-
lamilyen gondolat elfogadását jelzi. Egyesek azért fogadják majd el a fenevad 
bélyegét, hogy elkerüljék a halálos fenyegetést, mások pedig gondolatilag és 
lelkileg is maradéktalanul elkötelezik magukat a hitehagyó istentiszteleti rend-
szer mellett. A végső krízisben az imádat és az Istennek való engedelmesség 
lesz a központi kérdés, az, hogy megtartjuk-e Isten parancsolatait (Jel 14:12). 
Különösen a szombat parancsa válik az Úr iránti hűség és engedelmesség pró-
bájává. Isten hűséges népének megkülönböztető jegye a szombat (Ez 20:12, 
20), a fenevad bélyege pedig a fenevadhoz való hűséget jelképezi. Isten szere-
pének és erejének a bitorlása, ha megkísérlik az Úr fennhatóságának jelét egy 
másik nappal felcserélni. „A fenevad bélyege a pápai szombat… kiadják [majd] 
a rendeletet, amely kierőlteti a hamis szombat megünneplését, és a harmadik 
angyal hangos kiáltása figyelmezteti az embereket, felszólítva őket, hogy ne 
imádják a fenevadat és képét… Akik akkor is, továbbra is megszegik a törvényt, 
felveszik a fenevad bélyegét” (Ellen G. White: Evangelizálás. Budapest, 2007, 
Advent Irodalmi Műhely, Felfedezések Alapítvány, 159. o.). Jel 13:18 kijelenti: 
„Itt van szükség a bölcsességre! Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, 
mert egy embernek a száma az. Az ő száma pedig hatszázhatvanhat” (RÚF). Ki ez 
az ember? Pál szavaival élve „a bűn embere” (2Thessz 2:3). Ez a meghatározás 
a pápai hatalomra mutat, amit a tengerből feljövő fenevad szimbolizál. A hét 
fején a káromlás neve az isteni címekre utal, amelyeket magáénak tulajdonít, és 
úgy tesz, mintha Isten Fiának a helyén állna a földön. 



76

március 1. péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
A jelenések könyve bemutatja, hogy a történelem végén a szombat lesz az en-
gedelmesség jele. Azt azonban tudnunk kell, hogy ha valaki most vasárna-
pot ünnepel, attól még nem vette fel a fenevad bélyegét! A vasárnapünneplés 
csak akkor lesz „a fenevad bélyege”, miután a világban keringő megtéveszté-
sek ellenére az emberek világosan megértik az istentisztelet napjának meg-
választásával kapcsolatos kérdéseket, és Isten mellett vagy ellene döntenek. 
„Még senki sem vette fel a fenevad bélyegét. A próbaidő még nem jött el. Min-
den egyházban vannak igazi keresztények, beleértve a római katolikusokat 
is. Senki sem kárhoztatható addig, amíg nincs világossága és nem látja a ne-
gyedik parancsolat kötelező érvényét. De amikor kiadják a rendeletet, amely 
kierőlteti a hamis szombatot, és a harmadik angyal hangos kiáltása figyel-
mezteti az embereket, felszólítva őket, hogy ne imádják a fenevadat és képét, 
világos vonal húzódik majd a hamis és az igaz között. Akik akkor is, továbbra 
is megszegik a törvényt, felveszik a fenevad bélyegét” (Ellen G. White: Evan-
gelizálás. Budapest, 2007, Advent Irodalmi Műhely, Felfedezések Alapítvány, 
159. o.). Ne feledjük, ma a vasárnapünneplés miatt nem jut kárhozatra az 
ember, mint ahogy a szombat megtartása sem üdvözít! Viszont eljön az idő, 
amikor „a fenevad bélyege” lesz a központi kérdés, amikor az istentisztelet 
napjának megválasztása válik a hűség próbájává. A jelenések könyve kérleli 
Isten népét: vegyék kezükbe a Bibliát és az önvizsgálat lelkületével tanulmá-
nyozzák a prófétai kijelentést, tegyenek meg mindent, ami rajtuk áll, hogy 
elvigyék Krisztus evangéliumát azokhoz, akik még nem ismerik.

BESZÉLGESSüNK RóLA!
1) Hogyan viszonyuljunk a többi keresztény felekezethez, miközben 

várjuk a véget? Gondoljunk a következő tanácsra: „A lelkészeink 
igyekezzenek közel kerülni a többi felekezet lelkészeihez! 
Imádkozzanak velük és értük, akikért Krisztus közbenjár! Komoly 
a felelősségük! Nekünk, mint Krisztus hírmondóinak mély, komoly 
érdeklődést kell tanúsítanunk a nyáj e pásztorai iránt” (Ellen G. 
White: Testimonies for the Church, 6. köt., 78. o.)! 

2) Mit tehetünk annak érdekében, nehogy felsőbbrendűségi érzés vagy 
keresztényietlen lelkület jellemezze a kapcsolatunkat a más feleke-
zetekhez tartozó keresztényekkel? Hogyan lehet megalkuvás nélkül 
úgy kifejezésre juttatni a saját hitünket, hogy közben tiszteletben 
tartjuk másokét?
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PÁSZTOR CSABA:
KÉPZELD EL, HOGY AZ IDŐ NEM LÉTEZIK!

Minden, ami eddig történt és ami történni fog, az egyetlen pillanatban 
lejátszódik . Ez elképzelhetetlen! Ugyanezt érezheted, ha a bennünk lévő 

és a bennünket körülvevő anyag nem létezését próbálod megérteni .

És még egyet engedj meg! És ha nem lenne távolság, jobbra meg balra, 
elől meg hátul stb ., vagyis a térdimenzió . Ez is lehetetlenség!

Ő találta ki a csillagokat is, és csakis a mi kedvünkért .

Ő alkotta meg a kacsacsőrű emlőst, vagy a fán termő babot, amiből 
csoki lesz, ha répával keverjük össze .

Egy művész munkáját láthatod minden este, ha a lenyugvó nap festette 
égboltot figyeled . „Téged” a hatodik napon teremtett meg, de ezt már 

nemcsak szóval, hanem kézzel is .

És ez még semmi .

Az utolsó, a hetedik napon megteremtette a lehetőségét, hogy Vele 
lehess . Egész nap csak téged vár, rád figyel az Isten . Neked adja Magát, 

mert szeret .
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március 2-8.10. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu

Isten örökkévaló evangéliuma

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 20:2-11; Prédikátor 12:15-16; 
Ézsaiás 21:9; 34:8-10; Máté 24:14; Jelenések 14:6-12

„Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten paran-
csolatait és a Jézus hitét” (Jel 14:12)!

A jelenések könyve bemutatja: olyan sikeres lesz Sátán végidei csalása, hogy 
a világ a fenevad imádata mellett dönt és felveszi annak bélyegét. Jel 14:1-5 
szakasza viszont kijelenti, hogy lesz Istennek egy maradék népe, amely kiáll 
az Úr mellett, amikor a világ nagy része nem ezt teszi.

Az embereknek végül választaniuk kell, de nem aközött, hogy imádnak-e 
valakit vagy sem (mindenki, minden esetben imád valakit, valamit), hanem 
azt kell eldönteniük, kit fognak imádni. A fenevad imádói a jobb kezükre 
és a homlokukra kapják meg a bélyeget, ez jelképezi a választásukat, hogy 
a tetteikkel és az értelmükkel a hitehagyó rendszert szolgálják.

Ugyanakkor a világ tanúja lesz az evangélium olyan erőteljes hirdetésének, 
amire pünkösd napja óta nem volt példa. Mielőtt Isten ítélete a lázongó 
emberiségre zúdulna, az Úr elküldi figyelmeztető üzenetét „minden nem-
zetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek” (Jel 14:6). Isten nem szeretné, 
hogy bárki elvesszen, mindenkit meg akar menteni, ezért halt meg Krisztus 
az egész emberiségért. A kérdés az, hogy ki fogadja el a gondviselést és ki 
nem?
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március 3. vasárnap

A HÁRMAS ANGYALI üZENET

Isten közvetlenül a vég előtt küldi el figyelmeztető üzenetét, amit szimboli-
kusan három, az égen repülő, üzenetet közvetítő angyal jelenít meg. A gö-
rög angelos szó azt jelenti, hogy „követ”. A jelenések könyvében található bi-
zonyítékok arra engednek következtetni, hogy a három angyal Isten népét 
jelképezi, az Úr rájuk bízta a végidei üzenet hirdetését a világon.
Olvassuk el Jel 14:6 versét Mt 24:14 mellett! Az első angyal üzenete „az 
örökkévaló evangélium” (Jel 14:6). Mit árul el ez az elnevezés az első an-
gyal üzenetének tartalmáról és céljáról? Miért van központi jelentősége 
a hitünkkel kapcsolatban?
Az első végidei üzenet az evangélium, amit azzal kapcsolatban hirdetnek, 
hogy elérkezett Isten ítéletének az órája a világ felett. Az evangélium jó hír 
Istenről, aki a Jézus Krisztusba vetett hit és az Ő tettei által menti meg az 
embereket. Azért „örökkévaló”, mert Isten nem változik, a terve már megvolt 
a mi létezésünk előtt (2Tim 1:9; Tit 1:2). Az első angyal üzenetének részét 
képezi úgy az üdvösség, mint az ítélet. Jó hír azoknak, akik dicsőséget adnak 
Istennek és imádják Őt mint Teremtőjüket, ugyanakkor az ítéletre figyelmez-
teti azokat, akik elutasítják a Teremtőt és az általa elrendelt igaz istentisztelet 
jelét, a hetedik napi szombatot. A három angyal úgy jelenik meg, hogy „nagy 
szóval” (Jel 14:7, 9) hirdetik az üzenetet. Az üzenet sürgető és fontos, minden 
embernek hallania kell, az örök sorsuk múlik rajta, tehát minden nemzet-
nek, törzsnek, nyelvnek és népnek hirdetni kell. Különösen fontos az üzenet 
hirdetése, mert a vég idején a fenevad hatalmat gyakorol minden nemzetség, 
nyelv és nép felett. Sátán megtévesztő tevékenységei világszéles kiterjedésűek, 
de az evangélium végidei hirdetése is az. Isten népe hirdeti a hármas angyali 
üzenetet, hogy felvegyék a harcot Sátánnal és végidei szövetségeseivel – a sár-
kánnyal, ami a pogányság/spiritizmus szimbóluma; a tengerből feljövő fe-
nevaddal, ami a római katolicizmust jelképezi; és a hamis prófétával vagy a 
bárányhoz hasonló fenevaddal, ami a hitehagyóvá lett protestantizmus szim-
bóluma (Jelenések 13. fejezet). Ezek a hatodik csapás idejéig fognak működni 
(Jel 16:13-14). Ők tehát két rivális üzenetet tárnak a világ elé, mindkettőnek az 
a célja, hogy szövetségesül nyerjék meg a föld lakosait.

Hetednapi adventistaként Isten arra hívott el bennünket, hogy elvi-
gyük a világnak a hármas angyali üzenetben foglalt, a végidőre szóló 
igazságot. Mit teszünk azért, hogy ehhez hozzájáruljunk? Mi mást 
tehetnénk még?

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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március 4. hétfő

AZ ELSŐ ANGYAL üZENETE, 1. RÉSZ

Olvassuk el Jel 14:7 versét Préd 12:15-16 versével együtt! Mit jelent „fél-
ni Istent”? Hogyan kapcsolódik az Isten félelme az evangéliumhoz? Mi 
köze van az evangéliumnak Isten parancsolatai megtartásához? (Lásd 
még Róm 7:7-13!) Mi a kapcsolat Isten félelme és a dicsőítése között?

Az „örökkévaló evangélium” összefüggésében hangzik el a felhívás, hogy 
„Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget” (Jel 14:7). Ha felismerjük, hogy 
mit tett Krisztus az üdvösségünkért, akkor engedünk a felhívásnak.

A Bibliában szoros a kapcsolat Isten félelme és dicsőítése között (Zsolt 
22:23; Jel 15:4). Együttesen mutatják be, hogy mi a helyes viszonyulás Is-
tenhez (Jób 1:8): az engedelmesség.

Isten félelme nem azt jelenti, hogy tartunk tőle, hanem komolyan vesszük 
Őt és megadjuk neki a jogos helyet az életünkben. Az Úr végidei népe féli 
Őt (lásd Jel 11:18; 19:5). Isten arra vágyik, hogy a népe szeresse (5Móz 
5:29; Préd 12:15) és a jelleme tükröződjön rajtuk (1Móz 22:12).

Azért fontos, hogy a nép dicsőítse Istent, mert „eljött az Ő ítéletének órája” 
(Jel 14:7). Itt az advent előtti, vizsgálati ítéletről van szó, amire Krisztus 
visszajövetele előtt kerül sor. A célja, hogy megmutassa, valóban Istent 
szolgáljuk-e vagy sem (a választásunk a tetteinkből tűnik ki). Ennek az íté-
letnek a végén minden ember sorsa eldől (Jel 22:11), Jézus pedig eljön, 
hogy átadja jutalmát minden embernek a cselekedete szerint (Jel 22:12).

A jelenések könyve 14. fejezetében az ítélet az evangélium része. Jó hír azok 
számára, akik őszinte kapcsolatot ápolnak Istennel, nekik igazolást, üdvös-
séget, szabadságot és örök életet jelent. Az engedetlenek számára viszont 
rossz hír, ha nem térnek meg és nem fordulnak Istenhez, elfogadva végidei 
üzenetét az ítélet órájában. Isten nem szeretné, hogy bárki is elvesszen, 
hanem mindenkit megtérésre akar vezetni (2Pt 3:9).

Hogyan állhatnánk meg egyedül az ítéletben? Milyen döntés születne 
rólunk? A válaszunk alapján mennyire szükséges számunkra az evan-
gélium? Miért függ ez olyan szorosan össze az ítélettel az első angyal 
üzenetében?
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AZ ELSŐ ANGYAL üZENETE, 2. RÉSZ

A jelenések könyve megmutatja, hogy a föld történetének utolsó válságában 
a központi kérdés Isten tisztelete és a neki való engedelmesség, ami a pa-
rancsolatai megtartásában mutatkozik meg (Jel 14:12). A világon az embe-
reknek két csoportja lesz: akik félik és imádják Istent, illetve akik félik és 
imádják a fenevadat.

Nézzük át a Tízparancsolat első négy elemét (2Móz 20:2-11)! Ezután men-
jünk végig A jelenések könyve 13. fejezetén! A végső válságban Sátán táma-
dást indít a Tízparancsolat első négy parancsolata ellen. Hogyan mutat 
erre az, hogy a fenevad imádatot követel magának (Jel 13:7-8), felállítják a 
fenevad képét, aminek az imádatát megkövetelik (Jel 13:14-15), káromol-
ják Istent és a nevét (Jel 13:5-6), illetve a fenevad bélyegének a felvételét 
erőltetik (Jel 13:16-17)?

Az első négy parancsolatban az Isten tisztelete a központi gondolat. A je-
lenések könyve megmutatja, hogy a végső krízisben ezek a parancsolatok 
lesznek az Isten iránti hűség mércéi. A Krisztus és Sátán közötti utolsó 
küzdelem az istentisztelet és az első négy parancsolat körül fog forogni.

A végső válságban az első angyal üzenetének második felszólítása hang-
súlyozza a kulcskérdést. A Tízparancsolat negyedik elemére (2Móz 20:11) 
tett utalás hív, hogy „imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és 
a tengert és a vizek forrásait” (Jel 14:7). Ez mutatja, hogy a Teremtő Isten 
imádatára való felszólítás a szombatünneplésre kér. A szombati nyugalom 
és istentisztelet az Istennel való kapcsolatunk különleges jele (2Móz 31:13; 
Ez 20:12). Az első angyal üzenete felhívás a Teremtő imádatára.

„Míg a negyedik parancsolat megtagadása és a hamis szombat megtartása, 
amit az állam törvénye megkíván, egyenlő az istenellenes hatalomnak tett 
hűségesküvel, addig az igazi szombat megtartása, ahogy az Isten törvénye 
megszabja, a Teremtő iránti hűség bizonyítéka. Míg az egyik csoport a földi 
hatalmaknak való engedelmesség jelét elfogadva a fenevad bélyegét veszi 
fel, a másik a menny tekintélyéhez való hűség jelét választva, megkapja 
Isten pecsétjét” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2010, Advent 
Kiadó, 518-519. o.).

Hogyan kapcsolódik egymáshoz a teremtésben és a megváltásban 
való hit? Miért olyan fontos megpihenni szombaton, mint ahogyan 
Isten is tette?
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A MÁSODIK ANGYAL üZENETE

„Babilon tehát »a paráznáknak… anyja«. Lányai pedig azokat az egyháza-
kat szimbolizálják, amelyek Róma dogmáihoz és hagyományaihoz ragasz-
kodnak, és példáját követve feláldozzák az igazságot és Isten jóváhagyását 
a világgal való tiltott szövetség oltárán” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. 
Budapest, 2010, Advent Kiadó, 331. o.).

Olvassuk el Jel 14:8 versét Ézs 21:9 és Jel 18:2 mellett! A „leomlott” szó 
kétszeres említése Babilon egyre erősödő hitehagyására mutat és teljes 
erkölcsi összeomlásának bizonyosságát jelzi. Babilon már elbukottként 
jelenik meg, a bukásáról azonban csak jövőbeli eseményként ír ez a sza-
kasz. Vajon miért?

Babilon Sátán szolgálatába fog állni Isten népe ellen (lásd Jel 13:11-18; 
16:13; 17:5). Ebben a hitehagyó vallási egységben az ókori Babilon arro-
ganciája mutatkozik majd meg, mivel Isten fölé magasztalja önmagát és el 
akarja foglalni a helyét a világban. A második angyal üzenete figyelmezteti 
Isten népét, hogy ez a gonosz rendszer egyre messzebb és messzebb tér 
majd el az igazságtól, mivel elutasítja az evangélium végidei üzenetének 
a világosságát. „Amíg… az egyház és a világ nem egyesül teljesen az egész 
keresztény világban, addig Babilon még nem bukott el egészen” (Ellen G. 
White: A nagy küzdelem. Budapest, 2010, Advent Kiadó, 337. o.).

Olvassuk el megint Jel 14:8 részét 17:2 és 18:3 szakasza mellett! Hogyan 
veszi rá Babilon a világot, hogy paráznaságának borából igyon? Mit jel-
képez ez az ital?

Babilon bora a hamis tanításokra és hamis evangéliumra utal, amit ez a hi-
tehagyó vallási rendszer kínál. Miközben ma a bibliai prófécia teljesedése-
ként sok protestáns egyház siet eltörölni azokat a különbségeket, amelyek 
egykor elválasztották őket a Római Katolikus Egyháztól és elfordulnak 
a bibliai igaz ságtól, tanúi lehetünk a megrontó hatásnak, amivel a magukat 
Krisztus testéhez tartozóknak vallókra hat Babilon bora: a teista evolúció, 
aminek kifejezetten ellentmond az első angyal üzenetében a teremtésre tett 
utalás; a sola scriptura elve helyett a teológiai tradíciók követése; az etika 
felülírása, hogy elhagyják a nemekre, a házasságra stb. tett bibliai megha-
tározásokat. Aki ittas, nem tud józanul gondolkodni. Amikor az emberek 
lelkileg megrészegednek a bortól, Babilon elhiteti őket, hogy imádják a ten-
gerből feljövő fenevadat és vegyék fel a fenevad bélyegét. 
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A HARMADIK ANGYAL üZENETE

Hogyan írja le Jel 14:12 verse Isten hűséges népét?

Isten hűséges népével szemben Jel 14:9-10 azoknak a sorsára figyelmeztet, 
akikre Isten haragja vár. Az Ószövetség Isten haragjának kitöltését szimbo-
likusan úgy ábrázolja, mint a bor kiivását a pohárból (Jer 25:15-16). A fene-
vadat imádókra érkező ítélet súlyosságát az fejezi ki, hogy Isten haragjának 
bora „elegyítetlenül” töltetik a haragjának poharába (Jel 14:10). Az ókori 
időkben az emberek gyakran vízzel keverték a bort, hogy csökkentsék má-
morító erejét, Isten haragjának bora azonban „elegyítetlen” (akratou). A hí-
gítatlan, nem kevert bor azt jelképezi, hogy Isten haragja teljes erővel árad, 
anélkül, hogy kegyelemmel keveredne.

Olvassuk el Jel 14:10-11 szakaszát 20:10-15 verseivel együtt! Milyen meg-
világítást ad Ézs 34:8-10 és Júd 7. erre a kijelentésre vonatkozóan: „gyöt-
rődésük füstje felszáll örökkön-örökké” (RÚF)?

A tűz és a kénkő az ítélet végrehajtásának az eszközei, a teljes megsem-
misülésre utalnak (1Móz 19:24; Ézs 34:8-10). Jól ismert kép a Bibliában, 
hogy felszáll a pusztítás füstje. Ézsaiás megjövendölte, hogy Edomot tűz 
és kénkő pusztítja el: „Éjjel és nappal nem alszik, örökre fölgomolyog füstje” 
(Ézs 34:10). Júdás Sodoma és Gomora sorsáról mondja, hogy „örök tűz-
nek büntetését” szenvedte el (Júd 7). Ezek a bibliaszövegek nem vég nélküli 
égésről beszélnek, hiszen ma e városok közül egyik sem ég. A következmény 
örök, nem maga az égés. A jelenések könyvében az „örök” tűz a megsemmi-
sülésre utal. A teljes megsemmisülésig fog égni a tűz, amíg maradéktalanul 
megemészt mindent, már nem lesz mit elégetnie.

Hálásak lehetünk azért, hogy a pokol tüze nem kínozza egy örökkéva-
lóságon át az elveszetteket, de a büntetés azért elég szörnyű, végleges 
és súlyos. Mit mondhatunk tehát a szent feladatunkról, hogy figyel-
meztetnünk kell az embereket arra, ami közeleg?



84

március 8. péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, „Az utolsó 
figyelmeztetés” c. fejezet, 517-524. o.

A jelenések könyve megmutatja, a vég idején Isten arra szólítja népét, hogy 
hirdesse a világnak a végidei evangéliumot. Ijesztőnek, szinte lehetetlen-
nek tűnik az előttünk álló feladat, de Isten erejének az ígéretét kapjuk.

„Nem lesz kisebb az az erő, amivel Isten az evangélium hatalmas munkáját 
lezárja, mint amilyennel ezt a munkát elindította…

Az üzenet nem annyira érveléssel, mint Isten Lelkének mélységes meggyő-
zése nyomán fog terjedni. Az érvek már korábban elhangzottak. A magve-
tés megtörtént, és most a mag ki fog kelni, és termést hoz” (Ellen G. White: 
A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 523-524. o.).

Isten utolsó üzenetének a hirdetése végül hatalmas választóvonalat húz az 
emberek közé, és a világ két táborra fog oszlani: azokra, akik szeretik Is-
tent és engedelmeskednek neki, illetve azokra, akik a fenevadat követik és 
annak engedelmeskednek. A Biblia két aratásként ír erről az elválasztás-
ról: a búzát csűrökbe gyűjtik (Jel 14:14-16), a szőlőt pedig borsajtókban 
tapossák ki (Jel 14:17-20). A jelenések könyve 17-18. fejezetei erről a végső 
szétválasztásról szólnak.

BESZÉLGESSüNK RóLA!
1) Gondolkodjunk el azon, hogy ki hirdeti a hármas angyali üzenetet 

a hetednapi adventistákon kívül? Ezek szerint valójában mennyire 
fontos a munkánk? Mennyire kell komolyan vennünk?

2) Vajon az ítélet gondolata miért olyan népszerűtlen sok keresztény 
szemében? Miért időszerű a mai keresztények számára az advent 
előtti ítélet fogalma? Hogyan segíthetünk a hittestvéreinknek job-
ban megérteni az advent előtti ítélet igazi jelentését?

3) Gondoljunk a szombat kérdésére az utolsó események összefüggésé-
ben! A kérdés az, hogy kit imádunk: azt, aki „teremtette a mennyet és 
a földet” (Jel 14:7) vagy a fenevad által szimbolizált hatalmat? 
A  Biblia tanítása szerint a hetednapi szombat a legrégibb (1Móz 
2:2-3), legalapvetőbb jele annak, hogy Isten „teremtette a mennyet és 
a földet”. Ennek a fényében miért van olyan kiemelkedő szerepe 
a végső krízisben a szombatnak, Isten egyik parancsolatának (Jel 
14:12)?  



85

KÁRÁSZ IZABELLA:
SZERETNÉK VISSZATÉRNI HOZZÁD

(Az Istentől elment ember könyörgése)

Nem akárhogyan, 
hanem azzal az imádsággal,
amit nem mondtam el, 
szeretnék visszatérni Hozzád…

Nem akármivel, 
hanem azzal a könnyű, tiszta úttal,
amit nem jártam még,
szeretnék visszatérni Hozzád!

Nem akármiért,
hanem az égnek hívó szózatáért,
amit nem értettem,
szeretnék visszatérni Hozzád!

Nem, nem, nem így!
Hanem úgy, ahogy valaha akartam,
ahogy nem sikerült,
szeretnék visszatérni Hozzád,

mint ki sose ment el,
hanem MINDENKOR orcádat imádta,
akaratod szerint!
… Szeretnék visszatérni Hozzád…
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www.bibliatanulmanyok.hu

Az utolsó hét csapás

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 5; 2Thesszalonika 2:9-12; 
Jelenések 7:1-3; 14:9-10; 15:1; 16:1-12, 16; 17:1

„Ki ne félne téged, Uram! és ki ne dicsőítené a te nevedet? mert csak egyedül 
vagy szent. Mert eljőnek mind a pogányok és lehajolnak előtted; mert a te 
ítéleteid nyilvánvalókká lettek” (Jel 15:4).

Jel 11:18 így összegzi a földi eseményeket közvetlenül az armageddoni csa-
ta előtt: „Haragra lobbantak a népek” (RÚF). A földi állapotok megegyeznek 
azzal, amit Jézus mondott az utolsó napokról (Lk 21:25). Ezután követke-
zik Isten haragja, ítélete az utolsó hét csapás formájában, ami a bűneiket 
meg nem bánókat éri (Jel 15:1).

A jelenések könyve 15. fejezete hét angyal képével kezdődik, akik hét, iste-
ni haraggal teli poharat tartanak. Ám mielőtt kiöntenék azok tartalmát, 
bepillantunk a jövőbe, látjuk Isten hűséges népét (Jel 15:1-4). Megtudjuk, 
hogy „győztek a fenevadon és képmásán és nevének számán” (Jel 15:2, ÚRK). 
Üvegtengerre emlékeztet, amin állnak, és Mózes és a Bárány énekét éneklik 
– ezek a képek a Vörös-tenger partján álló izraelitákat idézik, amikor Isten 
győzelmét ünnepelték az egyiptomiak fölött (2Mózes 15. fejezet).

A győztes szentek ugyanazok, mint akiket Jel 14:1-5 szakasza úgy nevez, 
hogy a száznegyvennégyezer. Mivel nem vették fel a fenevad bélyegét, Isten 
megvédi őket az utolsó hét csapástól. A második adventkor halandó testük 
átváltozik, halhatatlanságba öltözik (1Kor 15:51-54). Csatlakoznak a feltá-
madt szentekhez, amikor Jézus eljön hatalommal és dicsőséggel (1Thessz 
4:17).
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AZ UTOLSó HÉT CSAPÁS JELENTÉSE

Az emberek ekkorra már meghozták a döntésüket Isten vagy Babilon mel-
lett. Mielőtt Krisztus eljönne, Sátán dühének eddig visszatartott, ártó szelei 
szabadon áradnak (Jel 7:1-3), majd pedig bekövetkezik az utolsó hét csapás.

Olvassuk el Jel 15:1 versét 2Mózes 7-11. fejezeteivel együtt! Az utolsó 
hét csapás hátterének tartott egyiptomi csapásokból mit tudhatunk meg 
arról, hogy mi a csapások célja és jelentősége?

Az utolsó hét csapást azért nevezik úgy, hogy „utolsó”, mert a föld történel-
mének legvégén következnek be. A hét trombita csapásai viszont az egész 
keresztény korszak idejét lefedik és a kiterjedésük korlátozott. Még tart 
az evangélium hirdetése (Jel 10:8–11:14) és a közbenjárás (Jel 8:2-5), ami-
kor bekövetkeznek. Isten kegyelemmel vegyítette ezeket, a céljuk pedig az, 
hogy népe ellenségeit bűnbánatra vezesse.

Az utolsó hét csapás azonban pontosan a második advent előtt árad ki. Azo-
kat éri, akik a fáraóhoz hasonlóan megkeményítették a szívüket Isten meg-
váltó szeretetével szemben és nem hajlandók megtérni (lásd Jel 16:11). Isten 
haragja a jogos büntetés az emberek által meghozott döntésre (lásd Róm 
1:26-28), ekkor az elveszettek learatják a választásaik következményeit.

Olvassuk el Jel 15:5-8 részét 2Móz 40:34-35 és 1Kir 8:10-11 szakaszaival 
együtt! Mit sejtet az utolsó hét csapás időzítésével kapcsolatban a „senki 
sem mehetett be a szentélybe” (Jel 15:8, RÚF) állítás?

A „senki sem mehetett be a szentélybe” (Jel 15:8, RÚF) kifejezés a próbaidő 
végére mutat (Jel 22:11). Ahogy lezárul Krisztus mennyei közbenjáró szol-
gálata, a bűnbánat lehetőségének ajtaja örökre becsukódik. Ezért az utolsó 
csapások már senkit nem késztetnek megtérésre, csak azok szívének ke-
ménységét fedik fel, akik eldöntötték, hogy Babilon oldalára állnak, és ez 
még nagyobb gyűlöletet ébreszt bennük Isten iránt (Jel 16:9, 11).

Nézzünk körül a világban ma! A helyzet egyre csak rosszabb lesz. Mit 
árul el Isten kegyelméről és türelméről az, hogy a csapásokat ilyen 
sokáig késlelteti?

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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AZ UTOLSó HÉT CSAPÁS KITÖLTÉSE

Minden egyes ember sorsa örökre eldől akkor, amikor végéhez ér Krisztus-
nak a mennyei szentélyben végzett közbenjárása. Eljön az ideje, hogy akik 
elvetették az evangéliumot, a maga teljeségében tapasztalják Isten haragját.

Az utolsó hét csapás az Egyiptomra kiárasztott csapásokat tükrözi (2Mó-
zes 7-11. fejezetei). Az egyiptomi csapások az egyiptomiakat érintették, 
miközben az izraelitákat megkímélték, és Isten népe hasonló védelmet él-
vez majd a nyomorúságos időben (Zsolt 91:3-10; lásd még Ellen G. White: 
A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 537-538. o.). Az egyiptomi 
csapások következtében kitűnt a fáraó szívének keménysége, az egyiptomi-
ak pedig meglátták, hogy az isteneik képtelenek megvédeni őket. Az utolsó 
csapások is így megkeményítik a tengerből feljövő fenevad imádóinak szí-
vét és rádöbbentik őket, hogy Babilon erőtlen, nem tudja megvédeni őket 
az isteni ítélettől.

Olvassuk el Jel 16:1-11 verseit! Mi történik itt?

Az első négy csapás nem egyetemes, „különben a föld lakói mind elpusztul-
nának” (i. m. 537. o.). Az első következtében fájdalmas és förtelmes fekélyek 
támadnak kizárólag a fenevad imádóin. A második és harmadik a tengere-
ket, a folyókat és a vizek forrásait érinti, amelyek vérré változnak. Ivóvíz 
nélkül nem maradhat életben a lázadó emberiség. A negyedik csapás a napot 
érinti, aminek perzselő heve elviselhetetlen fájdalmat jelent az embereknek.

A csapások okozta kibírhatatlan fájdalom nem lágyítja meg a bűnös embe-
rek szívét, nem változtatnak lázadó hozzáállásukon. Inkább Istent átkoz-
zák és gyalázzák. Egyikük sem tér meg.

Jel 16:10-11 szakaszában (lásd még 2Móz 10:21-23) azt láthatjuk, hogy az 
ötödik csapás a fenevad trónját sújtja. Sátán volt az, aki a fenevadnak adta 
a trónt (Jel 13:2). Ekkor már az ő hatalmának a székhelye sem állhat ellen 
a csapások erejének. A fájdalomtól szenvedő emberek felismerik, hogy Ba-
bilon képtelen megvédeni őket. Mivel azonban Isten ellen hangolták magu-
kat, még a csapások borzalma sem változtat a szívükön.

Hogyan őrizhetjük meg a szoros kapcsolatunkat az Úrral, hogy akkor 
is eléggé ismerjük a szeretetét és bízzunk benne, ha éppen szenve-
dünk, mert tragédia ér?
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március 12. kedd

AZ EUFRÁTESZ FOLYó KISZÁRADÁSA

Olvassuk el Jel 16:12 versét Jel 17:1, 15 mellett! Mit jelképez az Eufrátesz 
folyó? Mi a jelentősége a kiszáradásának az utolsó hét csapás vonatko-
zásában?

Az Ószövetségben az Eufrátesz komoly támogatást biztosított Izrael ellen-
ségeinek, Asszíriának és Babilonnak, mivel átfolyt Babilonon. Fontos volt 
a város számára, mert öntözte a földeket és vizet biztosított az embereknek. 
Babilon nem maradhatott volna fenn az Eufrátesz nélkül.

Jel 17:1 szerint a végidei Babilon sok vízen ül, ami talán utalás az Eufrátesz-
re (lásd Jer 51:13). Jel 17:15 azt a magyarázatot adja, hogy a sok víz a támo-
gató népeket jelképezi, a rendszer mögött felsorakozó világszéles polgári, 
világi és politikai erőket. Ám ezek a hatalmak fokozatosan visszavonják 
a támogatásukat.

A hatodik csapás jelenete azt tükrözi, ahogyan a perzsa Círus elfoglalta az 
ókori Babilont (lásd Dániel 5. fejezete). Hérodotosz ókori történész szerint 
azon az éjszakán, amikor Belsazár király és hivatalnokai nagy ünnepséget 
tartottak, a perzsák elterelték az Eufrátesz vizét és a folyómedren keresztül 
hatoltak be a városba, váratlanul vették be.

A vég idején az Eufrátesz jelképes kiszáradása Jel 16:12 versében Babilon 
összeomlásához vezet. Mivel A jelenések könyvében az Eufrátesz folyó a vi-
lágnak a Babilont támogató polgári, világi és politikai hatalmait jelképe-
zi, a kiszáradás azt jelzi, hogy ezek az erők visszavonják a támogatásukat, 
majd megtámadják a várost, és ez a bukásához vezet.

A világ népei a természet felbolydulását tapasztalva (lásd Jel 16:3-9) Babi-
lonhoz fordulnak védelemért. Ám mivel az ötödik csapás Babilon hatalmá-
nak a székhelyét sújtja, meglátják, hogy hiábavaló ott keresni segítséget. 
Becsapva érzik magukat, ezért Babilon ellen fordulnak, ami a bukásához 
vezet (lásd Jel 17:16). Azonban a szívük kemény marad Istennel és a népé-
vel szemben, így a végső megtévesztés számára termékeny talajnak bizo-
nyulnak. Sátán egyesíti a világot, hogy eltöröljék Isten népét a föld színéről.

Hogyan tapasztaltuk már, hogy mennyire kockázatos emberekben és 
emberi intézményekben bízni?
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március 13. szerda

SÁTÁN UTOLSó NAGY MEGTÉVESZTÉSE

Jel 16:12 szerint azért szárad ki az Eufrátesz, hogy utat készítsen „a nap-
kelet felől jövő királyoknak”. Az Ószövetségben „a napkeletről jövő királyok” 
(RÚF) az északról érkező Círust és a seregeit jelentették, akik aztán kelet 
felől közelítették meg Babilont (Ézs 41:25). Isten népe azért térhetett haza 
az otthonába, mert ők elfoglalták Babilont (Ézs 44:27-28). Hasonlóképpen 
az Eufrátesz szimbolikus kiszáradása is utat készít a keletről érkező kirá-
lyoknak, hogy szabadulást hozzanak Isten végidei népének.

Jel 16:12 versében a keletről jövő királyok Krisztust és mennyei angyalai-
nak a seregét jelentik. A második adventkor Jézus „fehér és tiszta gyolcsba” 
(Jel 15:6), a bűntelen angyalok ruhájába öltözött angyalok seregével (Jel 
19:14) tér vissza. Krisztus a mennyei seregek kíséretében a népét elnyomó 
sátáni erők felett győzelmet arat, amint Jel 17:14 írja. A második advent 
előtt az Isten népe ellen vívott végső harc lesz az armageddoni csata.

Olvassuk el Jel 16:13-14 verseit! Milyen szerepet játszik a három tisztáta-
lan lélek az armageddoni csatára való felkészülésben? Miért nevezhetjük 
ezeket A jelenések könyve 14. fejezetében a hármas angyali üzenet sátáni 
hamisítványainak (lásd 1Tim 4:1)?

A próbaidő lezárulásához vezető végső események minden embert arra 
késztetnek, hogy eldöntse, melyik oldalra fog állni az armageddoni csa-
tában. Ennek a lelki háborúnak az előjátékaként János lát három ördögi, 
békákra emlékeztető lelket. Amikor Sátán végső kísérletet tesz a megtévesz-
tésre, a démoni, hazug lelkeknek is szerepe lesz.

A sárkány (a pogányság és a spiritizmus), a tengerből feljövő fenevad (ró-
mai katolicizmus) és a hamis próféta (hitehagyóvá lett protestantizmus) 
fog össze Sátán vezetése alatt (lásd Jel 13:11-12). Sátán által a bárányhoz 
hasonló fenevadat képes lesz csodákat és jeleket tenni (lásd Jel 13:13-17), 
így spiritiszta megnyilvánulásokat is. A csodák és jelek részét képezik Sá-
tán végidei megtévesztő stratégiájának, amivel ráveszi a világot, hogy in-
kább őt kövessék, mint az igaz Istent. Az Istennel és igazságával szembeni 
gyűlölettől elvakultan a világ vezetői könnyen elhiszik Sátán hazugságait, 
amelyeket tetszetős vallási köntösbe bújtat (2Thessz 2:9-12). Végül egyesí-
tik erőiket a világ végéhez vezető, utolsó harcban. 



91

március 14. csütörtök

GYüLEKEZÉS A VÉGSŐ CSATÁRA

Olvassuk el Jel 16:16 versét! Mennyire lesz sikeres Sátán végidei megté-
vesztése, hogy összegyűjtse a világ népeit az armageddoni csatára?

A megtévesztő sátáni csodák sikere világszéles lesz. A bibliai tanításokat el-
utasító emberek megtévesztő csodákkal kísért hazugságot hisznek el (lásd 
2Thessz 2:9-12). Összefognak egy közös cél érdekében, aminek szimbóluma 
egy „hely”, héberül Armageddon (jelentése „Megiddó hegye”). Megiddó nem 
hegy, hanem megerősített város volt Jezréel völgyében, a Kármel-hegy lábá-
nál, és fontos stratégiai helynek számított. Izrael történelmében több döntő 
csata miatt vált ismertté (lásd Bír 5:19; 6:33; 2Kir 9:27; 23:29-30). A jelenések 
könyve ennek a történelmi hátterén mutatja be az utolsó nagy harcot Krisztus 
és a gonosz seregei között, ezt nevezi Armageddonnak. A világ népeit a sátá-
ni liga vezetését követő, egyesített seregként mutatja be a könyv. A „Megiddó 
hegye” elnevezés nyilvánvaló utalás a Kármel-hegyre, ami az ókori Megiddó 
városának a völgye fölé magasodik. Ott zajlott Izrael történelmének egyik 
legjelentősebb csatája Isten igaz prófétája, Illés és Baál hamis prófétái között 
(1Királyok 18. fejezete). Az ütközet arra a kérdésre adta meg a választ, hogy 
ki az igaz Isten. A mennyből érkező tűz bizonyította, hogy az Úr az egyedül 
igaz Isten, csak Ő méltó az imádatra. Az armageddoni csata lelki kérdése az 
lesz, hogy Istennek vagy embereknek engedelmeskedünk-e. Aki a sárkány, a 
fenevad és a hamis próféta oldalára áll (Jel 16:13), azt teljes egészében az ör-
dög fogja irányítani (mint ahogyan Júdással is tette Krisztus keresztre feszíté-
se előtt [Lk 22:3]). Akik a vesztes oldalt választják, majd a hegyeknek fognak 
kiáltani, hogy rejtsék el őket (Jel 6:16; lásd még 2Thessz 1:7-8). Jel 13:13-14 
bemutatja, hogy a földből feljövő fenevad még a csapások kitöltetése előtt 
tüzet hoz alá a mennyből. Ezzel akarja elhitetni a világgal, hogy Isten műve 
volna a sátáni hamisítvány, aminek része a más lélek által keltett, hamis éb-
redés. Az armageddoni csata nem nemzetek közötti katonai összeütközés, 
amire valahol a Közel-Keleten kerül sor, hanem egy globális lelki küzdelem, 
amelyben Krisztus határozottan fellép a sötétség erőivel szemben (lásd 2Kor 
10:4). A kimenetele hasonló lesz a kármeli ütközetéhez, csak nagyobb mére-
tekben: Isten győzedelmeskedik a sötétség erői fölött.

Számtalan feltételezgetés és időmeghatározás ellenére nem következett 
be az Armageddon úgy, ahogyan azt elképzelték. Mit tehetünk, nehogy 
mi is hasonló hibákat kövessünk el, és egyes helyi eseményeket a bibli-
ai prófécia beteljesüléseként értelmezzünk?
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március 15. péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Csak azok fognak az utolsó nagy küzdelemben végig kitartani, akik fel-
vértezték értelmüket a Biblia igazságaival. Egyszer mindenki fel fogja tenni 
magának ezt a súlyos kérdést: Istennek engedelmeskedjem-e vagy emberek-
nek?… Pál apostol a végső idő felé tekintve kijelentette: »Lesz idő, mikor az 
egészséges tudományt el nem szenvedik« (2Tim 4:3). Ez az idő már itt van. A tö-
megeknek nem kell a Biblia igazsága, mert keresztezi bűnös, világot szere-
tő szívük vágyait, Sátán pedig gondoskodik a nekik tetsző tévedésekről. De 
Istennek lesz egy népe a földön, amely minden más tanítás normájának 
és minden reform alapjának a Bibliát és csakis a Bibliát tartja. A tudósok 
nézetei, a tudomány következtetései, a többség hangja, az egyházi zsinatok 
hitvallásai és határozatai – amelyekből oly sok és sokféle van, mint az ál-
taluk képviselt egyházakból – külön-külön és együttvéve sem tekinthetők 
bizonyítéknak egyetlen hitpont mellett, sem ellen. Mielőtt bármilyen tanté-
telt vagy előírást elfogadnánk, kérdezzük meg, hogy mit szól hozzá az Úr…

A csalás nagy drámájának tetőfokán Sátán meg fogja személyesíteni Krisz-
tust. Az egyház régóta hirdeti, hogy reményei a Megváltó adventjével fog-
nak beteljesülni. A nagy csaló ekkor azt a látszatot fogja kelteni, hogy 
Krisztus eljött. Sátán a föld különböző részein káprázatos, csillogó, fensé-
ges lényként jelenik meg az embereknek. Hasonlítani fog ahhoz a képhez, 
amit János A jelenések könyvében Isten Fiáról festett (Jel 1:13-15). Emberi 
szem nem látott még nagyobb dicsőséget annál, mint ami őt körülveszi. Ez 
a győzelmi kiáltás harsog bele a levegőbe: »Krisztus eljött! Krisztus eljött!« 
Az emberek leborulnak előtte és imádják… Nyájas, kedves hangon elmond 
néhányat a Megváltó ajkáról elhangzott, drága mennyei igazságokból. Bete-
geket gyógyít, majd Krisztustól bitorolt szerepében azt állítja, hogy a szom-
batot áttette vasárnapra, és megparancsolja mindenkinek, hogy szentelje 
meg azt a napot, amelyet ő megáldott. Kijelenti, hogy azok, akik a szom-
bat szentségét makacsul vallják, az ő nevét káromolják, ha nem hajlandók 
meghallgatni angyalait, akik által fényt hint és igazságot tanít. Ez a súlyos 
csalás szinte leleplezhetetlen” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 
2013, Advent Kiadó, 509-510. és 534. o.).

BESZÉLGESSüNK RóLA!
Olvassuk el Jézus intését Jel 16:15 versében! Figyeljünk fel hasonló 
szavaira a laodiceai gyülekezethez korábban intézett üzenetében (Jel 
3:18)! Tehát a laodiceai üzenet miért olyan fontos Isten népe számára, 
akik a végső küzdelemre való felkészülés idején élnek?    
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MÉRY KATALIN:
ÖREGEDŐ NAPOK

…régen úgy véltem,
öregségemre
kevesebb öröm
hull az ölembe.
Pedig hát bontok
most is levelet,
árad belőlük 
a szív, szeretet!
…múlik a reggel,
sietni nem kell,
Bibliám mellett
vár rám a Mester!
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március 16-22.

Ítélet Babilon felett 

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 28:36-38; Jeremiás 51:13; 
Jelenések 13:1-8, 18; 16:2-12; 17

„Hallottam, hogy egy másik hang szól az égből: Menjetek ki belőle, én né-
pem, hogy ne legyetek részesek bűneiben, és hogy a rámért csapások ne érje-
nek titeket; mert bűnei felhalmozódtak az égig, és megemlékezett Isten az ő 
gonoszságairól” (Jel 18:4-5, RÚF).

A hatodik csapás az Eufrátesz szimbolikus kiszáradásához vezet, mivel 
a világ kiábrándult népei megvonják támogatásukat a végidei Babilontól. 
Amint az elmúlt heti tanulmányban láttuk, hatalmának megtörését jelentős 
démoni tevékenység előzi meg, amivel Isten munkáját próbálják hamisíta-
ni (Jel 16:13-14). Az ördögi tevékenység sikerrel jár, egyesíti a gonoszokat 
az armageddoni csatára készülve.

A végső harc kezdetén hatalmas földrengés lesz, ami a hetedik csapás ré-
sze. A földrengés megtöri Babilon egységét és az három részre szakad (Jel 
16:18-19). A végidei Babilon városként jelenik meg, a világ politikai és val-
lási erőinek az Isten népével szembeni, rövidtávú egységét jelképezve. Ez 
az egység széthull, ami a végidei Babilon felbomlásához vezet.

Észben kell tartanunk, hogy Jel 16:19 csak a végidei Babilon politikai össze-
omlását jelenti be. A 17. és a 18. fejezet mondja el, ez hogyan is következik 
be. A végidei Babilon bukásának és az azt előidéző okoknak az ismertetése 
előtt (Jel 17:12–18:24) Jelenések 17. fejezete bemutatja a végidei hitehagyó 
vallási rendszert a vörös fenevadon ülő parázna jelképével, aki a lányaival 
együtt Isten ellen fordítja a világot (Jel 17:1-11).

12. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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március 17. vasárnap

A PARÁZNA BABILON

Olvassuk el Jel 17:1 versét! Jer 51:13 szerint az Eufrátesz folyó az a „sok 
víz”, amin Babilon ül. Jel 17:15 értelmében mit szimbolizál ez a jelkép?

A Bibliában az asszony Isten népét szimbolizálja. A jelenések könyve a tiszta 
nő képével mutatja be Isten igaz egyházát (Jel 12:1; 22:17). A parázna pe-
dig a hamis, hitehagyóvá lett egyházat jelképezi. Jel 17:5 verse a paráznát 
a nagy Babilonként azonosítja. Amint az ókori Babilon léte az Eufrátesz 
folyótól függött, úgy a végidei Babilon is rászorul a tömegek támogatására, 
hogy a terveit erővel képviseljék.

Olvassuk el Jel 17:2 versét Jel 14:8 és 18:2-3 mellett! Melyik két csoport 
áll tiltott kapcsolatban a végidei Babilonnal, ami elcsábítja őket?

Az első csoportot a föld királyai, a vezető politikai erők alkotják. Úgy ábrá-
zolja őket a könyv, mint akik házasságtörő kapcsolatban vannak a parázna 
Babilonnal. Az Ószövetség gyakran a paráznaság gondolatával érzékeltette 
azt, hogy a hitehagyó Izrael a hamis vallások felé fordult el Istentől (Ézs 
1:21; Jer 3:1-10). A föld királyai és a parázna közötti erkölcstelen kapcsolat 
jelképezi a végidei Babilonnak és az uralkodó politikai hatalmaknak – az 
egyháznak és az államnak – a törvénytelen egységét.

A parázna Babilonnal törvénytelen kapcsolatban álló második csoport 
a föld népe – az irányítás alatt álló tömegek, akiket lelkileg lerészegít Babi-
lon paráznaságának bora. Az uralkodó politikai hatalmakkal ellentétben 
a köznépet elkábítják Babilon hamis tanításai és tevékenységei; elhiszik, 
hogy megvédheti őket. Az ittas ember nem gondolkodik józanul és köny-
nyen befolyásolható (lásd Ézs 28:7). Babilon az egész világot félrevezeti, 
a hűséges maradék kivételével.

Az emberek többsége rosszul méri fel a  dolgokat, mindig is ez volt 
a helyzet, ahogyan ma is. Milyen veszéllyel jár tehát a tömegek felfo-
gását követni, bármennyire népszerű is az?

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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március 18.hétfő

A VÖRÖS FENEVADON üLŐ PARÁZNA

Olvassuk el Jel 17:3 versét! Megmutatta Jánosnak a sok vízen ülő paráz-
na nő feletti ítéletet a hét angyal egyike, akiknél az utolsó hét csapással 
teli hét pohár van. A látomásban a fenevadon ülve jelenik meg a nő. Mi-
ért találó jelző Babilon támogatóira a víz és a fenevad?

János látomásban a pusztába ragadtatik, ahol egy vörös fenevadon ülő nőt 
lát. A parázna nő egy vallási csoportot jelképez, a fenevad pedig politikai 
hatalmat. A  világi hatalmon ülő vallás képe két külön tényezőre mutat, 
másra, mint ami a múltban volt, amikor a vallás és a politika összefonó-
dott. A prófécia rámutat, hogy e két erő a vég idején összefog. A nő a fe-
nevadon ül, ami dominanciát jelez: a végidő vallási rendszere fogja uralni 
a szekuláris és politikai erőket.

A parázna nő mely jellemzői mutatnak A jelenések könyve 12-13. fejeze-
teinek sárkányára, valamint a tengerből és a földből feljövő fenevadra?

A parázna nő feltűnő, bíbor és skarlátvörös ruhában, arany, drágakő és 
gyöngy ékszerekkel jelenik meg, ahogyan az ókorban a prostituáltak igye-
keztek még csábítóbbak lenni (Jer 4:30). A skarlát a vér színe, ami jól érzé-
kelteti ennek a vallási rendszernek az elnyomó jellegét.

A ruhája az ószövetségi főpap öltözetének a hamisítványa, amiben volt bí-
bor, skarlátvörös és arany szín is (2Móz 28:5-6). A káromló felirat a homlo-
kán a papi süveg „Szentség az Úrnak” (2Móz 28:36-38) szavai helyett jele-
nik meg. A kezében levő pohár a szentély edényeire emlékeztet, amelyekből 
Babilon királya, Belsazár és a vendégei itták a bort (Dán 5:2-4). A parázna 
kezében a pohár az igazság látszatával leplezi a bort, Sátán végidei vallási 
rendszerének a hamisságait, amellyel elcsábítja a világot Isten oldaláról. 

A parázna Babilonról még azt olvassuk, hogy megrészegedett Jézus szentjei-
nek és mártírjainak vérétől, akik a Krisztusról szóló bizonyságtételük miatt 
haltak meg. A  vérszomj a  végidei Babilont a  pápaság vezetése alatt álló, 
középkori hitehagyó kereszténységhez kapcsolja, amely felelős az evangé-
liumhoz hűséges keresztények millióinak a haláláért.

A parázna Babilon jellemzésében a thiatirai gyülekezetnek szóló üze-
netből (lásd Jel 2:20-23) Jézabel képe tükröződik. Milyen fényt vet 
a két nő közötti párhuzam a végidei Babilon jellemére?
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március 19. kedd

A VÖRÖS FENEVAD 

Jel 17:3 a vörös fenevadat hasonló kifejezésekkel írja le Jelenések 13. fe-
jezetének tengerből feljövő fenevadához, ami háborút indított Isten népe 
ellen és legyőzte azt (Jel 13:5-7). Az üldözés korábbi korszaka miatt kellett 
a tiszta asszonynak a pusztába menekülnie az ezerkétszázhatvan nap/év 
prófétai korszakára, Kr. u. 538-1798 között (Jel 12:13-14). Az ökumeniz-
mus korában élő protestánsok jól tennék, ha emlékeznének a  rettenetes 
múltbéli üldözésre, hiszen a  prófécia szerint valami hasonló, csak még 
rosszabb következik majd.

Vö. Jel 17:8 és 13:8 verseinek szövegét! Hogyan világít rá Jel 13:3 a fene-
vad létének és tevékenységének három szakaszára?

A vörös fenevadról azt mondja, hogy volt és nincs, majd a mélységből emel-
kedik ki és pusztulásba megy. Ez a háromtagú kifejezés elsősorban a Jahve 
név hamisítványa – „aki van, aki volt, és aki eljövendő” (Jel 1:4, RÚF; lásd 
még Jel 4:8). Rámutat a fenevad létezésének három szakaszára is: A fene-
vad „volt”, azaz létezett a múltban. Korábbi tevékenysége negyvenkét prófé-
tai hónapig tartott, amit ezerkétszázhatvan nap/év jelöl még (lásd Jel 13:5; 
9. tanulmány, vasárnapi rész). Már „nincs”. A  fenevad 1798-ban halálos 
sebet kapott (lásd Jel 13:3), ezért nem létezett, legalábbis üldözőként. Egy 
időre eltűnt a világ színpadáról, de életben maradt. Végül a halálos seb be-
gyógyulásával a fenevad megelevenedik, visszanyeri hatalmát és teljes sátá-
ni dühében tombol. Jelenések 17. fejezete a Jel 13:1-8 részében megjelenő 
fenevadat mutatja be a halálos seb begyógyulásának idején. A felélénkült 
fenevadon ül a parázna Babilon. Egy rövid időre ismét létrejön a vallás és 
a politika a középkorban is létező egysége, és újból elkezdődik az üldözés.

„Ha feltámad az ellenségeskedés, ha újra úr lesz a  vakbuzgóság és 
a vallási türelmetlenség; ha lángra lobban az üldözés, a lágymelegek 
és a képmutatók meginognak és feladják hitüket. De az igazi keresz-
tény sziklaszilárdan megáll. Hite erősebb, reménysége fényesebb lesz, 
mint amilyen a jólét napjaiban volt” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. 
Budapest, 2013, Advent Kiadó, 516. o.). Mire figyelmeztessenek ben-
nünket e szavak a keresztényi életünkkel kapcsolatban, még mielőtt 
teljesednének a végső események?
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március 20.szerda

A FENEVAD HÉT FEJE

Olvassuk el Jel 17:9-11 részét Jel 13:18 mellett! Bölcsességre van szükség 
ahhoz, hogy megértsük, mit jelent a hét fej. Miféle bölcsességről van itt 
szó? Hogyan tehetünk szert rá (lásd Jak 1:5)?

Az angyal elmagyarázza, hogy a hét fej hét hegy. Néhány fordító szerint ez 
utalás a hét dombra, amelyekre Róma városát építették, és ezért fordítják 
a görög oroi („hegyek”) szót úgy, hogy „dombok”. Hét király is van, akiket 
a hét hegy szimbolizál. A hegyek egymást követik, nem egy időben léteznek.

A hegyek azért nem egyes királyokat szimbolizálnak, mert A jelenések köny-
ve nem egyénekkel, hanem rendszerekkel foglalkozik. A  Bibliában a  he-
gyek gyakran világhatalmakat vagy birodalmakat képviselnek (Jer 51:25; 
Ez 35:2-3). A bibliai próféciákban a „királyok” királyságokat jelölnek (lásd 
Dán 2:37-39; 7:17). Tehát úgy tűnik, a hét hegy egymást követő hét nagy bi-
rodalmat jelent, amelyek a történelem során uralták a földet és amelyeken 
keresztül Sátán ellenállt Istennek, ártott a népének.

János szemszögéből nézve a  birodalmak közül öt már letűnt, az egyik 
még állt, egy másik pedig még nem érkezett el. Nincs egységes adventista 
magyarázat ebben a kérdésben, de sokan úgy tartják, hogy az öt múltbéli 
nagy birodalom az ószövetségi időkben dominált és (időnként) ártott Isten 
népé nek: Egyiptom, Asszíria, Babilon, Médo-Perzsia és Görögország. János 
korában a Római Birodalom volt éppen hatalmon.

A hetedik királyság, amelyik „még nem jött el”, Jelenések 13. fejezetének 
tengerből feljövő fenevada – a pápaság, amely Isten népe fölött uralkodott 
és bántotta azt. János kora és a Római Birodalom bukása után kellett jön-
nie. A történelem bizonyította ennek – az események kibontakozása előtt 
több évszázaddal leírt – próféciának az igazságát.

János továbbá azt hallotta, hogy a vörös fenevad egy nyolcadik világhata-
lom, noha a hét fej (világhatalom) egyike. A hét közül melyik? Mivel a fe-
jek egymást követik időben, a hetedikből, ami a halálos sebet kapta, lesz 
a nyolcadik fej. A nyolcadik világhatalom idejében tűnik fel a vörös fenevad 
a hátán a parázna Babilonnal, hogy véghezvigye annak céljait. Ma a halálos 
seb begyógyulásának idejében élünk. A nyolcadik világhatalom pontosan 
a vég előtt tűnik fel a színen, majd elpusztul.
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március 21. csütörtök

BABILON ÍTÉLETE

Olvassuk el Jel 17:12-15 szakaszát Jel 16:14-16 mellett! Mit tudhatunk 
meg ezekből a versekből a „tíz királyról”?

Különféle magyarázatok születtek már a tíz királlyal kapcsolatban. A jele-
nések könyve azonban nem árulja el, hogy kik is ők. Csak azt szűrhetjük 
le a szövegből, hogy nem sokkal a vég előtt lesz egy rövidéletű politikai 
konföderáció, ami a paráznát támogatja. A számuk azt jelzi, hogy a világi 
hatalmak szoros szövetségre lépnek a fenevaddal.

Jel 17:13-14 Armageddon csatáját ismétli el dióhéjban – amiről Jel 16:12-16 
szakaszában olvastunk. A csodatévő démoni erők, a sárkány, a tengerből 
feljövő fenevad és a hamis próféta által feltüzelt, világszéles politikai kon-
föderáció hadat indít a Bárány ellen. Más szóval az armageddoni csata nem 
egy katonai ütközet lesz a Közel-Keleten, hanem a második advent végső 
harca, amit Sátán és szövetségesei vívnak Krisztus és angyali seregei ellen.

Olvassuk el Jel 17:16-18 verseit! Jel 16:2-12 értelmében miért változik meg 
a tíz király kapcsolata Babilonnal? Ki áll a Babilonnal történtek mögött?

A tíz szarv, Európa megosztott államainak egymás után következő erői, 
gyűlölettel telve hirtelen a  parázna Babilon (a pápaság végidei formája) 
ellen fordulnak, kifosztják és lemeztelenítik. Szimbolikus értelemben meg-
eszik a húsát és tűzzel égetik meg. A parázna Babilon sorsáról János ahhoz 
hasonló kifejezésekkel ír, amit Isten a hűtlen Jeruzsálemre következőkről 
mondott (Jer 4:30). Ha egy pap lánya parázna lett, tűzhalál volt a bünteté-
se (3Móz 21:9). A megtévesztett politikai hatalmak kiábrándulnak, mivel 
Babilon képtelen őket megvédeni a csapásoktól. Becsapva érzik magukat 
és haragjukban rátámadnak. Teljes isteni ítélet szakad a végidei hitehagyó 
vallási rendszerre és mindazokra, akik csatlakoznak hozzá.

A végidei eseményekkel kapcsolatban még sok kérdésre nincs válasz, 
ami most összezavarhat bennünket. Milyen ígéretet kapunk Jel 17:14 
versében? Mit jelentsen ez az ígéret nekünk?
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március 22.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Babilon teljes erkölcsi összeomlása előtt egy mennyei hang sürget, hogy 
„Fussatok ki belőle én népem” (Jel 18:4). Istennek sok híve különféle okok 
miatt még mindig Babilonban van. Az Úr végidei egyháza által hívja ki né-
pét a hitehagyó vallási rendszerből, hogy ne legyenek részesei a bűneinek. 
Ki kell jönniük onnan, hogy elkerüljék a végzetét. Isten nem akarja, hogy 
bárki elvesszen (2Pt 3:9). Jel 19:1-10 megmutatja, hogy Babilonban sok 
istenfélő ember hallgat majd a hívásra. Gondoljunk tehát Isten maradék 
egyházának hatalmas felelősségére! Ezek szerint milyen nagy szükségünk 
van arra, hogy Isten igazsága legyen a szívünkben és kitöltse Szentlelkét az 
életünkre?

BESZÉLGESSüNK RóLA!
1) Jel 18:4 szerint sok istenfélő ember van még Babilonban, akiket az 

Úr úgy szólít, hogy „én népem”. Gondolkodjunk el a következő állí-
táson: „Ezt az üzenetet hirdetnünk kell, és míg hirdetjük, vigyáz-
zunk, nehogy támadjuk, kárhoztassuk azokat, akiknek nincs olyan 
világosságuk, mint nekünk! Ne térjünk le az utunkról, hogy kemé-
nyen támadjuk a katolikusokat! Közöttük sokan a leglelkiismerete-
sebb keresztények, akik a nekik juttatott világosságban járnak, és 
Isten munkálkodni fog az érdekükben. Akiknek nagy kiváltságaik 
és alkalmaik voltak, de nem fejlesztették ki testi, szellemi és erköl-
csi erőiket… nagyobb veszélyben forognak, és Isten sokkal inkább 
kárhoztatja őket, mint akik hittételek tekintetében tévednek ugyan, 
de törekszenek arra, hogy másokkal jót tegyenek” (Ellen G. White: 
Evangelizálás. Budapest, 2007, Advent Irodalmi Műhely, Felfedezések 
Alapítvány, 374. o.). Hogyan bánjunk tehát másokkal?

2) Jelenések 17. fejezete a parázna nőt a vörös fenevadon ülve mutatja 
be. A 12. fejezetben lévő asszony Isten hűséges egyházát jelképezi, 
a 17. fejezetben bemutatott nő a hitehagyó egyházra utal, amelyik 
elcsábítja a világot Istentől. Milyen hasonlóság és milyen különbség 
van közöttük? Mit tanulhatunk ebből?

3) Az e heti szövegek a vallási és politikai világ zord állapotát írják le 
a  Krisztus győzedelmes visszatérése előtti végső időkben. Miért 
olyan fontos hűségesnek, igaznak és tisztának maradnunk az 
Istentől kapott üzenethez pont most? Jel 16:15 versében Isten hűség-
re szólít a  világszéles hitehagyás idején. Hogyan alkalmazhatjuk 
most magunkra ezt a figyelmeztetést?
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IMRE ALBERT:
A HÁLÁTLAN SZŐLŐ

Ézsaiás 5:1-7

…és azután 
hosszú, nagy szünet
következett:
szüret-szünet.
Nem termett
„szőlőt”
a gyülekezet.
Most musthiányban
szenved,
szájíze: keserű.
Messze szállt tőle,
mint felhő, a derű.
Öröm-ének?
Nincsen,
csak gyász
és jajgatás.
Levelein látszik:
ott a rothadás.

Gyepűje is romlik,
a róka ki-bejár…
– Szőlők Ura,
mondd meg:
mekkora a kár? 
– Kár dolgában
kár már
tovább kutatnotok.
Ásót, kapát kézbe,
munkálkodjatok!
Vadhajtásnak,
gyomnak
ne kedvezzetek!
Mindig a jóra
törekedjetek!  
És jön majd a tavasz
s tavaszra a nyár!
Őszre talán lehet
szüretelni már!
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„Íme, újjáteremtek mindent”

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Jeremiás 4:23-26; János 14:1-3; 
Jelenések 19:6-9, 11-16; 20:1-6; 21:2-8

„A trónon ülő ezt mondta: Íme, újjáteremtek mindent. És így szólt: Írd meg, 
mert ezek az igék megbízhatóak és igazak” (Jel 21:5, RÚF).

A végidei Babilon pusztulása rossz hír azok számára, akik együttműködtek 
a hitehagyó vallási rendszerrel, viszont Isten népének jó hír (Jel 19:1-7). Ba-
bilon vette rá a szekuláris politikai hatalmakat, hogy üldözzék és bántsák 
Isten hűséges népét (Jel 18:24), akiknek szabadulást és megváltást jelent 
a nagy ellenség pusztulása.

Babilon vesztével végül válasz érkezik Isten népének imájára, ami az ötö-
dik pecsét jelenetében hangzik el. A kiáltásuk: „Uram… meddig…?”, Isten 
elnyomott és szenvedő népének kérdését jelképezi Ábelétől kezdve addig, 
amíg Isten végre igazolja őket (Zsolt 79:5; Hab 1:2; Dán 12:6-7). A jelenések 
könyve arról biztosítja Isten követőit, hogy véget ér a gonoszság, az elnyo-
más és a szenvedés.

Eljött az idő, hogy Krisztus bejelentse örök országát. A  jelenések könyvé-
nek hátralévő fejezetei nem csupán a végidei Babilon, hanem Sátán és min-
den gonoszság elpusztulását is leírják, valamint bepillantást kapunk Isten 
örökkévaló országának megalapításába.

március 23-29.13. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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vasárnapmárcius 24.

A BÁRÁNY MENYEGZŐI VACSORÁJA

Olvassuk el Jel 19:6-9 verseit Jn 14:1-3 szakaszával együtt! Hogyan mu-
tatja be a menyegzői vacsora a várva várt napot, amikor Krisztus együtt 
lehet népével?

Kétezer éve Krisztus otthagyta mennyei otthonát, hogy követőit egy menyeg-
zői vacsorára hívja (Mt 22:1-14), amire akkor kerül sor, amikor menyasz-
szonyával összeházasodik. „A menyegző azt a  jelenetet szimbolizálja, ami-
kor Krisztus átveszi országát. A Szent Várost, az Új Jeruzsálemet… az angyal 
»menyasszony«-nak, »a Bárány feleségé«-nek nevezi… A Jelenések könyvében 
a menyegzői vacsora vendégei: Isten népe (Jel 19:9). Ha vendégek, nem lehet 
menyasszonyként is ábrázolni őket… A Máté 22. fejezetében feljegyzett pél-
dázatból – amelyben szintén a menyegző a szimbólum – világosan kitűnik, 
hogy a vizsgálati ítélet megelőzi a menyegzőt. A menyegző megtartása előtt 
a király megtekinti a vendégeket, hogy lássa, felöltötte-e mindenki a menyeg-
zői ruhát, a  Bárány vérében megmosott és megfehérített hótiszta jellemet 
(Mt 22:11; Jel 7:14)” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Ad-
vent Kiadó, 367-369. o.). A Vőlegény a halála és feltámadása után visszatért 
Atyja házába, hogy helyet készítsen népének (lásd Jn 14:2-3). Ők a földön 
maradnak és készülnek visszajövetelére. A világ végén Jézus újra eljön, hogy 
hazavigye őket Atyja házába. Jel 19:8 kijelenti, hogy a menyasszony ragyo-
gó, tiszta gyolcsot kap Krisztustól. Ez azt mutatja, hogy Isten népe, akik be-
lépnek a városba, nem tulajdonítanak érdemet a saját tetteiknek. A „fényes, 
tiszta gyolcs… a szentek igaz cselekedeteit” (RÚF) jelenti, ami a Krisztussal való 
egységük eredménye, mivel Ő bennük él. Ruháik tehát az Ő igazságát szim-
bolizálják, és azt, hogy a nép megtartja „az Isten parancsolatait és a Jézus hi-
tét” (Jel 14:12). Míg Jézus a földön járt, példázatot mondott egy menyegzőről. 
Az egyik vendég a saját ruháját akarta viselni a király által biztosított öltözet 
helyett, ezért kihajították az esküvőről (Mt 22:1-14). Jel 3:18 arra mutat rá, 
hogy Isten végidei népének Krisztus igazságának palástjára, a hit és a sze-
retet aranyára, valamint a Szentlélek szemgyógyító írjára van a legnagyobb 
szüksége. Jézus felajánlotta a laodiceaiaknak, hogy „vegyék” meg tőle ezeket 
az ajándékokat. Ez arra utal, hogy kér valamit cserébe azért, amit felajánl. 
Az önelégültségünket és a magunkban való bizalmat elhagyjuk azért, hogy 
hűségesen engedelmeskedjünk Krisztusnak és az Ő érdemeiben bízzunk.

Nem a saját cselekedeteink üdvözítenek, mégis milyen „igaz” cselekedete-
ink vannak, amelyek megmutatják, hogy milyen életet élünk valójában?

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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hétfő március 25.

AZ ARMAGEDDON VÉGE 

Olvassuk el Jel 19:11-16 részét! Mi a neve a fehér ló lovasának? Mit jelent 
az, hogy éles kard jön ki a szájából? Ezek alapján hogyan lehet a győztes 
oldalon állni akkor, amikor eljön a vég? 

Itt Krisztus második adventjének a bemutatását látjuk, annak az ígéretnek 
a beteljesedését, ami után minden korban vágyódtak a hívők. Jézushoz ha-
sonlóan a nép is Isten Igéjére alapozta hitét. Jel 19:11-16 szakaszában ér 
tetőfokára Jézus győzelmeinek a sora: legyőzte Sátánt a mennyben, a pusz-
tában, a kereszten és a visszatérésekor is le fogja győzni.

„Nemsokára keleten megjelenik egy kicsiny fekete felhő. A távolból sötét-
nek látszó felhő körülveszi a Megváltót. Isten népe ebben a felhőben felis-
meri az Emberfiának jelét. Ünnepélyes csendben figyelik a föld felé köze-
ledő és egyre fényesebb és dicsőségesebb felhőt, mígnem nagy fehér felhő 
lesz belőle, amely megemésztő dicsőségként fénylik. Felette a  szövetség 
szivárványa ível. Jézus hatalmas győzőként lép elő. Most nem »fájdalmak 
férfia«-ként jön, hogy kiigya a szégyen és a szenvedés keserű poharát, ha-
nem a menny és a föld győzteseként, az élők és holtak bírájaként, aki »hív 
és igaz«; aki »igazságosan ítél és hadakozik«. »És mennyei seregek követik… 
Őt« (Jel 19:11, 14). A királyt útján szent angyalok hatalmas, megszámlálha-
tatlan sokasága kíséri. Ajkukon dicsőítő ének, mennyei dallam hangzik. Az 
égen számtalan tündöklő alak látható – »tízezerszer tízezer és ezerszer ezer«. 
Emberi tollal nem lehet megrajzolni ezt a képet; az a tündöklés meghaladja 
az emberi képzeletet” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, 
Advent Kiadó, 547. o.).

2Thessz 1:8-10 szakaszában Pál a második adventről írva másik képet fest 
Krisztus végső győzelméről, amikor elpusztul az Isten ellen szövetkező ösz-
szes szekuláris és vallási hatalom, népe pedig örökre megszabadul.

Jelenések 19. fejezete két vacsoráról ír, az egyikről a  9. versben, 
a  másikról pedig a  17-18. versekben. Az elsőn a  vendégek esznek, 
a másikon az embereket eszik meg. Nehéz élesebb ellentéttel érzékel-
tetni, hogy mi a tét a nagy küzdelemben minden egyes ember eseté-
ben! Mennyire fontos tehát, hogy komolyan vegyük a  hitünket és 
a küldetést, amire a hitünk szólít?
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keddmárcius 26.

A MILLENNIUM

Olvassuk el Jel 20:1-3 verseit Jer 4:23-26 szakasza mellett! Milyen álla-
potban lesz a föld a millennium alatt? Hogyan lesz Sátán láncra verve? 

Az ezer év (avagy a millennium) Krisztus második adventjével kezdődik. 
Abban az időben Sátánt jelképes értelemben láncolják meg, hiszen a lelki 
lényeket nem lehet fizikailag megkötözni. Sátán a körülmények rabja lesz. 
Csapások pusztították el a föld gonosz lakóit, ezért a körülmények a terem-
tés előtti állapotokhoz hasonlóan kaotikusak lesznek (1Móz 1:2). Így lesz 
a föld a gonosz börtöne a millennium alatt. Sátán és ördögi társai csak az 
Isten elleni lázadásuk következményein elmélkedhetnek, mivel nem lesz-
nek emberek, akiket megkísérthetnének vagy akiknek árthatnának.

Olvassuk el Jel 20:4-6 részét! Hol lesznek a megváltottak a millennium 
alatt?

A jelenések könyve megmutatja, hogy Isten népe az ezer évet a mennyben 
tölti, a Krisztus által készített helyen (lásd Jn 14:1-3). János látja, hogy ki-
rályokként és papokként trónokon ülnek, ítélik a világot. Jézus megígérte 
a  tanítványainak, hogy „beültök majd tizenkét királyi székbe, és ítélitek az 
Izráel tizenkét nemzetségét” (Mt 19:28). Pál is kijelentette, hogy a szentek 
ítélkeznek majd a világ fölött (1Kor 6:2-3).

Az ítélet Isten tetteinek igazságát érinti. Sátán az egész történelem folya-
mán kétséget ébresztett Isten jellemét és a teremtményeivel való bánásmód-
ját illetően. Isten a millennium során megengedi a megváltottaknak, hogy 
hozzáférjenek a történeti feljegyzésekhez és választ találjanak mindazokra 
a kérdésekre, amelyek az elveszettekkel kapcsolatos döntéseinek jogossá-
gát érintik, mint ahogyan a saját életük irányítására vonatkozó kérdésekre 
is. Mire az ezer év véget ér, örökre elrendeződnek az Isten igazságosságá-
ra vonatkozó kérdések. Isten népe minden kétséget kizárva meggyőződik 
róla, hogy Sátán vádjai alaptalanok voltak. Ekkor már készen állnak arra, 
hogy tanúi legyenek Isten igazságos, utolsó ítéletének a gonoszok felett.

Kit nem nyomasztanak közülünk olyan kérdések, nehéz kérdések, 
amelyekre mintha most nem lenne válasz? Mit árul el Isten jelleméről 
az, hogy egy nap majd mindenre feleletet ad?
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szerda március 27.

„ÚJ EGET ÉS ÚJ FÖLDET”

A bűn eltörlése után a föld a megváltottak otthonává alakul át. Milyen 
lesz majd?

Jel 21:1 verse szerint János „új eget és új földet” látott. A Biblia három égre 
utal: az égbolt, a világegyetem a csillagokkal és az a hely, ahol Isten lakik 
(lásd 2Kor 12:2). Jel 21:1 versében a föld légköre is benne van a képben. 
A beszennyezett föld és az ég nem viselheti el Isten jelenlétét (Jel 20:11). 
Görögül az új szó (kainos) minőségileg, nem pedig eredet és idő szempont-
jából új dologra vonatkozik. Ezt a bolygót tűz tisztítja meg és állítja helyre 
eredeti állapotát (2Pt 3:10-13).

Különösen érdekes az első, amit János megfigyel az új földön: nincs tenger. 
Amikor az apostol azt írja, hogy, „a tenger” (határozott névelővel), talán az 
őt Patmoszon körülvevő tengerre gondolt, ami a szemében az elválasztás 
és a szenvedés jelképe lett. Az új földön nem lesz tenger, ami számára azt 
jelentette, hogy ott nem lesz a szeretteitől való elszakadás fájdalma.

Olvassuk el Jel 21:2-8 és 7:15-17 szakaszait! Milyen párhuzam van az új 
föld és 2Mózes 2. fejezetében az Éden kertjének leírása között?

Isten a népe között él, ez biztosítja, hogy a helyreállított földön nem lesz 
szenvedés és halál. Jelenléte az Új Jeruzsálemben, az Isten sátrában (Jel 
21:3) mutatkozik meg, ahol a népe között fog lakni. Isten jelenléte valóban 
paradicsomivá teszi az életet a helyreállított földön.

Az Úr jelenléte garantálja, hogy nem lesz ott szenvedés: se könny, se halál, 
se bánat, se sírás, se fájdalom nem lesz, ami mind a bűn következménye. 
A bűn eltörlésével „az elsők elmúltak” (Jel 21:4).

Ezt a gondolatot jól kifejezte Mária és Márta is, akik testvérük, Lázár ha-
lálakor mondták: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem” 
(Jn 11:21). Tudták, hogy a halál nem létezhet Krisztus jelenlétében. Isten az 
új földön lesz, Ő biztosítja a mentességet a fájdalomtól és a szenvedéstől, 
amit most még tapasztalunk. Ez az a nagyszerű reménység, amit Krisztus 
megígért és amit a vérével pecsételt meg.

Miért képezi a hitünk központi részét az új élet ígérete az új földön? 
Mit érne a hitünk e nélkül?
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csütörtökmárcius 28.

AZ ÚJ JERUZSÁLEM

János bemutatja az új föld fővárosát, az Új Jeruzsálemet. Az Új Jeruzsálem 
valós hely, amelyben valódi emberek laknak, mégis minden földi leíráson 
túlmutat a város és benne az élet (lásd 1Kor 2:9).

Olvassuk el Jel 21:9-21 szakaszát! Milyen külső jellegzetességei lesznek 
az Új Jeruzsálemnek?

Az Ige úgy utal az Új Jeruzsálemre, mint a menyasszonyra, a Bárány felesé-
gére. Az Új Jeruzsálem az a hely, amit Krisztus készít a népének (Jn 14:1-3). 
Magas fal veszi körül, amin tizenkét kapu van – mind a négy oldalon há-
rom-három kapu áll, bármelyik oldalról be lehet lépni. Ez a jellemző a vá-
ros univerzális méretére utal. Ott bárki, korlátozás nélkül járulhat Isten elé.

A leírás szerint a város tökéletes kockaformájú lesz. A hosszúsága, széles-
sége és magassága egyaránt tizenkétezer futam vagy stadion. A kockának 
tizenkét éle van, tehát a város mérete összesen száznegyvennégyezer sta-
dion, ami a száznegyvennégyezerre utal, akik Jézus második adventjekor 
átváltoznak, anélkül, hogy meghalnának. Az ószövetségi templomban 
a szentek szentje tökéletes kocka alakú volt (1Kir 6:20). Tehát az Új Jeru-
zsálem lesz Isten tiszteletének központja.

Olvassuk el Jel 21:21-22:5 verseit! A város mely jellemzői idézik az Éden 
kertjét? Mi a jelentősége az ígéretnek, hogy nem lesz ott semmi elátko-
zott (Jel 22:3)?

Az Új Jeruzsálem legfőbb sajátossága az élet folyója lesz, ami Isten trónjától 
ered (lásd 1Móz 2:10). Isten népe Babilon folyóvizénél fogolyként vágya-
kozott Jeruzsálem után (Zsoltár 137.), az Új Jeruzsálemben azonban Isten 
vándor népe otthonra lel az élet folyójánál.

A folyó mindkét oldalán áll az élet fája, aminek levelei „a népek gyógyítására 
szolgálnak” (Jel 22:2). Ez a gyógyítás nem betegség miatt szükséges, hiszen 
az új földön nem lesz betegség. Azokra a sebekre ad gyógyulást, amelyeket 
a történelem során az embereket szétszakító gátak okoztak. A megváltot-
tak minden korból és népből már Isten egységes családjához tartoznak.
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TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Olvassuk el Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 1983, H. N. Ad-
ventista Egyház, „A menyegzői ruha” c. fejezet, 201-219. o.; A nagy küzde-
lem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, „A küzdelem véget ér” c. fejezet, 565-
578. o.

A jelenések könyve azzal zárul, amivel elkezdődött: Krisztus hatalommal és 
dicsőséggel teljes második adventjével, illetve Isten örök országának meg-
alapításával. Jézus visszatérése a könyv csúcspontja, amikor végre egyesül 
menyasszonyával.

A könyv nem akarja ezeket az eseményeket valótlan szövegkörnyezetbe he-
lyezni. Jézus közeli eljövetele az első valóság. A második az, hogy még min-
dig itt várjuk az érkezését. Várakozás közben világosan meg kell értenünk 
A jelenések könyve üzeneteit, ami úgy lehetséges, ha újból és újból olvassuk, 
egészen addig, amíg el nem érkezik a vég. A könyv üzenetei folyton arra 
emlékeztetnek bennünket, hogy ne a világ dolgaira figyeljünk, amíg vára-
kozunk, hanem tekintetünket szegezzük a mennyre és arra, aki az egyetlen 
reménységünk! A  jelenések könyvének Krisztusa a  válasz minden emberi 
reményre és vágyra az élet rejtélyei és bizonytalanságai között. Krisztus 
kezében van a világ és a mi jövőnk is.

A könyv arra is emlékeztet, hogy mielőtt eljönne a vég, az egész világnak 
hirdetnünk kell Krisztus közeli visszatérésének az üzenetét. Ne tétlenül, 
hanem tevékenyen várjuk az érkezését! A Lélek és a menyasszony így kiált: 
„Jöjj” (Jel 22:17, RÚF), kiáltsuk mi is ezt! Ez jó hír, tehát hirdetnünk kell 
a világ népeinek.

BESZÉLGESSüNK RóLA!
1) Gondoljunk a  millenniumra és a  gonosz halottak feletti ítéletre, 

amire az ezer év után kerül sor! A megváltottaknak ezer év áll a ren-
delkezésére, hogy minden kérdésükre választ kapjanak, Isten csak 
utána méri ki a végső ítéletet az elveszettekre. Mit tudhatunk meg 
ebből az Úrról?

2) Jel 1:3 áldásokat ígér azoknak, akik hallgatják, olvassák, megfigye-
lik és megtartják A jelenések könyve próféciáit. Most értünk a könyv 
tanulmányozásának a végére. Mit fedeztünk fel benne, amire figyel-
nünk kell és amit meg kell tartanunk?
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A SZENVEDÉS ÉS A KERESZT

„Nem kell félnünk a jövőtől, ha nem feledjük, hogyan vezetett eddig az 
Úr és mire tanított múltunk történelme által” (Ellen G. White).

„A Megváltó minden korszakban a megpróbáltatás iskolájában nevelte 
és fegyelmezte választottait. Keskeny ösvényen jártak és megtisztultak a 
szenvedések kohójában. Jézusért elviseltek támadást, gyűlöletet, rágal-
mat. Harcok és fájdalmak árán is követték Megváltójukat. Megtagadták 
önmagukat és keserves csalódásokban volt részük. Fájó élményeikből 
megismerték a bűn utálatosságát, hatalmát, terhét, keservét és meggyű-
lölték a bűnt. Annak a végtelen áldozatnak a tudata, amelyet a menny 
gyógyulásukért hozott, szégyennel tölti el őket. Isten iránt pedig olyan 
hálával és dicsőítéssel telik meg a szívük, ami az el nem bukott lények szá-
mára érthetetlen. Mélységesen szeretnek, mert Isten sok bűnt bocsátott 
meg nekik. Akik osztoztak Krisztus szenvedésében, azok részesülhetnek 
dicsőségében is… 

Az egész örökkévalóságban Krisztus keresztjét tanulmányozzák a meg-
váltottak és erről énekelnek. A megdicsőült Krisztusban a megfeszített 
Krisztust fogják látni. Soha nem felejtik el, hogy Ő, aki hatalmával terem-
tette és fenntartja a roppant tér megszámlálhatatlan világát, Isten szere-
tett Fia, a menny Felsége, akit kérubok és fénylő szeráfok gyönyörűséggel 
imádnak, megalázta magát, hogy felemelhesse az elbukott embert; hogy 
a bűn átkát és szégyenét, Atyja arcának elrejtőzését viselte, mígnem az 
elveszett világ szenvedése meghasította szívét és kioltotta életét a Golgota 
keresztjén… Amikor az üdvözültek Megváltójukra néznek és arcán meg-
látják az Atya örök dicsőségét; amikor trónjára tekintenek, amely öröktől 
fogva mindörökké létezik, és felfogják, hogy országának soha nem lesz 
vége, lelkesen énekelni kezdenek: »Méltó, méltó a Bárány, akit megöltek 
és aki a drága vére árán megváltott minket Istennek!«… A kereszt titka 
minden más titkot megmagyaráz… 

Látni fogjuk, hogy az, akinek bölcsessége végtelen, csak Fiának oda-
áldozásával válthatott meg minket. De a Megváltót ezért az áldozatért 
kárpótolja a megváltott, szent, boldog és halhatatlan lényekkel benépe-
sült föld. Annak a küzdelemnek az eredményeként, amelyet a Megváltó 
a sötétség hatalmaival vívott, a megváltottak boldogsága növelni fogja Is-
ten dicsőségét az örökkévalóságon át. Egyetlen léleknek oly nagy értéke 
van, hogy az Atya elfogadja az érte fizetett árat. Krisztus is boldogan nézi 
mérhetetlen áldozatának gyümölcseit” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. 
Budapest, 2013, Advent Kiadó, 554-556. o.).
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„Imé, újat cselekszem; most készül…” (Ézs 43:19)  

  1. K. 2Kor 6:2 Az üdvösség napja
  2.    Sz. Zsolt 118:24  Örüljünk! 
  3.    Cs.   Ézs 41:13 Ne félj! 
  4.    P. Fil 3:13-14  Céltudatos haladás
  5.    Sz. Lk 10:27 A szeretet parancsa

 Naplemente: Budapest: 16:06 Debrecen: 15:54

  6.    V. Jób 19:25 Él a Megváltó
  7.    H. Mt 18:11 Az ember Fia
  8.    K. Jn 10:27-28 A jó Pásztor véd
  9.    Sz.   Ézs 42:7 Szabadító
10.  Cs.   Mt 9:2 A bűnök bocsánata
11.  P. Ez 36:26  Új szív
12.  Sz.   Zsolt 37:24 Az Úr támogatása

 Naplemente: Budapest: 16:14 Debrecen: 16:02

13.  V. Lk 15:8 Keresni, ami elveszett
14.  H.  Jn 15:5-6 A szőlőtő és a szőlővessző
15.  K. Préd 3:1 Mindent a maga idejében
16.  Sz. Ézs 49:16 Isten tenyerén
17.  Cs. Ézs 65:24 Isten válaszol
18.  P. Mk 10:14-15 A gyermekek és Isten országa
19.  Sz.   1Jn 3:1 Isten gyermekei

 Naplemente: Budapest: 16:23 Debrecen: 16:11

20.  V. Jn 9:25 A gyógyulás tapasztalata
21.  H.  Mt 5:16 Istent dicsőítő tettek
22.  K. 2Pt 3:9 Hosszan tűr az Úr
23.  Sz. Mk 11:24 Hittel kérni
24.  Cs. Jak 1:21 Jóság, szelídség
25.  P.     Zsolt 19:15 Isten kedve szerinti beszéd
26.  Sz.   Zsolt 91:12 Különös védelem

 Naplemente: Budapest: 16:33 Debrecen: 16:21

27.  V.    Mt 6:25-33 Ne aggódj!
28.  H.    Kol 1:3 Hálát adni egymásért
29.  K.    Lk 8:50 Félelem nélkül, hittel
30.  Sz.   Tit 2:1 Egészséges tudomány
31.  Cs.   Ézs 43:1-3 Megtartónk az Isten 

2019. januárReggeli dicséret
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„Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni” (Zsid 11:6)

  1.    P. Mt 18:10 Gyerekek, angyalok és Isten
  2.    Sz. 1Thessz 5:16-18 Öröm, ima, hálaadás

 Naplemente: Budapest: 16:44 Debrecen: 16:32

  3.    V. Mk 10:27 Istennél minden lehetséges 
  4.    H.  Zsolt 118:25 Segíts, Uram!
  5.    K.  Lk 18:1 Fáradhatatlanság az imában
  6.    Sz. Ruth 1:16 Ruth hűsége
  7.    Cs. Jn 8:11 Ne vétkezz!
  8.    P. Ézs 35:3 Erősítés, támogatás
  9.    Sz. Ézs 66:13 Isten vigasztalása 

 Naplemente: Budapest: 16:55 Debrecen: 16:43

10.  V.  Jób 10:12 Isten gondviselése
11.  H.  Péld 13:1 Az engedelmesség bölcsessége
12.  K.  Náh 1:7 Jó az Úr
13.  Sz. Gal 5:13 Szabadság – szolgálattal 
14.  Cs. Zsolt 118:1 Magasztaljátok az Urat! 
15.  P.  Ézs 1:18 Isten ítélete
16.  Sz. Jer 31:34 Isten ismerete

 Naplemente: Budapest: 17:06 Debrecen: 16:54

17.  V. Lk 16:10 Hűség
18.  H.  Péld 1:33 A hívő nyugalma
19.  K. Zsolt 9:10 Igazságos ítélet
20. Sz. Zsolt 37:5 Bízz az Úrban!
21.  Cs. Róm 1:16 Krisztus evangéliuma
22.  P.     1Kir 17:6 Illést hollók táplálták
23.  Sz.   Zsolt 34:15 Kerüld a rosszat!

 Naplemente: Budapest: 17:17 Debrecen: 17:05

24.  V. Ézs 65:17 Új ég, új föld
25.  H.    Zsolt 121:1-2 Az Úrtól jövő segítség
26.  K.    Ézs 12:2 Erősségem az Úr
27.  Sz.   Jer 29:11-12 Isten terve
28.  Cs.   Zsid 10:34-35 A bizalom jutalma

2019. február Reggeli dicséret
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„…örökkévaló Isten az Úr, aki teremté a föld határait” (Ézs 40:28)
 
  1.    P. Ef 4:26 Ne tarts haragot!
  2.    Sz. Péld 3:9-10 Az istentisztelet anyagi vonatkozásai

 Naplemente: Budapest: 17:28 Debrecen: 17:16
  3.    V. Lk 18:29-30 Jutalom
  4.    H. Róm 6:17-18 Felszabadulás a bűn alól
  5.    K. 1Móz 9:13-15 A szivárvány jele
  6.    Sz. Péld 2:1-5 A bölcsesség keresése
  7.    Cs. Lk 6:31 Jóindulattal élj!
  8.    P. Jn 3:16 Isten szeretete
  9.    Sz.   1Thessz 5:14-15 Jóra törekedni

 Naplemente: Budapest: 17:38 Debrecen: 17:26
10.  V. Fil 4:8 Miről gondolkodjunk?
11.  H.  Zsolt 1:1-3 A boldog ember
12.  K.  Ézs 44:22 Isten megtérésre hív
13.  Sz.   Lk 17:36 Örök sorsok
14.  Cs. Ef 1:18 Istentől jövő világosság
15.  P. Zak 8:16 Igazságban, békességgel
16.  Sz.   Ézs 65:1 Isten kegyelme

 Naplemente: Budapest: 17:48 Debrecen: 17:36
17.  V. Jn 14:26 A Vigasztaló
18.  H.  Ézs 11:6 Isten országában
19.  K.  Zsolt 3:3-4 Pajzs és dicsőség
20.  Sz. Mt 24:32-33 A fügefa és a nyár
21.  Cs.   Jel 3:20 Jézus kopogtat
22.  P.  Fil 4:11-12 Gazdagságban, szegénységben
23.  Sz. Jn 13:34 Új parancsolat

 Naplemente: Budapest: 17:58 Debrecen: 17:46
24.  V. Jn 14:2 Lakóhelyek az Atya házában
25.  H.    Jn 16:20 Örömre forduló szomorúság
26.  K.    Ef 6:10-11 Legyetek erősek!
27.  Sz.   Zsolt 123:1 Isten az égben
28.  Cs.   Fil 2:14-15 Feddhetetlenül, tisztán
29.  P.     Zsolt 23:4 Félelem nélkül 
30.  Sz.   Ézs 41:11 Megszégyenül az ellenség

 Naplemente: Budapest: 18:08 Debrecen: 17:56
31.  V.    Ef 5:16 Élni az alkalommal

2019. márciusReggeli dicséret


