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Dániel, a végidő prófétája

A 19-20. század fordulóján az optimizmus hulláma járta át a nyugatot. Az emberi-
ség a tudomány és a technológia segítségével az aranykor, a csodálatos lehetőségek 
jövője felé haladt, az emberek abban reménykedtek, hogy egyszeriben vége szakad 
a háborúknak, a betegségeknek, a szegénységnek és az éhezésnek. 

A 20. század természetesen nemcsak rácáfolt erre a reményre, hanem bizonyí-
totta is, hogy milyen balgaság és naivitás volt. Ez is magyarázza, hogy miért nem 
bizakodtunk szebb jövőben, amikor a 21. századba léptünk.

Világi szemszögből nézve a föld elég nyomorúságos helyzetben van, és ami még 
rosszabb, hogy kevés a javulás esélye. A mai emberek is mintha ugyanúgy az ön-
zés, az elnyomás, az erőszak, a hódítás, a kizsákmányolás és az önpusztítás felé 
hajlanának, mint őseink tették az elmúlt időkben. Eközben számos technológiai 
vívmányunk, amelyek időnként valóban jól is szolgálják az emberiséget, többnyi-
re a kapzsiságot, az elnyomást, az erőszakot, a hódítást, a kizsákmányolást és az 
önpusztítást erősítik.

Ennek egyáltalán nem kellene meglepnie minket, főleg nem olyan bibliaversek 
ismeretében, mint az, hogy „Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az; kicsoda is-
merhetné azt?” (Jer 17:9), vagy „Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország 
ellen; és lesznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé” (Mt 24:7).

A sok csüggedés és súlyos csapás között viszont a kezünkbe vehetjük Dániel 
próféta könyvét, a  mostani negyedév tanulmányát, ami különösen időszerű szá-
munkra, akik „a vég” idején (Dán 12:9) élünk. Azért van ez így, mert Dániel próféta 
könyvének szent lapjain erőteljes, racionális, hiterősítő bizonyítékát találjuk nem-
csak az Istenbe, hanem az Úr Jézus Krisztusba és kereszthalálába vetett hitünknek 
is, valamint itt az ígérete a visszatérésének és mindannak, amit ez magával hoz.

Gondoljunk csak bele! Dániel próféta könyvének egészében (a 2., 7-8. és 11. 
fejezetekben) a  különböző angyalok a  birodalmak következő sorát jelentik be: 
Babilon, Médó-Perzsia, Görögország, Róma, majd a  második advent után Isten 
örök országa. A  mai nézőpontunkból, a  mi időnkből nézve azt láthatjuk, hogy 
minden földi birodalom az előre megmondottak szerint jött és ment, Róma pe-
dig felemelkedett és fenn is maradt, legalábbis mostanáig, pontosan úgy, ahogyan 
Dániel megírta. Dán 2:33, 41 versei lábszárakként és lábujjakként ábrázolják ezt 
a hatalmat, ami a megosztott európai nemzetekben és magában a római egyház-
ban jelenik meg. Tehát a bibliai prófécia széleskörű és stabil megerősítése látszik 
a világ történelméből. Ilyen bizonyossága még nem lehetett azoknak, akik Babilon, 
Görögország vagy akár a Római Birodalom korábbi szakaszában életek.

A prófétai idősík jelenlegi pontjáról azt is láthatjuk, hogy Dánielnek igaza volt e 
birodalmakkal kapcsolatban. Így tehát több okunk is van bízni Istenben az egyetlen, 
még jövőbeli országot, a második advent után megalapított birodalmat illetően!

Dániel próféta könyve valóban nagyhatású, hiterősítő írás, főként a hetednapi 
adventisták számára, hiszen olyan igeszakaszokat találunk benne, amelyek elin-
dították egyházunk fejlődését, különösen Dán 8:14 versét: „És monda nekem: Két-
ezer és háromszáz estvéig és reggelig, azután kiderül a szenthely igazsága.” Ez a bib-
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liaszöveg párhuzamos Dán 7:22, 26-27 verseivel, amelyekben az áll, hogy a nagy 
mennyei ítélet után, amelyben Isten igazságot szolgáltat a „Magasságos szentjeinek” 
(ÚRK), megalapítja örök országát. A múlandó földi királyságokkal ellentétben az 
Ő birodalma örökké megmarad.

A „teljes kép” mellett azonban azt is látni, hogy egyénileg milyen közel kerül-
het hozzánk Krisztus. A könyv Isten közelségét mutatja be Nabukodonozor király 
álmától kezdve addig, hogy Dániel megszabadult az oroszlánok verméből. Amint 
a próféta is megmondta a gonosz Belsazár királynak: Ő az Isten, „akinek kezében 
van a te lelked, és előtte minden te utad” (Dán 5:23).

Röviden tehát, Dániel próféta könyve, amit ebben a negyedévben tanulmányo-
zunk, az maradt, ami volt annak idején, évezredekkel ezelőtti keletkezésekor, vagy-
is az Úr Jézus Krisztus szeretetének és jellemének hatalmas erejű kinyilatkoztatása.

Elias Brasil de Souza a Hetednapi Adventista Egyház Generál Konferenciájának 
központjában a Bibliakutató Intézet elnökeként szolgál. Ószövetségi írásmagyará-
zatból és teológiából szerzett PhD fokozatot az Andrews Egyetemen.

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 15.30 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 28-január 3.1. tanulmány

Az olvasástól a megértésig

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 4Mózes 14:34; Dániel 9:23; 10:11-12; 
Jónás 3:3-10; Lukács 24:25-27; 2Péter 3:11-13

„Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkér-
dezte tőle: Érted is, amit olvasol” (ApCsel 8:30, RÚF)?

Egyházunk Dániel próféta könyvének lapjaiból született meg, onnan, amit 
ebben a negyedévben fogunk tanulni. Most, amikor belekezdünk, az alábbi 
pontokat kell észben tartanunk, hogy azok vezessenek bennünket a tanul-
mányunk során.

Először is, mindig emlékezzünk arra, hogy Krisztus áll Dániel próféta köny-
vének középpontjában, ahogyan az egész Biblia középpontjában is!

Másodszor, Dániel próféta könyvének szerkezete irodalmi szépséget is mu-
tat, ami szintén az írás fő céljának megértését segíti.

Harmadszor, világosan látni kell a különbséget a klasszikus próféciák és 
az apokaliptikus próféciák között. Ez is a  hasznunkra lesz majd Dániel 
próféciáinak és például Ézsaiás, Ámósz vagy Jeremiás próféciáinak a meg-
különböztetésében.

Negyedszer, miközben Dániel idői próféciáit tanulmányozzuk, tisztában 
kell lennünk azzal, hogy Dániel próféta könyvének próféciái nagy időinter-
vallumokon ívelnek át, amelyek az év-nap elv szerint mérendők.

Ötödször pedig, emeljük ki, hogy Dániel próféta könyve nem csupán profe-
tikus információt közöl, hanem a mai, személyes életünkre nézve is nagy 
jelentőséggel bír!

www.bibliatanulmanyok.hu



7

december 29. vasárnap

DÁNIEL PRÓFÉTA KÖNYVÉNEK KÖZPONTJA: KRISZTUS

Olvassuk el Lk 24:25-27, Jn 5:39 és 2Kor 1:19-20 verseit! Milyen értelem-
ben mondható, hogy Krisztus a Szentírás középpontjában áll?

Nincs kétség afelől, hogy Jézus áll a Szentírás középpontjában, és ez Dániel 
próféta könyvére is vonatkozik. Például, az 1. fejezet megmutatja: bár csak 
korlátozott mértékben és nem tökéletesen, de Dániel tapasztalata hason-
lítható Krisztuséhoz, aki lejött a mennyből, hogy a bűnössé lett világban 
éljen és szembeszálljon a sötétség erőivel. Dánielt és társait Isten krisztusi 
bölcsességgel ruházta fel, hogy megállhassanak a babiloni kultúra kihívá-
sai között. A 2. fejezet a végidei (eszkatológiai) kő képével mutatja be, hogy 
majd Jézus országa váltja fel a világ országait. A 3. fejezetből kitűnik, hogy 
Krisztus ott volt hűséges szolgái mellett a tüzes kemencében. A 4. fejezet-
ben Isten egy időre eltávolította Nabukodonozort a birodalom trónjáról, 
hogy megértse: „a Felséges uralkodik” (Dán 4:29, RÚF). A „Felséges uralko-
dik” kifejezés arra emlékeztet, hogy Krisztus mint az „emberfia” (Dán 7:13) 
veszi át a hatalmat és az országot, ahogyan azt Dániel próféta könyvének 7. 
fejezete is felvázolja. Az 5. fejezetben olvashatunk Belsazár király halálá-
ról, illetve arról, ahogyan Babilon elesett a tivornyázással és dorbézolással 
töltött éjjelen, amikor is a perzsák elfoglalták a várost. Ez a kép előrevetíti 
Sátán vereségét és a végidei Babilon megsemmisülését, amikor Krisztus és 
angyalai győzelmet aratnak fölöttük. A 6. fejezetben a Dániel elleni csel-
szövés a Jézussal szemben felhozott, a főpapok által koholt hamis vádakra 
emlékeztet. Továbbá Dáriusz királynak sem sikerült megkímélni Dánielt, 
bármennyire próbálkozott, mint ahogyan Pilátus is hiába igyekezett Jézust 
felmenteni (Mt 27:17-24). A 7. fejezet bemutatja, hogy Krisztus, az „ember-
fia” átveszi a hatalmat a birodalomban, uralkodik népe fölött. A 8. fejezet 
Jézust a mennyei szentély papjaként ábrázolja, a 9. fejezet pedig áldozat-
ként mutatja be, akinek a  halála újból megerősíti a  szövetséget Isten és 
a népe között. A 10-12. fejezetek szerint Ő a gonosz erői ellen harcoló had-
vezér, Mihály, aki győzedelmesen kiszabadítja Isten népét a halál hatalma 
alól. Tartsuk tehát észben, hogy Dániel próféta könyvének Krisztus a köz-
ponti alakja! A  könyv mindegyik fejezetében van olyan tapasztalat vagy 
gondolat, ami rá mutat.

Hogyan tanulhatjuk meg, hogy Krisztus mindig az életünk központjá-
ban legyen, a küzdelmek, próbák vagy a nagy boldogság és gazdagság 
idején egyaránt? Miért olyan fontos ez?

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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december 30. hétfő

DÁNIEL PRÓFÉTA KÖNYVÉNEK SZERKEZETE

Dániel próféta könyvének arám szakaszában (a könyv egyes részeit héberül, 
más részeit pedig arámul írták) a  2-7. fejezetek lentebb bemutatott szer-
kezete is alátámasztja ennek a résznek és az egész könyvnek a központi 
üzenetét:

A. Nabukodonozor látomása a négy birodalomról (Dániel 2. fejezet)
 B. Isten megszabadítja Dániel társait a tüzes kemencéből (Dániel 3. fejezet)
  C. A Nabukodonozor fölötti ítélet (Dániel 4. fejezet)
  C’. A Belsazár fölötti ítélet (Dániel 5. fejezet)
 B’. Isten megszabadítja Dánielt az oroszlánok verméből (Dániel 6. fejezet)
A’. Dániel látomása a négy birodalomról (Dániel 7. fejezet)

Az itt bemutatott irodalmi szerkezet középre helyezi a fő üzenetet, így emeli 
ki. Ebben az esetben C és C’ (Dániel 4-5. fejezetei): Isten elveszi az országot 
Nabukodonozortól (ideiglenesen) és Belsazártól (véglegesen). Tehát a 2-7. 
fejezetekben arra kerül a hangsúly, hogy Istennek hatalma van a földi ki-
rályok felett, Ő emel fel és dönt le birodalmakat. Az ismétlés a mondani-
való közlésének és az üzenet tisztázásának egyik leghatékonyabb módsze-
re. A fáraónak például két álmot adott Isten Egyiptom közvetlen jövőjével 
kapcsolatban (1Móz 41:1-7). Az első látomásban a hét kövér tehenet hét 
sovány tehén falja fel. A második álomban hét kéve egészséges búzát hét 
sovány és beteg kéve nyel el. Mindkét álom ugyanarról szól: a bőség hét 
esztendejét az ínség hét éve fogja követni. Isten Dániel próféta könyvében is 
ismétel. Négy prófétai ciklus van, amelyek egy alapvető szerkezet ismétlé-
sei. Ez a struktúra összességében azt mutatja, hogy Istené a legfőbb hata-
lom. Bár mindegyik fő vázlatprófécia külön látásmódot közöl, együttesen 
ugyanazt a történelmi időszakot fedik le, ami a próféta idejétől kezdve az 
utolsó időkig terjed, ahogyan azt a következő táblázat is mutatja:

Dániel 2. fejezet Dániel 7. fejezet Dániel 8-9. fejezet Dániel 10-12. 
fejezet

Babilon Babilon
Médó-Perzsia Médó-Perzsia Médó-Perzsia Médó-Perzsia
Görögország Görögország Görögország Görögország
Róma Róma Róma Róma
Isten megalapítja 
az országát

A mennyei ítélet az 
új földhöz vezet el

A szentély megtisz-
títása

Mihály felkel
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december 31. kedd

DÁNIEL PRÓFÉTA KÖNYVÉNEK APOKALIPTIKUS  
PRÓFÉCIÁI

Dániel profetikus látomásai más természetűek, mint az Ószövetség többi 
prófétájának üzenetei. Dániel próféciái az apokaliptikus próféciák kategóri-
ájába esnek, míg a legtöbb ószövetségi prófécia a klasszikus próféciák cso-
portjához tartozik. A bibliai próféciák helyes értelmezése szempontjából 
különösen fontos megérteni a prófétai műfajok közti alapvető különbséget.
Az apokaliptikus próféciáknak vannak olyan sajátos jellemzői, amelyek 
megkülönböztetik azokat az úgynevezett klasszikus próféciáktól:
Látomások és álmok. Az apokaliptikus próféciák esetében Isten főként álmo-
kat és látomásokat használ, azok által közli az üzenetet a prófétával. A klasz-
szikus próféciák esetében „az Úrnak szava” szól a prófétához, amelyben akár 
látomások is lehetnek. Ez a kifejezés kisebb eltérésekkel körülbelül ezerhat-
százszor fordul elő a klasszikus prófétáknál. 
Összetett jelképek. Míg a klasszikus próféciák esetében csak ritkábban fordul 
elő szimbolizmus, főként olyan jelképekkel, amelyek életszerűek, addig az 
apokaliptikus próféciákban Isten olyan jelképeket és képeket használ, ame-
lyek eltérnek az emberi valóságtól, mint például „keverék állatok” vagy szár-
nyakkal, szarvakkal ábrázolt szörnyek. 
Isteni hatalom és feltételnélküliség. Az apokaliptikus próféciák nem kötöt-
tek feltételhez, ellentétben a klasszikus próféciákkal, amelyek beteljesülése 
gyakran az emberi reakciótól függ, Istennek Izraellel kötött szövetsége ér-
telmében. Isten az apokaliptikus próféciák által Dániel napjaitól kezdve az 
idők végéig felvázolta világbirodalmak felemelkedését és bukását. Ez a fajta 
prófécia azon alapszik, hogy Isten látja előre a jövőt, Övé a legfőbb hatalom, 
és amit kijelent, az az emberi döntésektől függetlenül bekövetkezik.

Olvassuk el Jón 3:3-10 szakaszát! Ez klasszikus vagy apokaliptikus pró-
fécia? Indokoljuk meg a válaszunkat! Mi a helyzet Dán 7:6 versével?

Hasznát vehetjük annak, ha ismerjük az olyan fő prófétai kategóriákat, 
mint a klasszikus és az apokaliptikus próféciák. Először is, ezek bemutat-
ják, hogy Isten különféle módszerekkel közöl profetikus igazságokat (Zsid 
1:1). Másodszor, ez a tudás segít jobban értékelni a Biblia szépségét és ösz-
szetettségét. Harmadszor, ennek az ismeretnek a birtokában a Biblia egész 
bizonyságtételével összhangban magyarázhatjuk a bibliai próféciákat, he-
lyesen értelmezve „az igazság igéjét” (2Tim 2:15, RÚF).



ISTENI IDŐSZÁMÍTÁS

Az apokaliptikus próféciák történeti megközelítése a következő fontos elv, 
amire figyelni kell, miközben Dániel próféta könyvét tanulmányozzuk. Köny-
nyebben érthető ez az irányzat, amit historicizmusnak is neveznek, ha a pre-
terizmus, a futurizmus és az idealizmus ellentétes nézeteivel vetjük össze. A 
preterizmus általában úgy veszi, hogy a Dániel próféta könyvében bejelentett 
profetikus események már megtörténtek a múltban. A futurizmus viszont 
azt állítja, hogy ugyanezek a próféciák majd csak a jövőben teljesednek be. 
Az idealizmus szerint pedig az apokaliptikus próféciák általános lelki való-
ságok jelképei, nem utalnak konkrét történelmi eseményekre. A  történeti 
iskola ezekkel szemben azt állítja, hogy Isten az apokaliptikus próféciákon 
keresztül a történelem folyamatos eseményeinek sorozatát tárja fel, a pró-
féta napjaitól az idők végéig. Látni fogjuk, miközben Dániel próféta könyvét 
tanulmányozzuk, hogy a könyv minden főbb látomása (Dániel 2., 7-8. és 
11. fejezetei) más-más nézőpontból és új részletekkel bővítve ismétli meg 
ugyanazt a történeti vázlatot. Az adventista úttörők, köztük Ellen G. White 
is, a  történeti iskola nézőpontja szerint értették Dániel próféta könyve és 
A jelenések könyve bibliai próféciáit.

Olvassuk el 4Móz 14:34 és Ez 4:5-6 szakaszait! A próféták szóhasznála-
tában általában mit jelent a „nap”?

Mindig tartsuk észben azt is, miközben Dániel próféta könyvét tanulmá-
nyozzuk, hogy a prófétai időt az év-nap elv alapján kell számítani! Azaz 
a próféciában egy nap általában egy valós történelmi évnek felel meg. Így 
például a kétezer-háromszáz estére és reggelre vonatkozó próféciát úgy kell 
érteni, hogy az kétezer-háromszáz évre utal (Dán 8:14). Hasonlóképpen 
a hetven hét próféciája alatt négyszázkilencven év értendő (Dán 9:24-27).

Ez a számítás a következő nyilvánvaló okok miatt tűnik helyesnek: 1) Mivel 
a látomások jelképesek, a jelzett időnek is jelképesnek kell lennie. 2) A lá-
tomásokban ábrázolt események hosszú idő alatt bontakoznak ki, egyes 
esetekben még „az utolsó” időkben is, tehát a próféciákhoz kapcsolódó idő-
intervallumokat is ennek fényében kell értelmezni. 3) Az év-nap elvet Dáni-
el próféta könyve is alátámasztja. Ennek egyértelmű példája a hetven hétről 
szóló prófécia, ami Artaxerxész király korától Jézus, a Messiás eljöveteléig 
terjed. Tehát az a legegyértelműbb és a leghelyesebb módja a Dániel próféta 
könyvében szereplő prófétai időszak magyarázásának, ha azt az év-nap elv 
alapján tesszük.
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január 1.szerda
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január 2. csütörtök

DÁNIEL PRÓFÉTA KÖNYVÉNEK IDŐSZERŰSÉGE MA

Egyedül Istené az uralom az életünk fölött. Még ha rosszul mennek a dol-
gok, Isten akkor is mindenható és munkálkodik, még a szeszélyes emberi 
tettek között is, hogy a  legjobban gondoskodjon a  gyermekeiről. Dániel 
babiloni tapasztalata emlékeztet József egyiptomi és Eszter perzsiai eseté-
re. Mindhárom fiatal idegen országban élt, fogságban, pogány nemzetek 
elnyomó uralma alatt. Az átlagos megfigyelő számára gyengének tűnhet-
tek, mint akiket elhagyatott Isten. Ám az Úr erőt adott nekik és hatalmas 
módon használta fel őket. Amikor próbával, szenvedéssel és ellenállással 
nézünk szembe, visszatekinthetünk arra, amit Isten Dánielért, Józsefért és 
Eszterért tett. Megnyugodhatunk, hogy Ő marad a mi Urunk is, nem hagy 
el bennünket még a próbák és a kísértések között sem!
Isten a kezében tartja a történelem menetét. Időnként elkeserít a zavaros és 
céltalan, bűnnel és erőszakkal teli világ, amelyben élünk. A könyv üzenete 
viszont az, hogy Istené az uralom. Dániel próféta könyve minden egyes feje-
zetében az a gondolat domborodik ki, hogy Ő határozza meg a történelem 
menetét. Ahogy Ellen G. White mondja: „Az emberiség krónikáiban a nem-
zetek növekedése, birodalmak felemelkedése és bukása mindig úgy jelenik 
meg, mint ami az ember akaratától és bátorságától függ. Ezekből a leírások-
ból úgy tűnik, mintha az események alakulását főleg a hősök hatalma, tö-
rekvése vagy becsvágya határozná meg. Isten Igéjében azonban a függöny 
elgördül, és világosan láthatjuk, hogy az emberi érdekek, hatalmi törekvé-
sek és szenvedélyek keresztül-kasul futó szövevénye alatt és fölött egyaránt 
a  mindenható, kegyelmes Isten munkálta csendesen és türelmesen saját 
akaratát és terveit” (Ellen G. White: Nevelés. Budapest, 2015, Advent Kiadó, 
151. o.). Isten példát mutat végidei népének. Dániel és a barátai például szol-
gálnak nekünk, akik olyan társadalomban élünk, amelynek a világnézete 
gyakran ellentétes a Bibliáéval. Ők akkor is hűségesek maradtak Isten Igé-
jéhez, amikor nyomást gyakoroltak rájuk, hogy a hitük kérdéseiben kös-
senek kompromisszumot és olyan területeken tegyenek engedményeket 
a  babiloni rendszernek, amelyek következtében nem maradhattak volna 
meg az Úr melletti elköteleződésükben. Ugyanakkor, amint Dániel próféta 
könyve szintén bemutatja: lehetséges úgy hozzájárulni az állam és a társa-
dalom működéséhez, hogy közben hűségesek maradunk az Úrhoz!

Olvassuk el Dán 9:23, 10:11-12 és Mt 10:29-31 szakaszait! E versek 
szerint mennyire foglalkoztatják Istent a személyes ügyeink?
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január 3.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„A Bibliának az a  rendeltetése, hogy eligazítsa azokat, akik meg akarják 
ismerni Alkotójuk akaratát. Isten adta az embernek a biztos prófétai beszé-
det. Dánielt és Jánost angyalok keresték fel, sőt Krisztus is eljött, hogy kö-
zölje a nemsokára bekövetkező eseményeket. Azok a fontos dolgok, ame-
lyek üdvösségünket érintik, nem titkosak. Isten nem úgy jelentette ki őket, 
hogy elbizonytalanítsák vagy megtévesszék az igazság őszinte kutatóját. 
Habakuk által ezt mondta az Úr: »Írd fel e látomást, és vésd táblákra, hogy 
könnyen olvasható legyen« (Hab 2:2)! Azok, akik imádkozó szívvel kutatják 
Isten szavát, könnyen megértik. Minden igaz, őszinte lélek előtt kitárulko-
zik az igazság világossága. »Világosság támad fel az igazra« (Zsolt 97:11). 
Egy egyház sem jut előre a szentség útján, ha tagjai nem kutatják buzgón, 
elrejtett kincsként az igazságot” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Buda-
pest, 2013, Advent Kiadó, 449-450. o.).

„Tanulmányozzuk Dániel és társai történetét! Bár az adott környezetük-
ben éltek és minden oldalról kísértés környékezte őket, hogy az énüknek 
kedvezzenek, mindennapi életükben mégis Istent tisztelték és dicsőítették. 
Eltökélték, hogy kerülnek minden gonoszságot. Nem voltak hajlandóak az 
ellenség útjára lépni, Isten pedig gazdag áldásokkal jutalmazta őket áll-
hatatos hűségükért” (Manuscript releases [Nr. 224], 4. köt., 1990, Ellen G. 
White Intézet, 169-170. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA! 
1) Dániel próféta könyvének tanulmányozása közben kiemelkedik egy 

igen fontos pont. Isten nemcsak, hogy Úr minden nemzet fölött, 
hanem személyesen, egyénileg, a  legbensőségesebb módon ismer 
valamennyiünket. Dániel próféta könyve 2. fejezetében álmot adott 
egy pogány királynak is. Felfoghatatlan közelségről tesz bizonysá-
got az, hogy képes egy alvó ember gondolataiba hatolva álmot 
közölni vele. Ugyanakkor végső soron az Úr irányítja a világ legna-
gyobb birodalmait is, Ő tudja, hogyan végződik majd minden. 
Miért találunk nyugalmat és reményt a  valóság ilyen bemutatása 
által? Milyen érzést vált ki bennünk a tudat, hogy ilyen közel van 
hozzánk az Úr, még a gondolatainkat is ismeri? Miért különösen 
fontos a kereszt által közvetített ígéret ebben az összefüggésben?

2) Beszéljünk az osztályban a klasszikus és az apokaliptikus próféciák 
közti különbségről! Mely példáit láthatjuk ezeknek a Bibliában?
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DÁNIEL HITE ÉS KIVÁLÓSÁGA

„És ada az Isten ennek a négy gyermeknek tudományt, minden írásban 
való értelmet és bölcsességet; Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és 
álmokhoz is” (Dán 1:17). 

„Dániel szabadulásának történetéből megtanulhatjuk, hogy Isten gyer-
mekeinek a próbában és a fájdalomban pontosan úgy kell viselkedniük, 
mint amikor a jövő ragyogó kilátásokkal kecsegteti őket és környezetük 
a lehető legkívánatosabb… Az az ember, akinek szíve Istenre támaszko-
dik, ugyanolyan a legsúlyosabb próbában is, mint a jó sorban, amikor 
Istentől fény, az emberektől pedig jóakarat sugárzik reá. A hit felfogja 
a láthatatlant és megragadja az örök valóságokat…

Dániel államférfiúi élete a Babiloni és a Méd-Perzsa Birodalomban 
tanúsítja azt az igazságot, hogy a közéleti személynek nem kell… fon-
dorlatosnak, ravasznak lennie, hanem lehet olyan is, akit Isten minden 
lépésnél eligazít. Dániel, a leghatalmasabb földi ország miniszterelnöke, 
Isten prófétája is volt, akit a menny ihletett. Ezt a hozzánk hasonló indu-
latú embert a Szentírás feddhetetlennek jellemzi. Amikor ellenségei ala-
posabban megvizsgálták ügyintézését, egyetlen hibát sem találtak benne. 
Dániel megmutatta, hogy mivé lehet minden közéleti ember, ha megtér, 
Istennek szenteli életét és indítékai Isten szemében helyesek.

A menny kívánalmainak pontos teljesítése földi és lelki áldásokat hoz. 
Az Istenhez tántoríthatatlanul hű Dániel, aki szilárd önuralmat gyako-
rolt, nemes méltóságával és rendíthetetlen becsületességével már ifjú ko-
rában megnyerte a felügyeletével megbízott pogány hivatalnok kegyét és 
irgalmát. Lásd Dán 1:9! Ugyanezek a tulajdonságok jellemezték későbbi 
életét is. Gyorsan emelkedett fel a Babiloni Birodalom miniszterelnöki 
tisztségébe. Az egymást követő királyok uralkodása alatt, az egyik nem-
zet bukása és egy másik világbirodalom felállítása idején olyan bölcses-
ségről és államférfiúi képességekről tanúskodott, olyan tapintatos, ud-
varias, jószívű és elvhű volt, hogy még ellenségei is kénytelenek voltak 
megvallani: »Nem találunk semmiféle ürügyet, hogy bevádolhassuk…«” 
(Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 
338-339. o.).
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január 4-10.

Jeruzsálemtől Babilonig

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 2Királyok 21:10-16; Dániel 1; Máté 16:24-26; 
2Korinthus 4:17; Galata 2:19-20; Jakab 1:5

„Isten megadta ennek a négy ifjúnak, hogy előrehaladjanak a tudományban, 
mindenféle írásban és bölcsességben. Dániel pedig értett a látomások és az 
álmok magyarázatához is” (Dán 1:17, RÚF).

A Biblia nem szégyelli megmutatni a bukott emberiség gyengeségét. Mózes 
első könyve 3. fejezetétől kezdve leleplezi az ember bűnét és annak szomorú 
következményeit. Ugyanakkor azoknak az eseteit is látjuk benne, akik szív-
ből hűségesek maradtak Istenhez, még akkor is, amikor nagy jutalma lett 
volna annak, ha másként döntenek. Dániel próféta könyvében olvashatjuk 
az effajta hűség néhány legmegindítóbb példáját.

Ám Dániel próféta könyvének tanulmányozása közben ne feledjük, hogy 
a  könyv valódi hőse Isten! Megszoktuk már azokat a  történeteket, ame-
lyek Dániel és a  barátai hűségét nyomatékosítják, de közben megfeled-
kezhetünk arról, hogy annak hűségét dicsérjük, aki vezette és megtartotta 
a négy fiatalembert, amikor a Babiloni Birodalom hatalmával és csábítása-
ival szembesültek. Éppen elég nagy kihívás az ember számára hűségesnek 
maradni a saját országában és hazájában, hát még akkor, amikor idegen 
föld, kultúra és vallás nyomása nehezedik rá! Ezek az emberi főszereplők 
viszont állták a sarat, mert Pál apostolhoz hasonlóan tudták, kinek hittek 
(2Tim1:12), az Úrba vetették bizalmukat.

2. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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január 5. vasárnap

ISTEN MINDENHATÓSÁGA

Első pillantásra úgy tűnhet, hogy Dániel próféta könyve a vereség komor fel-
ütésével kezdődik. Júda kapitulált Nabukodonozor előtt, aztán a templom 
edényeit Jeruzsálemből elvitték Sineár földjére. A „Sineár” szó a Bibliában 
1Móz 11:2 versében jelenik meg, Bábel tornyának helyszíneként. Sineár 
baljós jel, mert olyan tervre utal, ami az Isten elleni nyílt lázadásban gyöke-
rezik. Bábel építői ugyan kudarcot vallottak, amikor megkíséreltek felérni 
az égig, a külső látszat azonban arra utalhat, hogy Nabukodonozor és az 
istenei – akik Sineár földjéhez kötődtek – kerekedtek Izrael szövetségi Is-
tene fölé.

Csakhogy Dániel próféta könyvének nyitó sorai tisztázzák, hogy Jeruzsálem 
veresége nem a babiloni király túlerejének tudható be, hanem éppen azért 
következett be, mert az „Úr… [Nabukodonozor] kezébe adta Jójákímot, Júda 
királyát” (Dán 1:2, RÚF). Isten még jóval korábban kijelentette, hogy ha 
a népe megfeledkezik róla és áthágja a szövetséget, akkor fogságba viteti 
őket, idegen földre. Dániel tehát tudta, hogy Babilon katonai ereje mögött 
és azon túl a menny Istene irányítja a történelem menetét. Ez a világos felfo-
gás volt az Isten fennhatóságáról, ami megtartotta ezeket a fiatalembereket, 
és adott nekik erőt, illetve bátorságot ahhoz, hogy szembenézzenek a Babi-
loni Birodalom kísértéseivel és nyomásával.

Olvassuk el 2Kir 21:10-16, 24:18-20 és Jer 3:13 szakaszait! Miért adta 
Isten a babiloniak kezébe Júdát és Jeruzsálemet?

A 21. század kihívásai között újból meg kell erősíteni magunkban azt 
az istenképet, ami olyan élénken tükröződik Dániel próféta könyvéből is! 
A könyv szerint Isten, akit szolgálunk, hatalmával nem csupán a történe-
lem erőit mozgatja, hanem kegyelmesen közbelép népe életében is, hogy 
a szükség idején megadja nekik a legfontosabb segítséget. Ahogy pedig ké-
sőbb látni fogjuk, amit Isten a héber foglyokért megtett, azt a végidőben is 
megteszi majd a népéért, bármilyen támadások érjék őket és a hitüket.

Milyen kihívásokkal nézünk most szembe a hitünk terén, akár külső 
forrásokból, akár a gyülekezeten belülről, vagy talán a saját jellemhi-
báinkból fakadóan? Hogyan tanulhatunk meg Isten erejére támasz-
kodni, hogy győzhessünk, bármi is állja utunkat?

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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január 6.hétfő

MEGPRÓBÁLT HIT

Olvassuk el Dániel próféta könyve 1. fejezetét! Milyen nyomást nehezedett 
a fiatalemberekre, hogy megalkudjanak?

Babilonba érkezve ennek a négy fiatalembernek a legkomolyabb kihívással 
kellett szembesülnie a hitük és a meggyőződésük terén: kiválasztották őket, 
hogy különleges kiképzést kapjanak a király szolgálatára. Ókori uralkodók 
gyakran a szolgálatukba fogadták a legjobb foglyaikat, hogy a palotában dol-
gozzanak, és inkább az őket foglyul ejtő királyhoz és a birodalom isteneihez 
legyenek hűségesek. Az egész folyamat célja valójában az volt, hogy áttérít-
sék és átneveljék őket, átformálják a világnézetüket. Ennek részeként a héber 
foglyok új nevet is kaptak. A névcsere a hovatartozás és a sors változását is 
jelölte. A babiloniak tehát a foglyaikra akarták kényszeríteni a hatalmukat, 
az átnevezéssel azt igyekeztek erővel elérni, hogy asszimilálódjanak, átve-
gyék Babilon értékeit és kultúráját. Az eredeti, Izrael Istenére mutató nevük 
helyett idegen istenek tiszteletére utaló neveket adtak nekik. Ráadásul a ki-
rály azt is meghagyta, hogy a fiatalok az ő asztaláról egyenek. Az ókorban 
nagy jelentősége volt annak, ha valaki a király ételét fogyasztotta. Ez azt jel-
képezte, hogy az illető kizárólagos szövetségre lépett a királlyal, tőle függött. 
Mivel az ételeket általában a birodalom istenének vagy isteneinek ajánlották 
fel, alapvető vallási jelentése is volt a fogyasztásuknak. Nyilvánvalóan a ki-
rály vallási rendszerének elfogadását fejezte ki, azt, hogy részt vettek abban. 
Tehát Dániel és társai olyan körülmények között találták magukat, amelyek 
igencsak próbára tették őket. Egyenesen csodára volt szükség ahhoz, hogy 
megőrizhessék Isten iránti hűségüket és életben maradhassanak a birodalmi 
rendszer túlerejének közepette. Ráadásul az még tovább bonyolította a hely-
zetet, hogy Babilon városa az emberi teljesítmény nagyságának monumentá-
lis helyszíne volt. A babiloni templomok, függőkertek építészeti szépsége és 
a városon át kígyózó Eufrátesz folyó a felülmúlhatatlan hatalom és dicsőség 
képét hordozta magán. Lényegében Dánielnek és a barátainak felkínálták az 
előrejutás lehetőségét, illetve a rendszer előnyeinek és gazdagságának az él-
vezetét. Nem kellett tovább héber foglyokként élniük, királyi tisztségviselők-
ké válhattak. Vajon megalkusznak az elveik rovására, rálépnek a dicsőséggel 
kecsegtető, könnyebb útra?

Mivel magyarázhatták volna ezek a fiúk, ha megalkusznak, engedmé-
nyeket tesznek a meggyőződéseik terén? Milyen szempontból fenyeget-
hetnek bennünket is hasonló, talán kevésbé észrevehető kihívások?
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január 7. kedd

SZILÁRD ELTÖKÉLTSÉG

Olvassuk el Dán 1:7-20 részét! Hol figyelhető meg e két tényező: Dániel 
szabad akarata és Isten közbelépése? Milyen fontos elvet találunk még itt?

Úgy tűnik, a négy héber fogoly nem tiltakozott a babiloni név ellen. Nagy 
valószínűséggel nem is tehettek volna ellene semmit azon kívül, hogy ma-
guk között a héber nevüket használják. Viszont az már csak tőlük függött, 
hogy elfogyasztják-e a  király asztaláról származó ételt és bort. Tehát itt 
a négy férfi szabad akarata nagyon is fontos kérdés.

Viszont ha egy tisztségviselő megváltoztathatta a nevüket, akkor a menüt 
is megváltoztathatta. Két oka lehetett annak, hogy ők négyen miért nem 
akartak enni a király asztaláról.

Először is, a  király asztalára kerülő ételekben lehettek tisztátalan húsok 
(3Mózes 11. fejezet). Másodszor, az ételt előbb az isten képének ajánlották 
fel, majd csak ezek után került a király asztalára, fogyasztásra. Dániel tehát 
igen bátor volt, amikor bármiféle mentegetőzés vagy kertelés nélkül egy-
értelművé tette kérésének vallási indokát, azt, hogy a palotában felszolgált 
étel megszentségtelenítené őt és a barátait (Dán 1:8).

Néhány fontos pont kitűnik a Dániel és a babiloni hivatalnok közti pár-
beszédből. Először is, Dániel tisztában volt a tisztviselő nehéz helyzetével, 
ezért egy próbát ajánlott. Ha tíz napig az alternatív ételeket fogyasztják, 
az alatt bebizonyosodhat az étrend előnye, ami eloszlathatja a tisztviselő 
félelmeit. Másodszor, Dániel biztos volt benne, hogy rövid idő alatt ked-
vező fordulat lesz, és ennek az Istenbe vetett, rendíthetetlen hitéből kellett 
fakadnia. Harmadszor, a zöldségekből és vízből álló étrend választása arra 
mutat, amilyen ételeket adott Isten az emberiségnek a  teremtéskor (lásd 
1Móz 1:29); talán ez is befolyásolhatta Dániel döntését. Végtére is, ugyan 
mi lehetne jobb annál, amit eredetileg adott nekünk Isten?

Miért annyira fontos Dániel szabad választása, ami lehetővé tette, hogy 
Isten úgy cselekedhessen, ahogy szeretne (lásd Dán 1:9)? Milyen tanul-
ságokat szűrhetünk le ebből a döntéseink szabadságával kapcsolatban? 
Az Isten iránti bizalmunknak hogyan kell hatnia a választásainkra?
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január 8.szerda

FOGYATKOZÁS NÉLKÜLI, BÖLCS

Dánielt és társait azért választották ki udvari szolgálatra, mert megfelel-
tek Nabukodonozor elvárásainak. A  király szerint nem lehetett „semmi 
fogyatkozás” a palota tisztségviselőiben, „ábrázatra nézve szépek”-nek kel-
lett lenniük (Dán 1:4). Érdekes módon az izraelita szentélyben szolgáló 
emberekben és áldozatokban sem lehetett semmilyen „fogyatkozás” (3Móz 
21:16-24; 22:17-25). Mintha a babiloni király Izrael Istenéhez mérte volna 
magát, mert ő is hasonló követelményeket támasztott a palotájában szolgá-
lókkal szemben. Ezek a jelzők azonban áttételesen arra is utalhatnak, hogy 
Dániel és társai Istennek szánt élő áldozatok voltak a Babiloni Birodalom 
kihívásai között.

Olvassuk el Mt 16:24-26, 2Kor 4:17 és Gal 2:19-20 részeit! Ezek szerint 
hogyan maradhatunk hűségesek, bármilyen kísértések közé kerüljünk is?

Isten megjutalmazta a négy héber fogoly hűségét, és a tíznapos próbaidő 
után egészségesebbnek és tápláltabbnak tűntek, mint a többi diák, aki a ki-
rályi asztalról evett. Így Isten a négy szolgájának „tudományt, minden írás-
ban való értelmet és bölcsességet”, külön Dánielnek pedig „mindenféle láto-
máshoz és álmokhoz” való értelmet adott (Dán 1:17). Később ez az ajándék 
fontos szerepet játszott Dániel prófétai szolgálatában.

Isten megjutalmazta a babiloni udvarba került szolgái hitét, és nekünk is 
ad bölcsességet a  világi kihívások között. Dánielnek és a  társainak a  ta-
pasztalatából megtanuljuk, hogy valóban lehetséges tisztán megmaradni 
a  társadalom korrumpáló elemei dacára is. Azt is megértjük, hogy nem 
kell elszigetelni magunkat a  társadalomtól és a  kulturális élettől ahhoz, 
hogy Istent szolgálhassuk. Dániel és a barátai nemcsak egyszerűen olyan 
kultúrkörnyezetbe kerültek, ami hazugságokra, tévedésekre és mítoszokra 
épült, hanem amelyben mindenki ezeket a hazugságokat, tévedéseket és 
mítoszokat tanulta, ők mégis hűségesek maradtak.

Bárhol éljünk is, a hitünkhöz való hűség kérdésében találkozunk kihí-
vásokkal az azzal ellentétben ható kulturális és társadalmi befolyások 
között. Nevezzük meg a környezetünkben meglévő negatív hatásokat! 
Tegyük fel magunknak a kérdést: Mennyire tudok ezeknek ellenállni?
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január 9. csütörtök

A ZÁRÓVIZSGA

Olvassuk el Dán 1:17-21 szakaszát! Mi volt a négy férfi sikerének a kul-
csa? (Lásd még Jób 38:36; Péld 2:6; Jak 1:5!)

Miután a négy héber fiatalt három évig képezték „Babilon egyetemén”, a ki-
rály elé vitték őket záróvizsgára. Nemcsak egészségesebbek voltak a többi 
hallgatónál, hanem tudásban és bölcsességben is túltettek rajtuk. Azonnal 
felvették őket a király szolgálatába. Ne feledjük, hogy ennek a „tudásnak és 
bölcsességnek” a körébe bizonyára sok pogány ismeret is tartozott! Mégis 
megtanulták, sőt, nyilván alaposan, csak nem hittek benne.

Nabukodonozor azt hihette, hogy a királyi koszt és a képzés hozzájárult 
a  fiatalok kiemelkedéséhez. Dániel és a  társai viszont tudták, és a  törté-
net egyértelműen mutatja is, hogy lenyűgöző teljesítményük nem a  ba-
biloni rendszernek volt köszönhető. Minden Istentől származott. Milyen 
hatásos példa ez arra, hogy mit tehet Isten a benne bízókért! Nem szabad 
félnünk a  média, a  kormányzat és a  különböző intézmények lehengerlő 
erejétől, amelyek talán összezúzhatnák azt az identitástudatunkat, hogy 
Isten gyermekei vagyunk! Biztosak lehetünk abban, hogy ha Istenbe vetjük 
bizalmunkat, Ő képes megtartani, megőrizni bennünket minden helyzet-
ben. A lényeg, hogy jó döntéseket hozzunk, amikor éppen próba alá kerül 
a hitünk!

Dániel próféta könyve 1. fejezetét nézve néhány nagyon fontos tanulsá-
got szűrhetünk le Istennel kapcsolatban: 1) Isten irányítja a történelmet. 
2) Az Úr ad bölcsességet, hogy képesek legyünk megállni a kultúra és a tár-
sadalom ellentétes környezetében is. 3) Isten megjutalmazza azokat, akik 
benne bíznak belső meggyőződésük és életmódjuk kérdéseiben.

A fejezet így zárul: „Ott is maradt Dániel Círus király uralkodásának első 
évéig” (Dán 1:21, RÚF). Nagy a  jelentősége Círusz említésének: a  fogság 
idején felcsillantja a  remény szikráját. Círuszt arra választotta ki Isten, 
hogy szabaddá tegye népét és visszaengedje őket Jeruzsálembe. Bár a feje-
zet a vereség és a száműzetés látszatával kezdődik, a remény és a hazatérés 
gondolatával zárul. Ilyen Istenünk van: még az élet legnehezebb pillana-
taiban is kitárja a remény ablakát, hogy a szenvedésen és a fájdalmon túl 
megláthassuk a dicsőséget és az örömet.
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január 10.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Dánielnek és társainak ifjúságuk korai éveiben látszólag sokkal szeren-
csésebb volt a sorsuk Babilonban, mint a fiatal Józsefnek Egyiptomban, jel-
lempróbájuk azonban nem kevésbé volt súlyos. Ezek a királyi vérből szár-
mazó ifjak viszonylag egyszerű júdeai otthonukból kerültek el az akkori 
kor legpompásabb városába, a leghatalmasabb uralkodó udvarába, és ott 
kiválasztották őket arra, hogy képzést kapjanak a király szolgálatára. Na-
gyon erős kísértések vették körül őket abban a pompázatos, de romlott ud-
varban. A tényt, hogy ők, Jahve szolgái Babilonban voltak fogságban, hogy 
az Isten házának edényeit Babilon bálványainak templomában helyezték 
el, hogy Izrael királya maga is fogoly volt a babiloniak kezében, fogvatar-
tóik kevélyen emlegették mint annak bizonyítékát, hogy az ő vallásuk és 
szokásaik felsőbbrendűek, mint a hébereké. Ilyen körülmények között és 
az iszonyú megrázkódtatások során, amit Izrael népének Istentől való eltá-
volodása okozott, Isten bizonyságát adta Babilonnak arról, hogy Ő az Úr, 
parancsai szentek és az engedelmességnek biztos eredménye van. És ezt 
a bizonyságot rajtuk keresztül adta, akik kitartottak iránta való hűségük-
ben” (Ellen G. White: Nevelés. Budapest, 2015, Advent Kiadó, 48-49. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Beszéljünk az osztályban azokról a kulturális és társadalmi kihívá-

sokról, amelyekkel keresztényként szembe kell néznünk a társada-
lomban! Melyek ezek, és hogyan tanulhat meg az egyházunk meg-
felelően válaszolni azokra?

2) Gondoljunk bele, hogy Dániel és társai milyen könnyen tehettek 
volna engedményeket a hitük terén! Végtére is, a babiloniak fogsá-
gába kerültek, akik legyőzték a zsidó népet. Még milyen „bizonyí-
ték” kellett volna ahhoz, hogy a babiloni „istenek” hatalmasabbak 
Izrael Istenénél, amit Dánielnek meg a társainak is el kell fogadni? 
Milyen jelentős bibliai igazságokba kapaszkodhattak, amelyek segí-
tettek nekik ekkor megállni? (Lásd még Jer 5:19; 7:22-34!) Ennek 
fényében mennyire fontos, hogy jól ismerjük a  Bibliát és értsük 
a „jelenvaló igazságot”?

3) Miért különösen nagy a  hűség szerepe, nemcsak számunkra, 
hanem azoknak is, akik a mi hűségünk révén ismerhetik meg az Úr 
jellemét, akit szolgálunk?
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BALÁSSY LÁSZLÓ: 
TELJES ÉLET

Légy híd, amely az omló perc felett
igazság, hűség, szeretet szilárd
pillérein ragyogva ível át,
egymásba kötve földet és eget!
Futó évek fölébe így emeld
a lelkedet, lobogva, mint a láng!
Amit lebont a gyors Idő, ne bánd,
maradandóbbat épít életed!
Légy te a fény, mely századéjeket
világosítva szórja sugarát,
és összefonva végtelent s jelent
alkotva győzz le romlást és halált!
     A teljes élet értelmét ez adja:
     gyémánt a tett, a szó csak foglalatja.
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január 11-17.

A titoktól a kijelentésig

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 32:4; Zsoltár 138; Dániel 2; 
János 15:5; Apostolok cselekedetei 17:28; 1Péter 2:4

„Ezt mondta Dániel: Legyen áldott Isten neve örökkön-örökké; övé a bölcses-
ség és a hatalom” (Dán 2:20, RÚF)!

A Grönland körüli vizekben különféle méretű jéghegyek úsznak. A kisebb 
jégtáblák időnként az óriási méretűekkel ellentétes irányban mozognak. 
Az történik ilyenkor, hogy a kisebbeket a felszínen hajtja a szél, míg a ha-
talmas jégtömböket a tengeri áramlatok viszik. A történelemben a felszíni 
széljáráshoz és a  tengeri áramlatokhoz hasonlít a nemzetek felemelkedé-
se és bukása. A szél jelképez mindent, ami változhat és kiszámíthatatlan, 
mint amilyen az emberi akarat is. Ezekkel a szelekkel és fuvallatokkal egy 
időben egy másik erő is hat, ami még erősebb és több mindenben hason-
lít a tengeri áramlatokhoz. Ez Isten bölcs és hatalmas szándékának biztos 
mozgása. Ahogy Ellen G. White mondta: „Mindazáltal, ahogy a csillagok 
haladnak roppant körforgásukban a  számukra kijelölt pályán, úgy Isten 
sem siet és nem is késik szándéka véghezvitelében” (Ellen G. White: Jézus 
élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 23. o.). Bár a nemzetek, ideológiák és 
politikai pártok felemelkedése és bukása mintha egyedül az emberektől 
függne, Dániel próféta könyve 2. fejezete azt mutatja, hogy az emberi törté-
nelmet a menny Istene mozgatja a nagy finálé felé.

3. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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január 12. vasárnap

ISTEN MINDENÜTT JELENVALÓ VOLTA

Olvassuk el Dán 2:1-16 szakaszát! Milyen válságban találták magukat 
a héber fiatalok az álom miatt, amit az Úr adott a királynak?

Az ókorban igen komolyan vették az álmokat. A baljósnak tűnő álom ha-
marosan bekövetkező katasztrófát jelzett. Így könnyű megérteni, hogy Na-
bukodonozor miért lett olyan nyugtalan az álma miatt, amit ráadásul még 
el is felejtett, és ez csak rontott a helyzeten. A babiloni szakértők úgy hitték, 
hogy az istenek ki tudják jelenteni az álmok megfejtését, de Dániel prófé-
ta könyvének itteni álmával kapcsolatban tehetetlenek voltak, mert a király 
elfelejtette az egészet. Ha megtudták volna a tartalmát, kitalálhattak volna 
egy, az uralkodó kedvére való magyarázatot. Ám ebben a példátlan helyzet-
ben az álomfejtőknek be kellett vallaniuk a király előtt, hogy „Nincs is más, 
aki azt el tudná mondani a királynak, csak az istenek, akik nem laknak együtt 
a testben élőkkel” (Dán 2:11, RÚF).

A király nagy idegességében megparancsolta, hogy Babilon összes bölcsét 
öljék meg. Nem volt példa nélküli az ókorban az ilyen rémtett. Történelmi 
források mutatják, hogy I. Dáriusz egy összeesküvés miatt minden varázs-
lót kivégeztetett, Xerxész pedig halálba küldte a mérnököket, akik egy hi-
dat építettek, ami azután összedőlt. Dániel és társai éppen akkor fejezték 
be a képzést és kerültek a király szakértőinek a körébe, amikor Nabukodo-
nozor kiadta a rendeletét, ami így már rájuk is vonatkozott. Sőt, az eredeti 
nyelvezet arra utal, hogy a kivégzést azonnal meg kellett kezdeni, és már 
éppen Dánielre meg a barátaira került a sor. Dániel viszont „bölcsen és értel-
mesen” (Dán 2:14) közeledett Ariókhoz, a férfihoz, akinek az irányítására 
bízták a kivégzések lebonyolítását. Végül is Dániel magától a királytól kért 
időt, hogy megfejtse a titokzatos álmot. Nabukodonozor azzal vádolta a va-
rázslókat, hogy csak „időt” akarnak nyerni, érdekes módon az ő kérésének 
azonnal engedett. Dániel bizonyára egyetértett a varázslókkal abban, hogy 
egyetlen ember sem képes megmagyarázni ezt a rejtélyt, de ő ismerte Is-
tent, aki mind az álom tartalmát, mind annak magyarázatát fel tudja tárni.

A teológusok Isten „mindenütt jelenvaló voltáról” beszélnek, hogy bár 
távol van a teremtett világtól, nagyon közel is jön hozzánk. Mire tanít 
Isten közelségéről az, hogy Nabukodonozornak álmot adott? (Lásd 
még ApCsel 17:28!)

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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január 13.hétfő

AZ IMA

Dániel azonnal imádkozni hívta három barátját, és elmondta nekik, hogy 
kivégzik őket, ha Isten nem jelenti ki az álmot. Nekünk is fel kell ismer-
nünk, amikor valamilyen nagy gonddal nézünk szembe, hogy Istennek 
még a legkilátástalanabb helyzetek megoldására is van hatalma!

Olvassuk el Dán 2:17-23 részét! Az imádságnak melyik két formájával 
találkozunk itt?

Ez a fejezet két fajta imádságot említ. Az első a kérés: Dániel kérte Istent, 
hogy mutassa meg neki az álom tartalmát és annak magyarázatát (Dán 
2:17-19). Nincsenek meg az ima szavai, de azt olvassuk, hogy Dániel és 
a barátai „irgalomért könyörögtek a menny Istenéhez, hogy e titok miatt ne 
vesszenek el Dániel és társai a babiloni bölcsekkel együtt” (Dán 2:18, RÚF). 
Miközben imádkoztak, Isten meghallgatta a kérésüket, megmutatta a ki-
rály álmát és annak magyarázatát. Biztosak lehetünk abban, hogy amikor 
„irgalomért… a menny Istenéhez” könyörgünk, Ő meghallgatja a mi imáin-
kat is, még ha nem is olyan drámai módon válaszol, ahogyan itt láthattuk, 
mert Dániel Istene a mi Istenünk is!

Dániel és a barátai hálaadó és dicsőítő imába kezdtek, miután Isten meg-
adta a kérésüket. Magasztalták Istent, mert Ő a bölcsesség forrása, illetve Ő 
irányítja a természetet és a világ történelmét. Fontos tanulságot szűrhetünk 
itt le. Milyen gyakran dicsőítjük Istent és adunk neki hálát azért, mert meg-
hallgatta az imánkat? Jézus és a tíz leprás története jó példája az emberi 
hálátlanságnak. A  tízből egyedül csak egy fordult vissza „dicsőséget adni 
az Istennek” (Lk 17:18). Dániel felelete nemcsak a hálaadás és a dicsőítés 
fontosságára emlékeztet, hanem bemutatja Isten jellemét is, akihez imád-
kozunk. Ha hozzá fordulunk, bízhatunk abban, hogy Ő megteszi azt, ami 
leginkább a  javunkat szolgálja, tehát mindig dicsőítenünk kell Őt, hálát 
adva neki.

Olvassuk el a 138. zsoltárt! Milyen tanulságot szűrhetünk le ebből az 
imából, hogy minden helyzetben valóban hálásak tudjunk lenni?
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január 14. kedd

A SZOBOR, 1. RÉSZ

Olvassuk el Dán 2:24-30 szakaszát! Mit mondott itt Dániel, amire külö-
nösen fontos emlékeznünk? (Lásd még Jn 15:5 versét!)

Az imára válaszul Isten felfedte az álom tartalmát és annak magyarázatát 
is. Dániel habozás nélkül elmondta a királynak, hogy „Isten az égben” volt 
az, aki megadta a rejtély megoldását. Sőt, mielőtt Dániel jelentést tett volna 
az álom tartalmáról és magyarázatáról, megemlítette, hogy milyen kimon-
datlan gondolatai és aggodalmai voltak a királynak, miközben álmatlanul 
feküdt az ágyán. A körülmények bemutatása még inkább kiemelte az üze-
net hitelességét, hiszen erről csak a király tudhatott, Dániel pedig nyilván 
természetfeletti erő által értesült róla. Ám amikor Dániel ismertette az álom 
tartalmát, számolnia kellett egy másik válság kockázatával, ugyanis ez nem 
volt feltétlen jó hír Nabukodonozornak.

Olvassuk el Dán 2:31-49 részét! Mit mondott az álom Nabukodonozor 
országának végzetéről?

Az álomban egy méltóságteljes szobor jelent meg, aminek a feje „színarany-
ból volt, a melle és a karjai ezüstből, a hasa és az oldala rézből, a lábszárai vas-
ból, lábai pedig részben vasból, részben cserépből voltak” (Dán 2:32-33, RÚF). 
Végül egy kő „ledöntötte a szobrot vas- és cseréplábairól” (Dán 2:34, RÚF), az 
egész eltört, szétszóródott, mint pelyva a szélben. Dániel magyarázata sze-
rint a különböző fémek egymást követő birodalmakat jelképeznek, ame-
lyek váltják egymást a  történelem menetében. Nabukodonozor számára 
egyértelmű az üzenet: minden hatalma és dicsősége dacára Babilon majd 
lehanyatlik, egy másik ország veszi át a helyét, amit majd mások követnek, 
amíg egy egészen eltérő birodalom nem vált fel minden előzőt – Isten or-
szága, ami örökké megáll.

Figyeljük meg, hogy milyen rövid életű és ideiglenes minden, ami 
emberi! Mit tanítson ez nekünk a nagy reménységről, ami Jézusban, 
egyedül csak benne található? (Lásd Jn 6:54; 2Kor 4:18!)
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január 15.szerda

A SZOBOR, 2. RÉSZ

Olvassuk el megint az álmot és a magyarázatát (Dán 2:31-49)! Mit tanul-
hatunk belőle arról, hogy Isten előre ismeri a világ történelmét?

A Nabukodonozor álmában közölt prófécia egy általános vázlatprófécia, 
ami zsinórmértékként szolgál a Dániel próféta könyve 7-8. és 11. fejezetei-
ben lévő részletesebb próféciákhoz. A 2. fejezet nem feltételes prófécia. Ez 
egy apokaliptikus prófécia, konkrétan megjövendöli, amit Isten előre látott 
és a jövőben véghez fog vinni.

1. Az arany fej Babilont jelképezi (Kr. e. 626-539). Nincs más olyan fém, 
ami az aranynál jobb jelképe lehetne a Babiloni Birodalom erejének és gaz-
dagságának. A Biblia egyik angol fordítása szerint Babilon az „arany város” 
(Ézs 14:4), „arany pohár… az Úr kezében” (Jer 51:7; vö. Jel 18:16). Hérodo-
tosz, az ókori történész feljegyzéséből tudjuk, hogy az arany nagy bősége 
ékesítette a várost.

2. Az ezüst mellkas és karok Médó-Perzsiát képviselik (Kr. e. 539-331). 
Az ezüst az aranynál kevésbé értékes, mint ahogy a Méd-Perzsa Birodalom 
sem érte utol soha Babilon pompáját. Azért is találó jelkép ez a perzsákra, 
mert az adórendszerükben ezüstöt használtak.

3. A réz has és oldalak Görögországot szimbolizálják (Kr. e. 331-168). 
Ez 27:13 szerint a görögök rézedényekkel kereskedtek. Katonáik réz pán-
célzatot viseltek. A  sisakjuk, a pajzsuk és a  csatabárdjuk rézből készült. 
Hérodotosz leírja, hogy az egyiptomi I. Pszammetik a behatoló görög kaló-
zokat egy jóslat beteljesítőinek látta, ami szerint „rézemberek jönnek a ten-
ger felől”.

4. A vas lábak találó jelképei Rómának (Kr. e. 168 – Kr. u. 476). Dániel 
magyarázata szerint a vas a Római Birodalom lehengerlő erejére utal, ami 
minden más országnál tovább maradt fenn. A birodalom jellemzésére tö-
kéletes fém a vas.

5. A részben vas, részben cserép lábfejek a megosztott Európára utalnak 
(Kr. u. 476-tól Krisztus második eljöveteléig). A vas és az agyag keveréke 
jellemzően bemutatja, ami a  Római Birodalom széthullása után történt. 
Bár Európa egyesítésére sok kísérletet tettek, az uralkodói házak közötti 
házassági szövetségektől kezdve a jelenlegi Európai Unióig, a megosztott-
ság és a pártoskodás mindezidáig megmaradt, és ez a prófécia szerint így is 
lesz, míg Isten meg nem alapítja örök országát.
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január 16. csütörtök

A KŐ

Olvassuk el Dán 2:34-35, 44-45 verseit! Milyen tanítás rejlik ezekben 
a versekben a világ végső sorsáról?

Az álom arra összpontosít, hogy mi történik majd „az utolsó napokban” 
(Dán 2:28). Még ha erősek és gazdagok is a  vas (és a  cserép) országai, 
csak bevezetik a kő országának megalapítását. Bizonyos mértékig emberi 
készítménynek számítanak a fémek és a cserép, az álombeli követ viszont 
nem érintette emberi kéz. Más szóval, noha minden korábbi birodalomnak 
egyszer vége lesz, a kő által jelképezett ország örökre megáll. A szikla ha-
sonlata gyakran utal Istenre (pl. 5Móz 32:4; 1Sám 2:2; Zsolt 18:32), a kő 
pedig a Messiás szimbóluma lehet (Zsolt 118:22; 1Pt 2:4, 7). Tehát a kő 
a legtalálóbb jelkép Isten örök országa megalapítására.

Egyes érvelések szerint a kő országát Jézus a földi szolgálata idején alapí-
totta meg, és az evangélium hirdetése jelképezi, hogy Isten országa az egész 
világon, mindenhol ott van. Pedig a kő országa csak azután jön el, hogy 
a négy fő birodalom lehanyatlik és az emberi történelem elér a megosztott 
országok idejéhez, amit a szobor lábfejei és lábujjai jelképeznek. Ez kizár-
ja, hogy az 1. században következett volna be, mert Jézus földi szolgálata 
a negyedik birodalom, Róma uralma idejére esett.

A kő aztán heggyé nő. Vagyis az a  „kő pedig, amely ledöntötte a  szobrot, 
nagy heggyé változott, és elfoglalta az egész földet” (Dán 2:35, RÚF). Ez a kép 
a Sion hegyét juttatja eszünkbe, ahol a templom állt, ami az Ószövetségben 
Isten földi országát jelképezte. Érdekes, hogy a hegyből leszakadt kő maga 
is heggyé lesz. Ez a hegy, ami a szöveg szerint már létezik, minden bizony-
nyal a mennyei Sionra, a mennyei szentélyre mutat, ahonnan eljön majd 
Krisztus, hogy megalapítsa örök országát. A mennyből leszálló Jeruzsálem-
ben (Jel 21:1–22:5) válik majd valóra ez az ország.

Dániel próféta könyve 2. fejezetének üzenete eddig az összes biroda-
lommal kapcsolatban beigazolódott. Miért valóban logikus és bölcs 
dolog, ha Isten örök országa eljövetelét illetően is megbízunk próféci-
ájában? Miért ésszerűtlen, ha az ember nem hisz a próféciában?
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január 17.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Fontos felfigyelni arra, hogy Dániel próféta könyve 2. fejezetének állóképe 
aranyból és ezüstből, a gazdasági hatalmat jelző fémekből készült! A szo-
borban volt még réz és vas is, amit általában szerszámokhoz és fegyverek-
hez használtak, valamint agyag, amit az ókori világban háztartási célokra 
fordítottak. A szobor tehát színes képet mutat az emberiségről és vívmá-
nyairól. Különösen találó, hogy az egyes testrészek a  világi birodalmak 
egymásutánját és azt a  végső megosztottságot jelképezik, ami az emberi 
történelem utolsó napjaira jellemző. A kő viszont határozottan úgy jelenik 
meg, mint ami „kéz érintése nélkül” (Dán 2:45) szakad le, ez is nyomaté-
kosítja, hogy természetfeletti módon ér véget az ideiglenes világ, minden 
emberi vívmányával.

Bár „a puszta szem számára az emberi történelem a hatások és ellenhatá-
sok kaotikus közjátékának tűnik… Dániel arról biztosít, hogy mindezek 
mögött ott áll Isten, aki letekint rájuk és ezekben mozog, mert el akarja 
érni, amit a legjobbnak tart” (William H. Shea: Daniel: A Reader’s Guide. 
Nampa, ID, 2005, Pacific Press, 98. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Jó tudni, hogy a világ döbbenetes káosza és szenvedése között Isten 

az, aki végső soron irányít és majd mindennek dicsőséges véget ad! 
Addig is mi a szerepünk abban, hogy a  tőlünk telhető legtöbb jót 
megtegyük, könnyítve a bűnbe süllyedt világ szenvedésén?

2) Hogyan magyarázzuk, hogy Dániel és a foglyok szorosan együttmű-
ködtek azzal a pogány vezetővel, illetve hűségesek voltak hozzá, aki 
annyi kárt okozott Izrael népének?

3) Ahogy már láthattuk, némelyek azzal érvelnek, hogy a kéz érintése 
nélkül leszakadó kő az evangélium terjedésére utal a világban. Ez 
több okból sem lehet így, többek között Dán 2:35 verse szerint sem, 
hiszen a  kő szétzúzza a  korábbi nemzeteket, „nyomát sem lehetett 
találni” (RÚF). Ez nem történt meg a kereszt után. Továbbá néhá-
nyan az egyházzal próbálják azonosítani a szikla birodalmát, csak-
hogy nem veszik figyelembe, hogy a  kő országa átveszi minden 
emberi uralom helyét, az egész világra kiterjed. Tehát egyedül Jézus 
második eljövetele indíthatja el azt a folyamatot, amit ennek a pro-
fetikus álomnak a csúcspontja ábrázol. Miért Jézus második advent-
je a legértelmesebb magyarázat arra, ami a kő által történik az idők 
végén?
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BALÁSSY LÁSZLÓ::
RINGATÓ

Mint játékban kifáradt kisgyerek
megül, ha az éjszaka közeleg,
megül szülője karján csendesen,
úgy nálad én is egykor, Istenem,
mint a munkás, napját bevégezetten,
ha itt az este, megnyugszom kezedben…
Mint gyertyaláng, mely lassan csonkig ég,
mint elfogyó, kihunyó, kicsi mécs;
erecske, mely folyammá szélesül,
s a végtelen tengerrel egyesül…
Hab habra csap, hullám hullámra hull,
de túl lángon s hunyt mécsen messze túl,
hol minden ér örök mederre lel,
hol hab s hullám szelíden megpihen:
időtlen évek ormai felett,
örök Virrasztó, őrködik szemed!
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január 18-24.

A kemencétől a palotáig

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 20:3-6; 5Mózes 6:4; Zsoltár 138; 
Dániel 3:1-30; 1Korinthus 15:12-26; Zsidók 11; Jelenések 13:11-18

„Ímé, a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő, tü-
zes, kemencéből, és a te kezedből is, oh király, kiszabadít minket” (Dán 3:17)!

„Így ezek a fiatalok Szentlélekkel telve az egész nemzet előtt kinyilvánítot-
ták a hitüket, hogy az egyedül igaz, élő Istent imádják. A hitük megvallása 
volt az elveik legékesebb bemutatása. Az élő Isten szolgáinak ki kell nyil-
vánítaniuk tiszteletüket iránta, hogy megmutassák a bálványimádóknak, 
milyen ereje és hatalma van az Úrnak! Meg kellett vallják, hogy egyedül Őt 
tisztelik és imádják, és semmilyen megfontolás, még az életük védelme sem 
késztetheti őket a legcsekélyebb engedményre sem a bálványimádás iránt. 
Közvetlen és életbevágó a hatása ezeknek a tanulságoknak ránk nézve, az 
utolsó napokban” (Ellen G. White: In Heavenly Places. 149. o.). Azt gon-
dolhatnánk, az Isten tisztelete miatti halálos fenyegetésre csak a tudomány 
előtti és babonás korban kerülhetett sor, viszont a Szentírás rámutat, hogy 
a végidőben hasonló, ám világszéles jelenség bontakozik majd ki, akkor, 
amikor a világ nagy „fejlődésnek” indul. Így ezt a történetet tanulmányozva 
betekintést nyerhetünk abba, hogy a Biblia szerint milyen helyzetekkel kell 
majd Isten hűséges népének szembenéznie.

4. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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január 19. vasárnap

AZ ARANYSZOBOR

Olvassuk el Dán 3:1-7 szakaszát! Vajon mi késztethette a királyt a szobor 
felállítására?

Körülbelül húsz év telhetett el az álom és a szobor felállítása között. Min-
denesetre úgy tűnik, a király nem tudta elfelejteni az álmot, sem azt, hogy 
más erők uralkodnak majd Babilon helyett. Nem elégedett meg azzal, hogy 
ő az arany fej, egy egész arany szoborral kívánta jelképeztetni magát. Így 
akarta hirdetni az alárendeltjeinek, hogy birodalma mindvégig megáll 
a történelem során.

Ez az öntelt hozzáállás Bábel tornyának építőit juttatja eszünkbe, akik föl-
fuvalkodottságukban magát Istent kísértették. Nabukodonozor itt éppen 
olyan arroganciáról tett bizonyságot. Sok mindent ért el Babilon uralko-
dójaként, és képtelen volt elfogadni a gondolatot, hogy országa idővel el-
múlik. Így önfelmagasztalásában olyan szobrot készíttetett, ami a hatalmát 
jelezte. Ezzel akarta felmérni az alattvalói hűségét is. Bár nem egyértelmű, 
hogy az állókép a királyt ábrázolta vagy egy istenséget, de ne feledjük: az 
ókorban nem volt egészen világos a politikát és a vallást elválasztó vonal, 
már ha létezett egyáltalán!

Azt se felejtsük el, hogy Nabukodonozornak két alkalma is volt megismer-
ni az igaz Istent. Az első, amikor próbára tette a  fiatal hébereket és tíz-
szer bölcsebbnek találta őket Babilon más bölcseinél. Majd miután a többi 
szakértő nem tudta felidézni a  király álmát, Dániel megjelentette a  gon-
dolatait, az álmot, sőt még annak magyarázatát is. Végül Nabukodonozor 
elismerte Dániel Istenének nagy hatalmát. Ám meglepő módon a korábbi 
teológiai leckék nem tartották vissza attól, hogy visszatérjen a bálványimá-
dáshoz. Miért? Minden bizonnyal a büszkesége miatt. A bűnös ember nem 
hajlandó elfogadni, hogy anyagi és eszmei természetű eredményei csupán 
hiábavalóságok és mulandóak. Időnként mi is kis „Nabukodonozorként” 
viselkedünk, mikor túl sok figyelmet szentelünk annak, amit elértünk, és 
megfeledkezünk arról, hogy mindaz mennyire jelentéktelen lehet az örök-
kévalóság fényében.

Mit tehetünk, nehogy – akár burkolt módon is – olyan csapdába 
essünk, mint Nabukodonozor?

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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január 20.hétfő

FELSZÓLÍTÁS AZ IMÁDATRA

Olvassuk el Dán 3:8-15 és Jel 13:11-18 részeit! Milyen párhuzamot lá-
tunk a Dániel idejében történtek és a jövőbeli események között?

Az arany szobor Dura mezején állt, aminek neve akkád nyelven „fallal kö-
rülvett hely” – egy roppant nagy, falakkal határolt szentély hatását keltette. 
Ha pedig ez még nem lenne elég, a közeli kemence egy oltárhoz hasonlított. 
A babiloni zene a  liturgia részét képezte. Hétféle hangszert sorolnak fel, 
mintha ezzel is mutatták volna a dicsőítés rendjének teljességét és haté-
konyságát.

Ma minden oldalról különböző hatások bombáznak, hogy új életformát 
vegyünk fel, fogadjunk el új ideológiákat és ne kötelezzük el magunkat 
Isten hatalma mellett, inkább a Babiloni Birodalom mai utódaival lépjünk 
szövetségre. Időnként lehengerlőnek érezzük a világ csábításait, de emlé-
keztessük magunkat, hogy legfőképpen a teremtő Istennek tartozunk szö-
vetségi hűséggel! 

A prófétai naptár szerint a föld történelmének utolsó napjaiban élünk. A je-
lenések könyve 13. fejezete kijelenti, hogy a  föld lakosait felszólítják a  fe-
nevad képének imádatára, kényszerítve „mindenkit, kicsiket és nagyokat, 
gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat, hogy a jobb kezükön vagy 
a homlokukon egy bizonyos jelet viseljenek” (Jel 13:16, EFO).

Az emberek hat csoportjáról mondja a prófécia, hogy a fenevad képének 
szövetségese lesz: kicsik és nagyok, gazdagok és szegények, szabadok és 
szolgák. Szintén a hatos számot hangsúlyozza a fenevad száma, a hatszáz-
hatvanhat. Ez is mutatja, hogy a  Nabukodonozor által felállított állókép 
csak egy példája annak, amit a végidei Babilon tesz majd az utolsó időkben 
(lásd Dán 3:1 versét a hat és a hatvan jelképeivel kapcsolatban). Tehát jól 
tesszük, ha nagy figyelmet szentelünk az ebben az elbeszélésben történtek-
nek és annak, hogy Isten a hatalmával irányítja a világ ügyeit!

Az imádat nem csak azt jelenti, hogy valami előtt leborulunk és nyil-
vános hűségesküt teszünk. Milyen, sokkal burkoltabb módjai is lehet-
nek annak, hogy az ember végül nem az Urat, hanem valami mást 
imád?
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január 21. kedd

TŰZPRÓBA

Az állókép imádatát, amit a  király elrendelt, a  három héber fiatalember 
a  jeruzsálemi templomi istentisztelet vérlázító hamisítványának érezte. 
Tisztséget viseltek a birodalomban és hűségesek voltak a királyhoz, de az 
Istennel való szövetségük határt szabott az emberi lojalitásuknak. Bizonyá-
ra készen álltak volna hűséges vezetőkként tovább szolgálni a királyt, de 
abban a szertartásban semmiképp sem vehettek részt.

Olvassuk el 2Móz 20:3-6 és 5Móz 6:4 verseit! E szövegek szerint tehát 
miért álltak ki a hitükért ezek a férfiak?

A király utasításait követve az emberek leborultak a hangszerek hangjára, 
hogy imádják az arany állóképet. Csak hárman – Sidrák, Misák és Abed-
négó – mertek ellenszegülni az uralkodó parancsának. A babiloniak kö-
zül néhányan azonnal feljelentették őket. A vádaskodók a következőkkel 
bőszítették a királyt: 1) maga a király helyezte ezt a három fiatalt Babilon 
tartománya fölé; 2) a zsidó férfiak nem szolgálják a király isteneit; 3) nem 
imádják a király által felállíttatott aranyszobrot (Dán 3:12). Nagy harag-
ja ellenére Nabukodonozor még egy esélyt adott a három férfinak. Kész 
volt az egész procedúrát megismételtetni, ha a héberek az álláspontjukkal 
szakítva imádattal borulnak le a szobor előtt. Ám ha erre nem hajlandók, 
a tüzes kemencébe vetik őket. Nabukodonozor a leggőgösebb kijelentéssel 
zárta szavait: „és kicsoda az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezeim-
ből” (Dán 3:15)?

A héberek természetfeletti bátorsággal feleltek a  királynak: „Van nekünk 
Istenünk, akit mi tisztelünk: Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes ke-
mencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó, király! De ha nem tenné is, 
tudd meg, ó, király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az 
aranyszobor előtt, amelyet felállíttattál” (Dán 3:17-18, RÚF)!

Tudták, Isten képes megszabadítani őket, de semmi nem garantálta, 
hogy ezt meg is teszi. Mégsem voltak hajlandóak engedelmeskedni 
a  király parancsának, noha azzal is számolhattak, hogy elevenen 
elégetik őket. Honnan kaphatunk ilyen hitet?
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szerda január 22.

A NEGYEDIK FÉRFI

Olvassuk el Dán 3:19-27 szakaszát! Mi történt? Még ki volt ott a tűzben?

Nabukodonozor elképedt, amikor a kemencében egy negyedik embert is 
látott, miután a hűséges hébereket a tűzbe dobatta. Úgy tudta a legjobban 
leírni a negyedik személy ábrázatát, hogy olyan, mint valami „istenek-fiáé” 
(Dán 3:25).

A király nem mondhatott ennél többet, de mi tudjuk, hogy ki a negyedik 
személy. Ő az, aki megjelent Ábrahámnak Sodoma és Gomora pusztulása 
előtt, Ő küzdött Jákóbbal a Jabbok révénél, Ő mutatta meg magát Mózes-
nek az égő csipkebokorban. Ő volt Jézus Krisztus, még a testetöltése előtt. 
Azért jött, hogy bemutassa: Isten a népe mellett áll a bajban.

Ellen G. White így ír: „Az Úr azonban nem feledkezett el övéiről. Amikor 
tanúit bevetették a kemencébe, a Megváltó személyesen jelent meg nékik, 
és velük járkált a  tűz közepében. A  hőség és hideg Urának jelenlétében 
a lángok nem tudták megemészteni őket” (Ellen G. White: Próféták és kirá-
lyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 315. o.).

Amint Isten mondja Ézsaiás próféta könyvében: „Ha vízen kelsz át, én veled 
vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzse-
lődsz meg, a láng nem éget meg téged” (Ézs 43:2, RÚF).

Szeretjük ezeket a történeteket, de felvetődik a kérdés másokkal kapcsolat-
ban, akik a hitük miatti üldözés idején nem szabadulnak meg csodálatos 
módon. A héberek minden bizonnyal tudtak Ézsaiás és Zakariás esetéről, 
akiket istentelen királyok végeztettek ki. A szent történelem során szörnyű 
szenvedést álltak ki hűséges keresztények, sőt még napjainkban is megtör-
ténik ez. Sokan nem csodálatos szabadulást éltek meg, mint ami ebben az 
esetben történt, hanem fájdalmas halált haltak. Itt egy olyan esetről hal-
lunk, amikor a hűségesek csoda folytán megmenekülnek, de amint tudjuk, 
nincs ez mindig így.

Végül milyen csodálatos szabadulás vár Isten egész hűséges népére, 
bárhogy érjen is véget földi életük (1Kor 15:12-26)?
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csütörtökjanuár 23.

AZ IGAZI HIT TITKA

Talán azon töprengünk Sidrák, Misák és Abednégó történetén gondolkod-
va, hogy Mi a titka az ilyen erős hitnek? Hogyan készülhettek fel arra, hogy 
ha még elevenen elégetnék őket, akkor sem borulnának le az állókép előtt? 
Gondoljunk csak bele, hányféle magyarázatot találhattak volna arra, ha en-
gednek a király parancsának! Tisztában voltak vele, hogy meghalhatnak, 
sok más hőshöz hasonlóan mégis megingathatatlanok maradtak.

Olvassuk el A zsidókhoz írt levél 11. fejezetét! Mit tanít ez a rész a hitről?

Ahhoz, hogy ilyen hitünk legyen, meg kell értenünk, mi a hit valójában. 
Egyesek mennyiségi kérdést látnak benne, az Istentől kapott válaszok 
alapján mérik hitüket. Elmennek a bevásárlóközpontba és parkolóhelyért 
imádkoznak. Amennyiben lesz helyük, amikor megérkeznek, abból arra 
következtetnek, hogy erős a hitük. Ha minden hely foglalt, úgy gondolhat-
ják, a hitük nem elég erős ahhoz, hogy Isten meghallgassa az imájukat. 
Veszélyessé válhat ez a felfogás a hitről, mert manipulálni akarja Istent és 
nem számol az Úr mindenhatóságával, bölcsességével.

Az Istennel való kapcsolat minőségétől függ és az Úr iránti teljes bizalmat 
eredményez az igazi hit, amiről Dániel barátai tanúságot tettek. A valódi 
hit nem próbálja Isten akaratát az emberéhez hajlítani, inkább a sajátját 
meghajtja az Övé előtt. Amint láttuk, a három héber férfi nem tudta pon-
tosan, mit tartogatott a  számára Isten, amikor eldöntötte, hogy nem en-
ged a királynak és hűséges marad az Úrhoz. Helyesen választottak, nem 
befolyásolta őket a következményektől való félelem. Ez az, ami valójában 
jellemzi az érett hitet. Őszinte hitről teszünk bizonyságot, ha elmondjuk 
a kérésünket Istennek, bízva, hogy Ő majd azt teszi, ami nekünk a legjobb, 
még akkor is, ha nem látjuk előre, mi történik majd és miért.

Hogyan edzhetjük a hitünket nap mint nap azokkal a „kis dolgokkal”, 
amelyek növelhetik azt, és segítenek felkészülni a  későbbi, még 
nagyobb kihívásokra? Sok szempontból miért éppen a  „kis dolgok-
kal” kapcsolatos próbák a legfontosabbak?
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január 24.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Fontos tanulságokat kell levonnunk abból, ami a héber ifjakkal Dura me-
zején történt. Napjainkban Isten számos szolgája – bár ártatlan – szenved 
majd olyan emberek kezétől megalázást és meggyalázást, akiket Sátán irigy-
gyé és vallásában vakbuzgóvá tesz. Különösen azok ellen gerjednek harag-
ra, akik megszentelik a negyedik parancsolatban foglalt szombatot. Végül 
pedig egyetemes rendelettel halálra méltónak ítélik őket.

Az Isten népe előtt álló gyötrelmes idő megingathatatlan hitet igényel. Meg 
kell mutatniuk, hogy imádatuknak Ő az egyedüli tárgya, és semmilyen 
áron, még az életük árán sem lehet őket rábírni arra, hogy akár egy kicsit is 
kiegyezzenek a hamis imádattal. A hűséges szív számára az örök Isten Igéje 
mellett a bűnös, halandó emberek parancsai elvesztik jelentőségüket. Az 
igazságnak engedelmeskednek, legyen bár börtön, száműzetés vagy halál 
a következménye” (Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, 
Advent Kiadó, 317. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Olvassuk el 1Pt 1:3-9 szakaszát! Miért van az, hogy egyeseket Isten 

megment a szenvedéstől, míg másokat nem? Vagy esetleg az efféle 
kérdésekre most még egyszerűen nem kaphatjuk meg a  választ? 
Miért kell bíznunk Isten jóságában az ilyen csalódások ellenére is, 
amikor bizonyos esetekben nem jön csodálatos szabadulás?

2) Mi lenne az eset tanulsága akkor is, ha a  héber férfiak a  tüzes 
kemencében halnak meg?

3) A végidőre vonatkozó ismereteink alapján mi lesz az a külső jel, az 
a kérdés, ami megmutatja, hogy valójában kit imádunk? Ezek sze-
rint tehát mennyire fontos a szombat?

4) Olvassuk el Lk 16:10 versét! Hogyan segítenek Krisztus szavai meg-
érteni, hogy mit is jelent hit által élni?

5) Olvassuk el megint Dán 3:15 versét, Nabukodonozor szavait: „és 
kicsoda az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezemből?” Hogyan 
válaszolnánk erre a kérdésre?
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ARTHUR SMITH:
CSEND-SZIMFÓNIA

A hómező dalol fehéren,
de nem hallod az énekét.
Hallgat a tölgy, a szikla bérce,
mégis dicséri Istenét,
mind csendben áldja Istenét.
Az ember hozsannázva ujjong,
de ácsolja kínkeresztjét.
Ne zengj, szívem! Csitulj el ajkam!
Ma csendben áldom Istenem én.
Segíts, Uram, ajkamra adj dalt,
mely nélkülöz ritmust, zenét,
mely hirdeti szavak nélkül is 
a nagyvilágon szerteszét: 
Hangok a csendet mind elűzik,
elég volt a zajból, elég!
Adj békét, csendet életünkbe, 
legyen egy csend-szimfónia,
melyből csak egy zsolozsma zeng fel:
Áldott legyen a csend Ura! 
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január 25-31.

A büszkeségtől az alázatig

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 2Királyok 20:2-5; Példabeszédek 14:31; 
Dániel 3:31–4:34; Jónás 3:10; Filippi 2:1-11

„Mily nagyok az Ő jelei, mily hatalmasak csodái! Az Ő királysága örök ki-
rályság, és uralma megmarad nemzedékről nemzedékre” (Dán 3:33, RÚF)!

Valójában a büszkeséget tartják az eredendő bűnnek. Először Luciferben, 
a mennyei udvar egyik angyalában mutatkozott meg. „Szíved felfuvalkodott 
szépséged miatt; megrontottad bölcsességedet fényességedben; a földre vetette-
lek királyok előtt, adtalak szemük gyönyörűségére” (Ez 28:17) – mondta Ezé-
kiel által Isten.

A büszkeség okozta Lucifer vesztét, így ő ezt most arra használja fel, hogy 
sokakat vezessen a pusztulás felé vezető útra. Mind bűnössé lett emberek 
vagyunk, egyedül Istentől függ a létünk. Bármilyen ajándékkal is rendelkez-
zünk és akármit is értünk el vele, az egyedül csak Istentől származhatott. 
Tehát hogyan mernénk büszkék, dicsekvők vagy arrogánsak lenni, amikor 
valójában alázatosnak kellene lennünk mindenben, amit csak teszünk?!

Sok időbe telt, mire Nabukodonozor megértette az alázat jelentőségét. Még 
az sem változtatott az élete irányán, hogy a tüzes kemencében megjelent 
egy negyedik alak (lásd az elmúlt heti részt). Csak azután ismerte be a ki-
rály a valódi állapotát, hogy Isten elvette tőle az országot és a mező vadjai 
között élt.

5. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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január 26. vasárnap

„NEM EZ-É AMA NAGY BABILON…”

Olvassuk el Dán 3:31–4:30 részét! Mi történt a királlyal, és miért?

Isten egy második álmot adott Nabukodonozornak, amit a király nem felej-
tett el. Ám mivel a babiloni szakértők megint kudarcot vallottak, magához 
hívatta Dánielt, hogy fejtse meg a látottakat. Álmában az uralkodó előtt egy 
nagy fa jelent meg, ami felért az égig, majd egy mennyei lény megparan-
csolta, hogy vágják ki. Csak a tönk és a gyökerek maradhattak a földben, 
az ég harmata öntözte. Nabukodonozort az álomnak az a  része aggaszt-
hatta, amikor a mennyei lény kijelentette: „Az ő emberi szíve változzék el, és 
baromnak szíve adassék néki, és hét idő múljék el felette” (Dán 4:13). Dániel 
felmérte az álom súlyát, és udvariasan azt mondta, hogy bárcsak a király 
ellenségeire vonatkozna. Ugyanakkor az üzenethez hűen kifejezte, hogy az 
valójában Nabukodonozornak szól.

A Bibliában a fák gyakran királyokat, nemzeteket és birodalmakat jelképez-
nek (Ezékiel 17; 31; Hóseás 14; Zak 11:1-2; Lk 23:31). Tehát a nagy fa illő 
szimbólum a felfuvalkodott királyra. Isten uralmat és hatalmat adott Na-
bukodonozornak, ő viszont makacsul nem volt hajlandó elismerni, hogy 
mindent tőle kapott.

Összpontosítsunk Dán 4:27 versére! Mit mondott a király, ami mutatja, 
hogy még akkor sem fogta fel, milyen figyelmeztetést kapott az Úrtól?

Talán azért olyan veszélyes a büszkeség, mert elfeledteti velünk, mennyire 
Istentől függünk mindenben. Ingoványos lelki talajon állunk, ha erről el-
feledkezünk!

Mit értünk el az életben? Lehetséges úgy büszkének lenni az eredmé-
nyeinkre, hogy közben nem fuvalkodunk fel? Ha igen, akkor hogyan?

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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január 27. hétfő

A PRÓFÉTA FIGYELMEZTETÉSE

Olvassuk el Dán 4:24 versét! Mit mondott Dániel a  királynak a  bekö-
vetkező dolgokra való figyelmeztetésen kívül? Mit kell tennie és miért? 
(Lásd még Péld 14:31!)

Dániel nemcsak elmagyarázta az álom jelentését, hanem a helyzetből való 
kiutat is megmutatta Nabukodonozornak: „Azért, ó, király, fogadd meg a ta-
nácsomat: Hagyj fel vétkeiddel, légy igazságos, és gonoszság helyett bánj irgal-
masan a szegényekkel! Így majd boldogan élhetsz sokáig” (Dán 4:24, RÚF).

Nabukodonozor hatalmas építkezést hajtott végre Babilonban. A kertek, 
a csatornarendszer, a több száz templom és az egyéb építési tervek miatt 
az ókori világ egyik csodája lett a város. Ám a nagy pompát és szépséget 
a rabszolgák munkaerejének kihasználásával és a szegények elhanyagolá-
sával érték el, legalábbis részben. A birodalom gazdagsága a király és udva-
ra élvezetének kielégítését szolgálta. Nabukodonozor büszkesége így nem 
csupán akadályozta, hogy elismerje Istent, hanem emiatt a szükségben le-
vők nehézségeit is teljesen figyelmen kívül hagyta. Isten különös figyelmet 
szentel a szegényeknek, így nem meglepő, hogy Dániel az összes lehetséges 
dolog közül a rászorulók elhanyagolásának bűnét emelte ki a király előtt.

Nincs semmi újdonság a  Nabukodonozornak szóló üzenetben. Az ószö-
vetségi próféták gyakran figyelmeztették Isten népét, hogy ne nyomják el 
a szegényeket. A király száműzetését kiváltó egyik legnagyobb bűne való-
ban az volt, hogy nem törődött a szükségben lévőkkel. Végül is, a könyö-
rület a szegények iránt a keresztény jótékonyság egyik legmagasabb fokú 
megnyilvánulása, a szegények kihasználása és figyelmen kívül hagyása vi-
szont személyesen Isten elleni támadásnak minősül. A szükségben levők-
ről gondoskodva elismerjük, hogy minden Istené, vagyis mi nem tulajdo-
nosok, csupán az Ő javainak a sáfárai vagyunk.

Istent tiszteljük és elismerjük az Ő fennhatóságát, amikor a  javainkkal 
másokat szolgálunk. Végső soron Isten uralmának kell meghatároznia az 
anyagi javak értékét és szerepét. Ezen a téren vallott Nabukodonozor ku-
darcot, és mi is ezt kockáztathatjuk, ha nem ismerjük el, hogy Isten az Úr 
a teljesítményeink fölött, ha nem fejezzük ezt ki a szükségben levők meg-
segítésével.
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január 28. kedd

A MAGASSÁGOS URALKODIK…

Nabukodonozor hallotta a tanácsot, hogy bánja meg a bűneit és kérje Isten 
bűnbocsánatát, de a  király rendíthetetlen büszkesége miatt a  mennynek 
végre kellett hajtania az ítéletet (Dán 4:25-30). Amikor a király a palotá-
jában sétált és önmagát dicsérte mindazért, amit elért, olyan mentális ál-
lapotba került, ami miatt el kellett távolítani a palotából. Egyfajta elmebe-
tegség uralkodott el rajta, amit orvosi likantrópiának neveznek. Ebben az 
állapotban a beteg állatként viselkedik, és úgy érzi, hogy más fajhoz tarto-
zik, állatnak is képzeli magát.

Olvassuk el 2Kir 20:2-5, Jón 3:10 és Jer 18:7-8 verseit! E szakaszok sze-
rint milyen lehetősége volt a királynak arra, hogy elkerülje a büntetést?

Sajnos Nabukodonozornak a nehezebb úton kellett megtanulnia a leckét. 
Amikor királyi hatalmat kapott, nem volt hajlandó helyesen értékelni az 
Istennel való kapcsolatát. Miután Isten megfosztotta uralmától és a mezei 
vadak közé került, újabb lehetősége nyílt az Úrtól való függősége elismeré-
sére. Az arrogáns királyt arra akarta megtanítani Isten, hogy „az Ég uralko-
dik” (Dán 4:23). A tervében még fontosabb volt a királyra kiszabott ítélet 
szerepe, ami egyértelműen megmutatkozik a kijelentésében: „Hadd tudják 
meg az élők, hogy az emberek királyságán a Felséges uralkodik: annak adja, 
akinek akarja, és a legalacsonyabb sorból is trónra emelhet valakit” (Dán 4:14, 
RÚF)!

Más szóval a Nabukodonozort fegyelmező ítéletből mindannyiunknak ta-
nulnunk kell! Az „élők” közé tartozva nagyobb figyelmet kell szentelnünk 
a legfőbb tanulságra, vagyis arra, hogy „az emberek királyságán a Felséges 
uralkodik”!

Miért olyan fontos megszívlelni azt a tanulságot, hogy a Magasságos 
uralkodik? Ennek fényében hogyan kell bánnunk azokkal, akik fölött 
hatalommal bírunk?
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január 29. szerda

FELTEKINTÉS AZ ÉGRE

Olvassuk el Dán 4:31-34 szakaszát! Hogyan és miért változott meg a ki-
rály helyzete?

Isten megengedte, hogy Nabukodonozor ilyen különös betegséget kapjon, 
idővel azonban visszaadta józan eszét. Érdekes, hogy minden megválto-
zott, amikor a próféta által megjövendölt hét év leteltével a beteg király az 
égre emelte a szemét (Dán 4:31).

„Hét éven át döbbenten gondolt Nabukodonozorra minden alattvalója. 
A király hét éven át megalázottan élt az egész világ előtt. Hét év után visz-
szakapta értelmét. Alázattal a menny Istene felé tekintett és felismerte Isten 
kezét a büntetésben. Nyilvánosan meghirdetett nyilatkozatában elismerte 
vétkességét és azt, hogy gyógyulásában Isten nagy irgalma mutatkozott 
meg” (Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 
322-323. o.).

Kétségtelen, hogy nagy dolgok történnek, amikor a  menny felé emeljük 
a  tekintetünket. A  király bizonyságát adta, amikor józan esze visszatért, 
hogy megtanulta a leckét.

Ez a  történet nem is annyira Nabukodonozorról szól, mint inkább Isten 
kegyelméről. A király három lehetőséget szalasztott el arra, hogy elismerje: 
Izrael Istene az élete Ura. Akkor lett volna erre alkalma, amikor felismerte 
a négy fiatal júdeai fogoly kivételes bölcsességét (Dániel 1. fejezete), ami-
kor Dániel megfejtette az álmát (Dániel 2. fejezete) és amikor a három hé-
ber férfi megmenekült a tüzes kemencéből (Dániel 3. fejezete). Hiszen ha 
ettől a szabadulástól nem lesz alázatosabb, akkor vajon mitől lesz az? Az ural-
kodó makacssága ellenére Isten még egy negyedik esélyt is adott neki, és 
végül el is nyerte a király szívét, majd visszahelyezte őt hivatalába (Dániel 
4. fejezete). Az Úr „azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön” (1Tim 2:4, 
RÚF), amint azt Nabukodonozor esete is mutatja. Ennek az igazságnak 
emlékezetes példája ez a történet.

Hogyan alázott meg már bennünket Isten? Mit tanultunk abból az 
esetből? Miben kell változnunk, nehogy még egyszer meg kelljen ismé-
telnünk ugyanazt a leckét?
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január 30. csütörtök

ALÁZAT ÉS HÁLA

A bűnbánó király kijelentette: „És a föld minden lakosa olyan mint a sem-
mi” (Dán 4:32). Mi a lényeges eleme a szavainak? 

Honnan tudjuk, hogy Nabukodonozor valóban elfogadta az igaz Istent? 
Ennek egyik nagy bizonyítékát abban találjuk, hogy Dániel próféta könyve 
4. fejezetének ő maga a szerzője. Úgy tűnik, a fejezet nagy része annak a le-
vélnek a másolata, amit a király kihirdettetett hatalmas országában. Ebben 
a levelében számolt be a büszkeségéről és az őrületéről, alázattal elismerve, 
hogy Isten lépett közbe az életében. Ritkán fordult elő, hogy ókori királyok 
bármi rosszat írtak magukról. Szinte minden ismert ókori uralkodói okirat 
a királyt dicsőíti. Őszinte megtérés jelzése tehát egy ilyen dokumentum, 
amiben a  király elismerte büszkeségét és állatias viselkedését. Ráadásul 
missziós célzatra utal, hogy a  tapasztalatairól levelet írt és alázattal elis-
merte Isten fennhatóságát. Már nem tudta magában tartani azt, amit átélt 
és megtudott az igaz Istenről. Az őszinteségét bizonyítja, amit az imájában 
és dicsőítő szavaiban látunk (Dán 4:31-34).

Nabukodonozornak már más lett az értékrendje, és attól kezdve fel tudta 
ismerni az emberi hatalom korlátait. Emlékezetes hálaadó imájában Dáni-
el Istenének a hatalmát magasztalta és elismerte, hogy „a föld minden lako-
sa olyan mint a semmi” (Dán 4:32). Ez azt jelenti, hogy az ember önmagától 
semmivel sem büszkélkedhet. Tehát Dániel próféta könyvében Nabukodo-
nozor utolsó megjelenésekor már egy olyan királyt láthatunk, aki alázatos 
és hálás, énekben dicsőíti Istent és másokat is óv a büszkeségtől.

Isten természetesen most is képes megváltoztatni az emberek életét. Akár-
mennyire büszke vagy bűnös is legyen valaki, Isten elég kegyelmes és erős 
ahhoz, hogy a lázadó bűnöst a menny Urának gyermekévé formálja.

Olvassuk el Fil 2:1-11 szakaszát! Mit találhatunk ebben a szakaszban, 
aminek ki kell irtania az életünkből a büszkeséget?
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január 31.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Az egykor büszke király Isten alázatos gyermekévé, a zsarnoki, fennhéjázó 
uralkodó bölcs és könyörületes királlyá lett. Aki valamikor dacolt a menny 
Istenével és káromolta Őt, most elismerte a  magasságos Isten hatalmát. 
Buzgón igyekezett alattvalóiban Jahve iránt tiszteletet ébreszteni és boldog-
ságukat elősegíteni. A királyok Királya és uraknak Ura dorgálása nyomán 
Nabukodonozor végre megtanulta azt a leckét, amelyet minden uralkodó-
nak meg kell tanulnia – hogy az igazi nagyság tulajdonképpen az igazi 
jóság. Elismerte Jahvét élő Istenként. Így szólt: »Most azért én, Nabukodono-
zor, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei Királyt, mert minden tette 
helyes, eljárása igazságos, és meg tudja alázni azokat, akik kevélyen élnek.«

Most valóra vált Istennek az a szándéka, hogy a világ legnagyobb birodal-
ma megdicsőítse Őt. Ezt a nyilatkozatot, amelyben Nabukodonozor nyil-
vánosan elismerte Isten irgalmát, jóságát és hatalmát, a szent történelem 
a király utolsó tetteként jegyezte fel” (Ellen G. White: Próféták és királyok. 
Budapest, 1995, Advent Kiadó, 323. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) „A büszkeség vezet minden más bűnhöz – ez az elme teljes isten-

ellenes állapota. Túlzásnak tűnik ez? Ha igen, gondoljuk csak 
végig!… Minél nagyobb a  büszkeségünk, annál jobban megvetjük 
mások gőgösségét. Sőt, ha ki szeretnénk deríteni, hogy mi mennyire 
vagyunk büszkék, akkor az a  legkönnyebb, ha megkérdezzük 
magunktól: »Mennyire viseljük nehezen, ha mások semmibe vesz-
nek, vagy észre sem vesznek minket, vagy belekontárkodnak a mi 
dolgunkba, vagy lekezelnek minket, vagy felvágnak előttünk vala-
mivel?« Az a lényeg, hogy az ember büszkesége versenyben áll min-
denki más büszkeségével. Azért leszünk olyan feldúltak, mert mi 
akarjuk a  hangunkat hallatni az összejövetelen, miközben valaki 
más teszi azt. Két dudás nem fér meg egy csárdában” (C. S. Lewis: 
Mere Christianity. New York, 1996, Touchstone, 110. o.). Mit mond 
itt Lewis, ami talán segíthet észrevenni a  büszkeséget a  saját éle-
tünkben?

2) Ennek a fejezetnek is Isten fennhatósága a témája, ahogy ezt láttuk 
néhány előzőben is. Miért olyan fontos téma ez, amit meg kell érte-
nünk? Milyen szerepet játszik a szombat abban, hogy megérthessük 
ezt a kulcsfontosságú igazságot?
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ALMÁSI MIHÁLYNÉ:
VALLOMÁS IMÁBAN

Hányszor hagytam tovatűnni
percet hasztalan,
hányszor álltam megsebzettnél
tétlen, hangtalan…

Hányszor szóltam s kiáltottam
hallgatás helyett,
pedig tudtam: nem kell szólnom 
akkor, csak Neked.

Hányszor késztettél, hogy adjak,
csekélyet, kicsinyt,
s én nem tettem, attól féltem,
nevetnek megint.

Vádol a sok tovatűnt perc,
vádolnak sebek,
ki nem mondott s kimondott szók,
vádolnak nevek,

el nem mondott imádságok,
le nem írt sorok…
Tudom, látom, Uram, Jézus:
rossz szolgád vagyok.
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február 1-7.

A fölfuvalkodástól a pusztulásig

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Zsoltár 96:5; Prédikátor 8:11; Dániel 5; 
Róma 1:16-32; Kolossé 1:15-17; Jelenések 14:8; 17:4-6

„És Ő változtatja meg az időket és az időknek részeit; dönt királyokat és tesz 
királyokat; ad bölcsességet a  bölcseknek és tudományt az értelmeseknek” 
(Dán 2:21)!

Dániel próféta könyve 5. fejezetében Isten Igéje látványos képet fest az embe-
ri önhittségről, ami megdöbbentő és drámai végkifejlethez vezetett. Bár azt 
mondhatjuk, hogy Nabukodonozornak sok időbe telt, amíg megtanulta 
a leckét, neki legalább sikerült. Belsazárról, az unokájáról azonban ez nem 
mondható el. A  templomi edényeket megszentségtelenítette a palotában, 
egy féktelen lakoma alkalmával. Ez a cselekedete nem egyszerűen kihívás 
volt Istennel szemben, hanem nyílt támadás is a személye ellen. Így Bel-
sazár betöltötte a gonoszsága poharát. Hasonlóan viselkedett, mint a kis 
szarv (Dániel 8. fejezete), ami Isten szentélyének alapjait támadta. Ami-
kor Isten elvette Belsazártól az uralmat, előrevetítette, hogy mit tesz majd 
a végső napokban népe ellenségeivel. A Dániel próféta könyve 5. fejezetében 
elbeszélt események Kr. e. 539-ben történtek meg, azon az éjszakán, ami-
kor Babilont legyőzte a méd-perzsa hadsereg. Itt következett be az arany és 
az ezüst közötti váltás, amit Dániel próféta könyve 2. fejezete megjövendölt. 
Ismét egyértelműen kitűnik, hogy Isten irányítja a világ ügyeit.

6. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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vasárnapfebruár 2.

BELSAZÁR LAKOMÁJA

Olvassuk el Dán 5:1-4 szakaszát Dán 1:1-2 verseivel együtt! Mi volt any-
nyira rossz Belsazár tettében? Hogyan mutatta ki ezzel a valódi jellemét? 
Vessük össze a tetteit Jel 17:4-6 részével! Milyen párhuzamokat találunk?

A király megparancsolta, hogy a jeruzsálemi templom szent edényeit kely-
hekként használják és azokból igyanak. Még Nabukodonozor vitette el az 
edényeket a jeruzsálemi templomból az ő istene házába, ami azt jelzi, hogy 
legalább tiszteletben tartotta szent szerepüket. Belsazár viszont a szent ser-
legeket közönséges módon, ivászatra használta.

Miközben Belsazár vendégei a  szent edényekből ittak, „dicsőítették az 
aranyból, ezüstből, rézből, vasból, fából és kőből csinált isteneket” (Dán 5:4, 
RÚF). Érdemes felfigyelni arra, hogy a szöveg hat anyagot említ. A babilo-
niak a hatvanas számrendszert használták a mai tízes számrendszer he-
lyett. Így az istenek hat csoportja a babiloni istenségek teljességét, ezzel 
pedig a vallási rendszerük teljességét jelképezi. Érdekes módon viszont az 
alapanyagok rendje azoknak az anyagoknak a sorrendjét követi, amelyek 
Nabukodonozor álombeli szobrát alkották, leszámítva azt, hogy az agyag 
helyett itt fa szerepel. A kő utoljára jelenik meg, mint az álomban is. Bár 
itt a  bálványszobrok egyik alapanyagát jelöli, de eszünkbe juttatja Isten 
ítéletét is a világ birodalmai fölött (lásd Dán 2:44-45), amelyeknek Babilon 
a szimbóluma.

A lakoma a végidei Babilon találó megjelenítése, amint A jelenések könyvé-
ben is látjuk. A végidei Babilonban az asszony Belsazárhoz hasonlóan arany 
poharat tart a kezében és megfertőztető italt kínál a népeknek. Más szóval, 
a modern Babilon hamis tantételekkel és eltorzított vallási rendszerrel csá-
bítja gonoszságra a világot (Jel 17:4-6), mit sem törődve a hamarosan rásza-
kadó ítélettel. Egyszer azonban eljön az ítélet ideje!

Hogyan profanizálja a mai társadalom és kultúra Isten Igéjének igaz-
ságát? Mit tegyünk, nehogy mi is részesei legyünk ennek a gyalázat-
nak, még apróbb dolgok tekintetében sem? Beszéljünk a válaszunkról 
szombaton a csoportban!

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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február 3.hétfő

EGY HÍVATLAN VENDÉG

Olvassuk el Dán 5:5-8 részét! Mi történt, és miért reagált így a király? 
Mennyiben tekinthető ez a  beszámoló párhuzamosnak Dániel próféta 
könyve 2. fejezetével? Miért fontos ez? (Lásd még Zsolt 96:5; Kol 1:15-17!)

Mint Nabukodonozor a korábbi válságok idején (Dán 2:2, 4:7), úgy Belsa-
zár is csillagjósokat, káldeusokat és jövendőmondókat hívott, hogy meg-
fejtsék a rejtélyes írást. Azért, hogy a legjobb tudásukat hozzák, hatalmas 
jutalmat kínált nekik: 1) bíbor ruhát, amit az ókorban az előkelőségek 
hordtak (Eszt 8:15), 2) aranyláncot, ami a magas társadalmi rang szimbó-
luma volt (1Móz 41:42) és 3) a birodalom harmadik vezetőjének a tisztét. 
Ez az utolsó jutalom hűen tükrözi a korabeli Babilon történelmi viszonyait. 
Mivel Belsazár társuralkodóként a második helyen állt apja, Nabú-naid mö-
gött, a harmadik vezetői tisztséget kínálta fel. A kecsegtető jutalmak ellené-
re a varázslók ekkor sem tudtak magyarázattal előállni.

Minden bűnét tetézve a király még a bölcsességet is rossz helyen kereste. 
A babiloni szakértők nem fejthették meg az üzenetet. Noha a  saját nyel-
vükön, arámul jelent meg az írás, ahogy azt holnap látni fogjuk, mégsem 
értették a  szavak jelentését. Ez arra emlékeztethet, amit az Úr mondott 
Ézsaiáson keresztül: „bölcseinek bölcsessége elvész, és értelmeseinek értelme 
eltűnik” (Ézs 29:14). Pál apostol pedig hozzáfűzi a vers idézése után: „Hol 
a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világ vitázója? Nem tette-e bolondsággá Isten 
a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte 
meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolond-
sága által üdvözítse a hívőket” (1Kor 1:20-21, RÚF).

Vannak olyan igazságok, amelyek túlságosan fontosak ahhoz, hogy az em-
bereknek maguktól kelljen azokat megfejteni, ezért Isten kijelenti nekünk 
azokat.

Gondoljunk csak a  kilátásba helyezett jutalmakra, majd arra, hogy 
mindaz a  később történtek után mennyire értéktelenné lett! Vagyis 
valójában mennyire múlandók a  földi dolgok? Miért kell mindig az 
örökkévalóság szempontjait észben tartani minden tettünk között?
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február 4. kedd

A KIRÁLYNÉ SZÍNRE LÉP

Olvassuk el Dán 5:9-12 szakaszát! Mit mondott a  királyné Dánielről, 
amit Belsazárnak már tudnia kellett volna? Mit árul az el róla, hogy 
mintha még Dániel létezéséről sem tudott volna?

A teremben minden felbolydult a  falon megjelenő rejtélyes üzenet miatt, 
ekkor belépett a királyné és tanácsolta a zavarba esett királyt. Dánielre em-
lékeztette, akinek álomfejtő és rejtélymegoldó képessége már Nabukodo-
nozor idején megmutatkozott. Ha Belsazár olyan okos lett volna, mint az 
elődje, tudja, hogy hova forduljon a  titokzatos írás megfejtése miatt. Ám 
a  teljesen tanácstalan királynak szüksége volt a  királyné közbelépésére, 
akinek a szavai mintha dorgálták volna Belsazárt, amiért átsiklott a tekin-
tete az országban az egyetlen ember fölött, aki megfejthette a rejtélyes szö-
veget. Dániel életrajzát is közölte: a prófétában megvan a Szent Isten Lelke, 
a világosság, az értelem és az isteni bölcsesség, kimagasló a lelkülete, a tu-
dása. Képes megérteni és megfejteni az álmokat, megoldja a rejtélyeket és 
megmagyarázza a talányokat. Nabukodonozor idejében a varázslók, a csil-
lagjósok, a káldeusok és a jövendőmondók vezetője volt (Dán 5:11-12).

Ekkor ismét eltűnődünk azon, hogy Belsazár vajon miért nem gondolt Dá-
nielre. A szöveg nem ad egyértelmű választ erre a kérdésre, de feltételezzük, 
hogy miután Dániel legalább a harmadik évéig szolgálta a királyt (Dán 8:1, 
27), ekkor már nem állt aktív szolgálatban. Ennek az egyik oka talán a kora 
volt – körülbelül nyolcvan éves lehetett, a király pedig az idősebb vezetők 
helyett a fiatalabb nemzedéket választotta. Esetleg a király azért hagyhatta 
Dánielt figyelmen kívül, mert nem akarta elkötelezni magát a próféta Iste-
ne mellett. Akármilyen ok vagy okok együttese állt is a háttérben, megdöb-
bentő, hogy ilyen hamar elfeledték Dánielt, aki hatalmas teljesítményeket 
mutathatott fel!

Olvassuk el Róm 1:16-32 részét! Hogyan jelenik meg ez az elv nem 
csupán ebben a történetben, hanem a mai világban is?



50

február 5.szerda

MEGMÉRETTÉL ÉS HÍJJÁVAL TALÁLTATTÁL

Olvassuk el Dán 5:13-28 szakaszát! Mit mondott Dániel a  királynak 
a közelgő végzetéről?

A körülmények nyomására a király végül meghallgatta Dánielt, de mintha 
csak vonakodva tette volna. Ez talán inkább azt mutatja, hogyan viszonyult 
Istenhez, mint Dánielhez.

Ahogy Dániel fogadta a király ajándékának lelhetőségét, abból sokat meg-
tudhatunk a próféta fontossági sorrendjéről és jelleméről. Valószínűleg fel-
ismerte a jutalom értéktelenségét is, hiszen ő pontosan értette a rejtélyes 
szavak jelentését.

Dániel három dolog miatt marasztalta el a királyt.

Először is, Belsazár teljesen figyelmen kívül hagyta Nabukodonozor ta-
pasztalatát, különben megtért volna és megalázta volna magát, amint az 
elődje tette. Másodszor, Belsazár a templomi edényeket borivásra és a bál-
ványai dicsőítésére használta. Dániel itt az előzőhöz hasonló sorrendben 
említette meg a hatféle anyagot, amiből bálványokat készítettek. Harmad-
szor, a  király nem magasztalta Istent, „akinek kezében van a  te lelked, és 
előtte minden te utad” (Dán 5:23).

A király hiányosságainak megnevezése után Dániel folytatta a magyaráza-
tot. Ekkor tudjuk meg, hogy Isten „falfirkája” három arám szóból állt (az 
elsőt megismételték), amelyek alapvető jelentését ismernie kellett a király-
nak és a bölcseinek is: MENE: „számba vette”; TEKEL: „megmérettél”; UFAR-
SZIN: „elosztatott”. Mivel a méd-perzsa sereg Babilon kapuja előtt állt, a ki-
rály és a bölcsei gyaníthatták az írás baljós jelentését, de a varázslók nem 
mertek semmi olyat mondani az uralkodónak, ami kellemetlen lehetett. 
Egyedül Dániel volt képes értelmes mondatba foglalni a valódi üzenetet, 
hogy annak teljes tartalmát közölje Belsazárrral: „Mene, azaz számba vette 
Isten a te országlásodat és véget vet annak. Tekel, azaz megmérettél a mérlegen 
és híjával találtattál. Peresz, azaz elosztatott a te országod és adatott a médek-
nek és perzsáknak” (Dán 5:26-28). Nem éppen nyugtató, felvidító szavak!

A király feletti ítélet gyorsan bekövetkezett. Hogyan tanulhatunk meg 
bízni Istenben olyan ügyekkel kapcsolatban is, amelyekben még most 
nem látjuk az igazságszolgáltatást és az ítéletet? (Lásd még Préd 3:17; 
8:11; Mt 12:36; Róm 14:12!)
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február 6. csütörtök

BABILON BUKÁSA

Olvassuk el Dán 5:29-31 részét Jel 14:8, 16:19 és 18:2 verseivel együtt! 
Mit tanulhatunk meg Belsazár Babilonjának az elestéről, ami a végidei 
Babilon bukására mutat előre?

A hibái ellenére Belsazár legalább állta a szavát. Rossz hírt hallott ugyan, 
de elfogadta a Dánieltől kapott magyarázatot, és megadatta a beígért aján-
dékokat. Úgy tűnik, a király hallgatólagosan elismerte Dániel Istenét, mivel 
elfogadta az üzenet igazságát. Érdekes módon a próféta ekkor már nem til-
takozott a korábban visszautasított ajándékok ellen, talán azért, mert már 
nem befolyásolhatták a magyarázatát. A jutalom szinte értelmét is vesztet-
te, hiszen a birodalom hamarosan elbukott, tehát a próféta udvariasságból 
fogadhatta el, tudva, hogy csupán néhány óráig lesz az ország harmadik 
legfőbb embere.

Babilon elbukott, pontosan úgy, ahogyan Dániel kijelentette. Minden gyor-
san történt. A város harc nélkül esett el, miközben a király és az udvaroncai 
iszogattak. Hérodotosz történész szerint a perzsák árkot ástak, hogy elte-
reljék az Eufrátesz folyó vizét, és a folyómedren át jutottak be a városba. Ek-
korra már Nabú-naid király, Belsazár apja elhagyta a várost, majd később 
megadta magát az új uralkodóknak. Így ért véget a legnagyobb birodalom, 
amit az emberiség valaha látott. Nincs többé Babilon, az arany fej.

„Belsazár számos lehetőséget kapott arra, hogy megismerje Isten akaratát 
és aszerint cselekedjen. Látta, amint a nagyapját, Nabukodonozort szám-
űzték az emberek közösségéből. Tanúja volt annak, hogy a büszke ural-
kodónak elvette az értelmet, amivel dicsekedett, az, akitől kapta. Látta, 
hogy a királyt kiűzték az országából és a mezei vadak között élt. Belsazár 
élvezethajhászása és öndicsőítése viszont elhomályosította azokat a tanul-
ságokat, amelyeket soha nem lett volna szabad elfelejtenie. Ő is hasonló 
bűnöket követett el, mint amelyek miatt Nabukodonozor súlyos ítélet alá 
esett. Elvesztegette az alkalmakat, amelyeket Isten nagylelkűen neki adott, 
nem ragadta meg a lehetőségeit, hogy megismerje az igazságot” (Ellen G. 
White cikke, Bible Echo, 1898. április 25.).

Milyen lehetőségeink adódnak arra, hogy „megismerjük az igazsá-
got”? Mit jelent ez? Mikor mondhatjuk el, hogy teljes egészében meg-
ismertük az igazságot?
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február 7.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Az ókori világban gyakran tartottak nagy lakomákat. A királyok szerettek 
fényűző és pompás ünnepségeket szervezni, hogy nagyságukat és határo-
zottságukat mutassák. Bár nem ismerjük ennek az ünnepnek az összes 
részletét, azt tudjuk, hogy akkor került rá sor, amikor a méd-perzsa sereg 
Babilon támadására készült. Emberileg szólva semmi ok nem volt az aggo-
dalomra. Babilonnak megerősített falai voltak, több évre biztosították az 
ételkészletet és víznek is bővében voltak, mivel átfolyt a városon az Eufrá-
tesz folyó. Így Belsazár király nem aggódott amiatt, hogy ünnepel, míg az 
ellenség körbevette a  várost. Hatalmas ünnepséget hirdetett, ami hamar 
orgiává fajult. Látványos példája ez az emberi önhittségnek, főként az Úr 
hatalmával szemben! Dániel által Isten kijelentette a királynak, hogy noha 
komoly lehetőségeket kapott az igazság megismerésére, „az Istent pedig, 
akinek kezében van a te lelked, és előtte minden utad, nem dicsőítetted” (Dán 
5:23).

„A nemzetek történelme nekünk is szól. Minden népnek és minden egyes 
embernek megvan a helye Isten csodálatos tervében. Az egyének és nem-
zetek megméretése ma folyik. A mérleg annak kezében van, aki soha nem 
téved. Mindenki maga határoz sorsáról, Isten pedig mindent kezében tart-
va valósítja meg saját szándékát” (Ellen G. White: Próféták és királyok. Bu-
dapest, 1995, Advent Kiadó, 332. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Beszéljük meg az osztályban a  vasárnapi kérdésre adott választ, 

vagyis hogyan szentségteleníti meg a társadalom és a kultúra Isten 
igazságát! Miként történik ez? Hogyan reagáljunk egyházként és 
egyénekként minderre?

2) Mit tanít ez a  történet arról, hogy az üdvösség nem annyira azon 
múlik, amit tudunk, hanem azon, mit kezdünk azzal, amit tudunk? 
(Lásd még Dán 5:22!)

3) Olvassuk el Dán 5:23 versét! Milyen fontos lelki elveket találunk 
ebben az igében? Például hogyan óv ez a szöveg attól, hogy megta-
gadjuk Istent? Mit tanít Istenről, nem csupán mint Teremtőről, 
hanem mint Fenntartóról is?

4) Belsazár megijedt, pedig nem is értette a  szavak jelentését (Dán 
5:6). Ezek szerint milyen érzés rossz lelkiismerettel élni?
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ALBERT SCHWEITZER:
KERESS MAGADNAK MELLÉKFOGLALKOZÁST!

Nyisd ki a szemed és keresd,
hol van szüksége valakinek
 egy kis időre,
 egy kis részvétre,
 egy kis beszélgetésre,
 egy kis gondoskodásra.

Az illető talán magányos,
 elkeseredett,
 beteg
 vagy ügyetlen,
s te jelenthetsz számára valamit.

Talán öreg, talán gyermek…
Ki sorolhatná fel
 az értékes forgótőke,
 az ember 
befektetésének minden lehetőségét?!

Úton-útfélen hiány van benne!
 Hát keresd,
nincs-e valahol alkalom
emberséged befektetésére!

Ne riasszon vissza,
 ha várnod vagy kísérletezned kell!
 Csalódásokra is vértezd fel magadat,
 de ne mondj le a mellékfoglalkozásról,
 amikor ember lehetsz az emberek számára!
 Bizonyosan vár rád ilyen mellékfoglalkozás,
 ha igazán akarod.
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február 8-14.

Az oroszlánok vermétől  
az angyalok verméig

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Sámuel 18:6-9; Dániel 6; Máté 6:6; 
Márk 6:14-29; Apostolok cselekedetei 5:27-32; Zsidók 11:35-38

„A főkormányzók és a kormányzók igyekeztek ürügyet találni az ország ügye-
inek intézésében arra, hogy bevádolhassák Dánielt. De nem sikerült semmi-
féle ürügyet vagy hibát találniuk, mert megbízható volt; sem hanyagságot, 
sem hibát nem lehetett találni nála” (Dán 6:5, RÚF).

Miután a médek és a perzsák bevették Babilont, a méd Dáriusz felismerte 
Dániel bölcsességét és meghívta új kormányzótestületébe. Az idősödő pró-
féta úgy kimagaslott a közéleti feladataiban, hogy az új király őt bízta meg 
az egész méd-perzsa kormányzat irányításával.

A fejezet későbbi részében Dánielnek azzal kellett szembenéznie, amit jog-
gal nevezhetünk „eredendő bűnnek” – ez pedig az irigység. A történet vége 
előtt látjuk majd, hogy nemcsak a médek és a perzsák közötti, világi kö-
telességeiben bizonyult hűségesnek, hanem Istenhez is hű maradt, és ez 
a legfontosabb. Biztosra vehetjük, hogy az Isten iránti hűsége közvetlenül, 
nagy mértékben meghatározta a többi dologban bizonyított hűségét.

Dánielnek az üldözéssel szerzett tapasztalata példa Isten népe számára 
a vég idejében. A történet nem azt sugallja, hogy Isten mindig megkíméli 
népét a próbáktól és a szenvedéstől. Azt viszont állítja, hogy a jó és a rossz 
közötti küzdelem befejeződésekor a jó kerekedik felül, legvégül Isten meg-
védi a népét.

7. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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vasárnapfebruár 9. 

IRIGYSÉG

Lucifer már a  mennyben, a  tökéletes környezetben irigykedni kezdett 
Krisztusra. „Lucifer irigy és féltékeny volt Jézus Krisztusra. Mégis, mikor 
az angyalok meghajoltak Jézus előtt, hogy elismerjék felsőbbségét, nagy 
tekintélyét és jogos uralmát, Lucifer is meghajolt velük, de szíve tele volt 
irigységgel és gyűlölettel” (Ellen G. White: A megváltás története. Budapest, 
2000, Advent Kiadó, 11. o.). Különösen veszélyes teret engedni magunk-
ban az irigységnek, ezért a gyilkosság és a lopás tilalma mellett a Tízparan-
csolatban szerepel ennek a tiltása is (lásd 2Móz 20:17).

Olvassuk el Dán 6:1-5 szakaszát 1Móz 37:11 és 1Sám 18:6-9 versei mel-
lett! Milyen szerepet játszott e történetekben az irigység?

Dániel vezetői képességei jó benyomást tettek a királyra, de a többi tiszt-
tartóból irigységet váltottak ki. Szövetkeztek hát, hogy korrupció vádjával 
szabaduljanak meg tőle. Ám akármennyit kutakodtak, semmi hibát nem 
találtak Dániel munkavégzésében: „nem sikerült semmi ürügyet vagy hibát 
találniuk, mert megbízható volt; sem hanyagságot, sem hibát nem lehetett ta-
lálni nála” (Dán 6:5, RÚF). A „megbízható”-nak fordított arám szóra mond-
hatjuk azt is, hogy „tisztességes”.

Dániel feddhetetlen volt. A tiszttartók képtelenek voltak bármilyen hamis 
váddal illetni. Viszont azt is megneszelték, hogy Dániel felettébb hűséges 
az Istenéhez és engedelmeskedik a törvényének. Hamarosan felismerték, 
hogy olyan helyzetet kell előidézniük, amelyben döntenie kell Isten és a bi-
rodalom törvénye között, csak így csalhatják kelepcébe. Az alapján, amit 
megtudtak róla, a tiszttartók minden kétséget kizáróan meggyőződtek ar-
ról, hogy Dániel következetesen Isten törvényét helyezi még a birodalom 
rendeletei fölé is. Milyen ékes bizonyság ez Dániel hűségéről!

Hogyan gyűlt már meg a bajod az irigység miatt? Hogyan kezelted 
azt a helyzetet? Miért kifejezetten végzetes és bénító lelki bűn a fél-
tékenység?

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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február 10. hétfő

CSELSZÖVÉS DÁNIEL ELLEN 

Olvassuk el Dán 6:6-9 verseit! Miféle gondolkozás áll e rendelet kiadása 
mögött? Hogyan játszottak a király hiúságára a tiszttartók? 

Dáriusz meggondolatlannak tűnhet, mert egy olyan rendeletet léptetett 
életbe, amit nem sokkal később már szeretett volna visszavonni. Beleesett 
a tiszttartók csapdájába, akik elég ravasznak bizonyultak ahhoz, hogy ját-
szadozzanak az újonnan alapított ország politikai körülményeivel. Dáriusz 
decentralizálta a kormányzatot, százhúsz szatrapát nevezett ki, azért, hogy 
még hatékonyabbá tegye a közigazgatást. Viszont az ilyen lépés hosszú tá-
von kockázattal jár. Könnyen előfordulhat, hogy egy befolyásos kormányzó 
lázadást szít és megosztja az országot. Ebből a szempontból jó stratégiának 
tűnt egy olyan törvény kiadása, aminek értelmében az emberek harminc 
napon át csak a királyhoz fordulhattak kérésükkel, ez erősíthette a király 
iránti hűséget, és így a pártütés ellen hatott. A tiszttartók viszont félreve-
zették a királyt, amikor azt állították, hogy az összes kormányzó, igazga-
tó, szatrapa, tanácsos és tanácsadó támogatja a rendeletet. Ez nyilvánvaló 
pontatlanság volt, hiszen Dániel nem volt közöttük. Ráadásul a király szá-
mára megnyerő lehetett az az elem is, hogy istenként állították be. Nincs 
bizonyíték arra, hogy a perzsa uralkodók valaha is isteni rangra tartottak 
volna igényt. Mindenesetre a rendelet mögött az a szándék állhatott, hogy 
harminc napon keresztül a király legyen az istenek kizárólagos képvise-
lője. Sajnos az uralkodó nem járt utána a javaslat mögött meghúzódó in-
dítékoknak, így nem látta át, hogy az összeesküvést állítólagosan kivédő 
rendelet valójában éppen egy összeesküvés volt, amit Dániel ellen szőttek.

E rendelet két oldalának érdemes figyelmet szentelni. Először is, a szabály 
áthágásának az volt a büntetése, hogy az ellenszegülőt az oroszlánok vermé-
be vetik. Mivel máshol nem létezett ilyen büntetés, ez Dániel ellenségeinek 
ad hoc javaslata lehetett. Az ókorban a közel-keleti uralkodók ketrecben tar-
tottak oroszlánokat, hogy meghatározott alkalmakkor kiengedjék, vadászat 
céljából. Tehát nem volt hiány oroszlánokból, hogy széttépjék a király rende-
letét áthágni merészelőket. Másodszor, a határozatot nem lehetett megváltoz-
tatni. A „médek és perzsák törvényének” megváltoztathatatlanságáról Eszt 
1:19 és 8:8 versében is olvasunk. Diodoros Siculus, ókori görög történész 
megemlített egy esetet, amikor III. Dáriusz (nem összekeverendő a Dániel 
próféta könyvében említett Dáriusszal) meggondolta magát, de már nem tud-
ta visszavonni a halálos ítéletet, amit egy ártatlan emberre mondott ki.
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február 11. kedd

DÁNIEL IMÁJA

„Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva 
imádkozzál Atyádhoz, aki rejtve van; a te Atyád pedig, aki látja, amit titok-
ban teszel, megjutalmaz majd téged” (Mt 6:6, RÚF).

Olvassuk el Dán 6:10 versét! Miért nem imádkozott Dániel egyszerűen 
úgy, hogy senki ne vegye észre?

Dániel tapasztalt államférfi, de mindenekfelett Isten szolgája volt. Valójá-
ban ő volt az egyetlen tagja a kormányzatnak, aki értette, hogy mi húzódott 
meg a király rendelete mögött. Dáriusz szemszögéből nézve a parancs meg-
erősíthette az ország egységét. Az összeesküvők azonban olyan stratégia-
ként adatták ki, aminek a révén Dánieltől akartak megszabadulni.

Természetesen az összeesküvés mögöttes, valódi oka és indoka az Isten és 
a gonoszság erői közötti kozmikus küzdelemben rejlik. Ebben az időben 
(Kr. e. 539) Dániel már megkapta a könyve 7. (Kr. e. 553) és 8. fejezetében 
(Kr. e. 551) feljegyzett látomásokat. Így a királyi rendeletet nem az egyszerű 
emberi politika, hanem a kozmikus háború részeként érthette. Az ember 
Fiáról szóló látomás, amelyben átadja az országot a Magasságos népének, 
valamint angyali segítőjének nyugtató támogatása (Dániel 7. fejezet) bátor-
ságot adott neki ahhoz, hogy szembenézzen a válsággal. A társai tapaszta-
latára is gondolhatott, akik elég bátrak voltak ahhoz, hogy ellentmondja-
nak Nabukodonozor rendeletének (Dániel 3. fejezet).

Tehát nem változtatott áhítatának szokásán, továbbra is rendszeresen, nap-
jában háromszor imádkozott, Jeruzsálem felé fordulva. A  tiltás ellenére, 
ami alapján nem volt szabad sem emberektől, sem istenektől bármit kérni, 
Dániel továbbra sem szándékozott elrejteni vagy leplezni imaéletét, még 
a  kritikus harminc nap alatt sem. Abszolút kisebbségben volt, lévén az 
egyetlen a több tucat kormányzó és egyéb tisztségviselő között, aki szembe 
ment a királyi dekrétummal. Nyílt imaéletével viszont bemutatta, hogy az 
Istennel való szövetsége felette állt a királlyal való szövetségének, sőt a visz-
szavonhatatlan rendeletnek is.

Olvassuk el ApCsel 5:27-32 részét! Itt egyértelmű a tiltás, de miért kell 
meggyőződnünk arról, hogy valóban Isten akarata szerint cselek-
szünk, ha szembeszegülnénk emberi törvényekkel? (Elvégre, gondol-
junk csak olyanokra, akik inkább meghaltak, mint hogy eláruljanak 
egy olyan hitet vagy hitrendszert, amit mi helytelennek hiszünk!)
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február 12. szerda

AZ OROSZLÁNOK VERMÉBEN

Olvassuk el Dán 6:11-23 szakaszát! Mit mondott a király Dánielnek, ami 
mutatja, hogy mekkora hatása volt Istenről való hűséges bizonyságának?

A cselszövők hamar rajtakapták Dánielt, amint imádkozott – azaz, pont azt 
tette, amit a rendelet megtiltott. Amikor a király előtt bevádolták, megvető-
en utaltak rá: „Dániel, aki a júdabeli foglyok fiai közül való” (Dán 6:13). Az 
ő szemükben a birodalom egyik fő tisztségviselője, az uralkodó kegyeltje 
nem volt más, csak egy „fogoly”. Ráadásul igyekeztek Dáriuszt szembefor-
dítani Dániellel, mondván, hogy „nem becsül téged, oh király, sem a tilalmat, 
amit megírtál”. A király ekkor döbbent rá, hogy tőrbe csalták, ezért íratták 
alá vele a rendeletet. Az Ige szerint „Napnyugtáig azon fáradozott, hogy meg-
mentse őt” (Dán 6:15, RÚF). Semmit nem tehetett a próféta megmentésért, 
mert a médek és perzsák törvénye visszavonhatatlan volt. Így kénytelen-
kelletlen jelzett, hogy vessék Dánielt az oroszlánok vermébe. Közben, mint-
egy imádkozva, a reményének is hangot adott: „A te Istened, akit állhatato-
san tisztelsz, szabadítson meg téged” (Dán 6:17, RÚF)!

A bibliaszövegből nem derül ki, hogy mit tett Dániel az oroszlánok között, 
de feltehetőleg imádkozott. Isten pedig azzal jutalmazta meg a hitét, hogy 
angyalt küldött a védelmére. Dániel még reggel is sértetlen volt, készen állt 
feladatainak folytatására a kormányzatban. Ellen G. White a következő meg-
jegyzést fűzi ehhez a jelenethez: „Isten nem akadályozta meg Dániel ellen-
ségeit abban, hogy a prófétát az oroszlánok vermébe dobják. Megengedte, 
hogy a gonosz angyalok és gonosz emberek ilyen messzire jussanak szán-
dékuk végrehajtásában. Így tudta szolgája szabadulását szembetűnőbbé, az 
igazság és igaz élet ellenségeinek kudarcát pedig teljesebbé tenni” (Ellen G. 
White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 337. o.).

Bár ez a történet jól végződött (legalábbis Dániel számára), mi a hely-
zet azokkal az esetekkel, még olyan bibliai történetekkel is (lásd pl. 
Mk 6:14-29), amelyeknek a  végén nem történt szabadulás? Hogyan 
értelmezzük ezeket?
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február 13. csütörtök

IGAZOLÁS

Olvassuk el Dán 6:24-28 részét! Milyen bizonyságot tett a király Istenről?

A történet egyik fontos része, hogy Dáriusz dicsőítette Istent és elismerte 
a  hatalmát. Ezzel ér a  csúcspontjára Isten dicsőítése, amit már az előző 
fejezetekben is olvashatunk (Dán 2:20-23; 3:28-33; 4:34-37). Nabukodo-
nozorhoz hasonlóan reagált Dáriusz is, miután Dániel megszabadult: di-
csőítette Istent. Sőt, ő még tovább is ment: korábbi rendeletét megfordít-
va megparancsolta mindenkinek, hogy „féljék és rettegjék a Dániel Istenét” 
(Dán 6:26).

Dániel valóban csoda folytán menekült meg, jutalmat nyert a hűsége, a go-
noszok megkapták a büntetésüket, Isten tisztelete és hatalma pedig igazo-
lást nyert. Amit itt látunk, az egy kis példája annak, ami majd egyetemesen 
következik be: Isten népe megszabadul, a gonosz büntetésben részesül és 
az Úr az egész világmindenség előtt igazolást nyer.

Olvassuk el Dán 6:24 versét! Mit találunk ebben a  részben, ami nyo-
maszthat bennünket? Miért?

Van egy zavaró probléma, vagyis hogy a feleségek és gyerekek, akiket ártat-
lanoknak gondolunk, ugyanarra a sorsa jutottak, mint a bűnösök. Hogyan 
magyarázható ez, ami téves igazságszolgáltatásnak tűnik? Először is meg-
jegyzendő, hogy a perzsa jog szerint határozták meg és foganatosították az 
ítéletet, aminek az értelmében a bűnös büntetése az egész családra kiter-
jedt. Egy ókori elv szerint az egész család felelősséget hordoz egy tagjának 
a kihágásáért. Ez nem jelenti azt, hogy ez így helyes, de a történet beleillik 
abba, amit a perzsa jogról tudunk.

Másodszor, meg kell említeni, hogy a bibliai történet számot ad az esetről, 
de nem helyesli a király tettét. Sőt, a Biblia egyértelműen tiltja, hogy a szü-
lők vétkei miatt gyerekeket halálra adjanak (5Móz 24:16).

Milyen vigaszt találhatunk az 1Kor 4:5 verséhez hasonló igeszaka-
szokból, amikor ilyen vagy más igazságtalansággal találkozunk? Mit 
mond az ige, és ez miért olyan fontos?
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február 14. péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Dániel szabadulását A zsidókhoz írt levél 11. fejezete is feljegyzi. A „Hithő-
sök csarnokának” is nevezett részben az áll, hogy próféták többek között 
„az oroszlánok száját betömték” (Zsid 11:33). Ez nagyszerű, de ne csak 
azokra a hithősökre gondoljunk, akik elkerülték a halált, ahogy Dániel is, 
hanem azokra is, akik bátran szenvedtek és haltak meg, ahogyan A zsidók-
hoz írt levél 11. fejezete is írja! Isten egyeseket arra hív, hogy az életük le-
gyen bizonyság, mások pedig a halálukkal teszik ugyanezt. Tehát Dániel 
szabadulásának a története nem arra utal, hogy mindenki meg fog majd 
szabadulni. Gondoljunk csak férfiak és nők sokaságára, akik mártírok let-
tek a  Jézusban való hitük miatt! Dániel csodálatos szabadulása azt jelzi, 
hogy Istené az uralom, és végül majd az összes gyermekét megszabadítja 
a bűn és a halál hatalma alól. Ez egyértelművé válik Dániel próféta könyve 
következő fejezeteiből.

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) A francia Jean Paul Sartre írta: „úgy érthető a legjobban az emberi 

valóság alapvető terve, ha azt mondjuk, hogy az ember Istenné akar 
válni” (Jean Paul Sartre: Being and Nothingness: A Phenomenological 
Essay on Ontology. 1956, Washington Square Press, 724. o.). 
Hogyan segít ez megérteni, legalább egy bizonyos mértékig, hogy 
a király miért lépett bele a csapdába? Miért kell mindannyiunknak, 
akármilyen élethelyzetben is legyünk, vigyáznunk ugyanezzel 
a  veszélyes hajlammal, ha mégoly burkoltan is jelentkezik? Még 
miben szeretnénk „Istenhez hasonlóvá lenni”?

2) Milyen bizonyságot teszünk az Istenhez és a törvényéhez való hűsé-
günkről? Azt gondolják rólunk az ismerőseink, hogy kiállunk 
a hitünk mellett, még akkor is, ha az a munkánkba vagy akár az 
életünkbe is kerülne?

3) Mitől vált Dániel olyan emberré, akit Isten hatékonyan fel tudott 
használni a  céljai elérése érdekében? Az Úr segítségével hogyan 
erősíthetünk magunkban mi is több ilyen jellemvonást?

4) Hogyan igazolhatta volna Dániel azt a döntését, ha a rendelet miatt 
változtat az imádkozási szokásán? Veszélyes kompromisszum lett 
volna? Ha igen, akkor miért? 
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JÓZSA MÁRTONNÉ:
ÖRÖM

Szép himnuszok, dalok, 
hozsannák, trillák,
csattogjatok, viduljatok!
Ti szívek,
ujjongjatok!
Ti arcok, 
kacagjatok!
Minden kacag:
az ég, a föld, 
a fű, a fa! 
– Miért csodálkozol, 
mi van velem?
Megmondhatom:
nekem Isten megbocsátott!
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február 15-21.

A viharos tengertől az ég felhőiig

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7; Márk 13:26; Lukács 9:26; 12:8; 
Róma 8:1; 2Thesszalonika 2:1-12; 1Timóteus 2:5

„A Felséges szentjeinek a népéé lesz az ég alatt minden ország királyi uralma, 
hatalma és nagysága. Ez a királyi uralom örök uralom lesz, neki szolgál majd 
és neki engedelmeskedik minden hatalom” (Dán 7:27, RÚF).

Dániel próféta könyve 7. fejezetének látomása, ami az e heti leckénk témája, 
a  2. fejezet látomásával áll párhuzamban. A  könyv 7. fejezete azt fejti ki 
bővebben, amit Isten a 2. fejezetben jelentett ki. Először is, az éjjeli látomás 
a négy szél által felkavart tengert ábrázolja. A sötétség és a víz a teremtést 
idézi, de itt mintha valami háborgatná vagy mintha támadás alá került vol-
na. Másodszor, a látomásban szereplő állatok tisztátalanok és keverékek, 
ami a  teremtés rendjének a  megzavarását jelképezi. Harmadszor, a  láto-
másban megjelenő állatokról látszik, hogy uralmat gyakorolnak – úgy tű-
nik, hogy ezek az erők bitorolják azt az uralmat, amit Isten adott Ádámnak 
a kertben. Negyedszer, az ember Fiának eljövetelével Isten uralma vissza-
kerül azokhoz, akiket jogosan megillet. Amit Ádám elveszített a kertben, 
azt az ember Fia visszaszerzi a mennyei ítéletben.

A fenti leírás panoráma-szerűen mutatja be azt a bibliai képvilágot, ami en-
nek a jelképekben bővelkedő látomásnak a hátterében húzódik meg. Sze-
rencsére az angyal megmagyarázta a látomás egyes fontos részleteit, és így 
megérthetjük e nagyszerű prófécia fő körvonalait.

8. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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február 16. vasárnap

A NÉGY ÁLLAT

Olvassuk el Dániel próféta könyve 7. fejezetét! Mi a lényege annak, amit 
Dániel látott? Miről szól a látomás?

A Dániel előtt elvonuló állatok megfelelnek a  Nabukodonozor álmában 
szereplő szobor egy-egy részének, csak most még több adalékot tudunk 
meg a birodalmakról. Érdekes módon a pogány nemzeteket jelképező álla-
tok mind tisztátalanok. A negyedik fenevad kivételével Dániel úgy ábrázol-
ja azokat, mint amelyek ismert állatokat idéznek. Tehát nem véletlenszerű 
jelképek, mivel mindegyik olyan tulajdonsággal bír vagy arra utal, ami az 
általa képviselt ország jellemzője.

Oroszlán: Az oroszlán a legtalálóbb jelkép Babilonra. Szárnyas oroszlánok 
díszítették a palota falait és a babiloni művészet egyéb darabjait. A  láto-
másban bemutatott oroszlánnak végül kitépték a szárnyait, két lábra állt és 
emberi szívet kapott. Ez a folyamat a Babiloni Birodalom hanyatlását jelzi 
a későbbi uralkodói alatt.

Medve: A medve szimbolizálja a Méd-Perzsa Birodalmat. Az „egyik oldalára 
kelt” (Dán 7:5, Károli), „félig már fölkelt” (RÚF). Ez azt mutatja, hogy a per-
zsák a médek fölé kerekedtek. A fogai között levő három borda a biroda-
lom három fő hódítását jelképezi: Líbia, Babilon és Egyiptom.

Párduc: A  sebes párduc a  Nagy Sándor által alapított Görög Birodalmat 
képviseli. A négy szárnnyal még gyorsabb lesz, ami találó jelkép Nagy Sán-
dorra, aki néhány év leforgása alatt az uralma alá hajtotta az egész ismert 
világot.

A rettenetes és szörnyűséges állat: Míg az előbbiek csak emlékeztetnek bi-
zonyos állatokra, ez a  lény viszont külön kategória. Azaz, az előzőekről 
azt tudjuk meg a látomásból, hogy olyan „mint” az oroszlán, vagy „mint” 
a medve, de ez nem hasonlít semmire. A többszarvú fenevad még kegyetle-
nebbnek és vérszomjasabbnak látszik az előbbieknél, találóan jelképezve 
a pogány Rómát, ami vas lábbal hódított, uralkodott és tiporta a világot.

Az emberi történelem többezer éve pontosan annak megfelelően jött 
és ment, ahogyan azt Isten előre megmondta. Mennyire vigasztal 
a tudat, hogy Isten uralkodik minden lárma, békétlenség és az időn-
kénti teljes káosz fölött? Mit tanít ez a Szentírás megbízhatóságáról?

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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február 17.hétfő

A KIS SZARV

Olvassuk el Dán 7:7-8, 19-25 verseit! Melyik hatalom a kis szarv, ami 
egyenesen a negyedik fenevadból és annak részeként nő ki?

Tegnap megtanultuk, hogy a pogány Rómát jelképezi a tízszarvú vadállat, 
ami a legnagyobb könyörtelenséggel uralta a világot. Most végig kell gon-
dolnunk, hogy mit jelképez a kis szarv és annak hatalma! A látomás sze-
rint a negyedik állatnak tíz szarva volt, amiből három szarv kitört, helyet 
készítve egy kis szarvnak. Ennek a szarvnak emberi szeme és „nagyokat 
szóló száj”-a van (Dán 7:8). Egyértelmű, hogy a kis szarv a rettenetes állat 
által szimbolizált lényből, a pogány Rómából nő ki. Valamiféleképpen to-
vábbviszi vagy folytatja a pogány Róma bizonyos jellemzőit, ugyanannak 
a hatalomnak egy későbbi szintjeként.

Dániel látta, hogy ez a szarv hadakozik a szentek ellen. Az angyal elmagya-
rázta a prófétának, hogy a szarv egy király, aki három törvénytelen dolgot 
tesz: 1) sokat szól a Magasságos ellen, 2) üldözi az Ő szentjeit és 3) meg 
akarja változtatni az időket és a törvényt. Ezután az angyal meghatározta 
a kis szarv tevékenységének időkeretét: „ideig, időig és fél időig.” A prófé-
tai szóhasználat nyelvezetében az idő szó azt jelenti, hogy „év”, az idők 
kifejezés éveket jelöl, kettes alakzatban: „két év.” Tehát ez egy három és 
fél prófétai éves időszak, ami az év-nap elv szerint ezerkétszázhatvan évet 
jelöl. Ebben az időszakban a kis szarv támadást indít Isten ellen, üldözi 
a szenteket és meg akarja változtatni Isten törvényét.

Olvassuk el 2Thessz 2:1-12 szakaszát! Milyen hasonlóságokat talá-
lunk a bűn embere és a kis szarv között? Melyik hatalomról van itt 
szó, és miért? Melyik az az egyetlen hatalom, ami a pogány Rómából 
fejlődött ki, de Róma része maradt – olyan hatalom, ami a  pogány 
Róma idejétől kezdve a világ végéig fennmarad, tehát ma is létezik?
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február 18. kedd

AZ ÍTÉLET KEZDETE

A négy állatról és a kis szarv tevékenykedéséről szóló látomás után a pró-
féta egy mennyei ítélet jelenetét látja (Dán 7:9-10, 13-14). Amint megkezdő-
dik az ítélkezés, a mennyei jelenet szerint trónokat helyeznek el, ezer meg 
ezer mennyei lény szolgál az Öregkorú előtt, aki helyet foglal. Az ítéletho-
zatal résztvevői is leülnek, majd megnyitják a könyveket.

Fontos megjegyezni erről az ítélkezésről, hogy a kis szarv ezerkétszázhat-
van évig tartó tevékenysége után kerül rá sor (Kr. u. 538-1798; lásd a pén-
teki részt), de még Isten örök országának megalapítása előtt. A látomás va-
lójában háromszor említi az alábbi eseménysort:

A kis szarv ideje (538-1798)
A mennyei ítélet

Isten örök országa

Olvassuk el Dán 7:13-14, 21-22, 26-27 verseit! Miért válik Isten népe ja-
vára az ítélet?

Az Ószövetség több ítéleti tevékenységet ír le a szent sátorral és a templom-
mal kapcsolatban, de itt másfajta ítéletről van szó. Ez egy egyetemes ítélet, 
ami nem csupán a kis szarvat érinti, hanem a Magasságos szentjeit is, akik 
végül elnyerik az országot.

Dániel próféta könyve 7. fejezete nem írja le az ítéletet, nem részletezi annak 
kezdetét és végét. Viszont azt sejteti, hogy a kis szarvnak az Isten és a népe 
elleni támadása után kerül rá sor. Itt az a lényeg, hogy hangsúlyozza a koz-
mikus méretű ítélet kezdetét. Dániel próféta könyve 8-9. fejezetéből (amint azt 
a következő hetekben látni fogjuk) megtudjuk az ítélet idejének a kezdetét és 
azt, hogy ez a mennyei szentély megtisztításával kapcsolatos és a mennyei 
engesztelési napon történik. Ennek az a tanulsága, hogy a mennyben nyilván 
lesz egy advent előtti ítélet, Isten népe érdekében (Dán 7:22).

Miért olyan fontos megérteni, hogy csak azért bízhatunk az ítélet nap-
jában, amit Jézus tett a kereszten? Milyen reménységünk lenne vagy 
lehetne egyáltalán a kereszt nélkül? (Lásd még Róm 8:1!)
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február 19.szerda

AZ EMBER FIÁNAK ELJÖVETELE

Olvassuk el Dán 7:13 versét! Kicsoda az ember Fia? Hogyan azonosíthat-
juk? (Lásd még Mt 8:20; 9:6; Mk 13:26; Lk 9:26; 12:8!)

Az ítélet során egy különösen fontos szereplő is a színre lép: az ember Fia. 
Kicsoda Ő? Először is, az ember Fia egy mennybéli személy, de emberi tu-
lajdonságokkal is rendelkezik, ahogy a cím is utal rá. Más szóval, egy sze-
mélyben Isten és ember, akinek tevékeny szerepe van az ítéletben. Másod-
szor, az Újszövetségben gyakran megjelenő kép, hogy az ember Fia eljön az 
ég felhőiben. Dán 7:13 verse viszont nem úgy ábrázolja az ember Fiát, mint 
aki a mennyből a földre jön, hanem mint aki a mennyben az egyik helyről 
a másikra megy, hogy megjelenjen az Öregkorú előtt. Harmadszor, amikor 
azt olvassuk az ember Fiáról, hogy megjelenik az ég felhőiben, az az Úr 
látható megjelenésére utal. Ez a kép a főpapra is emlékeztet, aki az engesz-
telés napján a füstölő felhőjével (füstjével) övezve lép a szentek szentjébe, 
hogy megtisztítsa azt.

Az ember Fia király is. „Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy 
mindenféle nyelvű nép és nemzet Őt tisztelje [KAR: szolgál]” (Dán 7:14, RÚF). 
A „szolgál” ige úgy is fordítható, hogy „imád” vagy „tisztel”. Kilencszer for-
dul elő az 1-7. fejezetben (Dán 3:12, 14, 17-18, 28; 6:16, 20; 7:14, 27), és 
az istenség előtti hódolat gondolatát hordozza. Tehát az Isten törvényének 
megváltoztatására tett kísérlet következtében a kis szarv által jelképezett 
vallási rendszer megrontja az Istennek járó tiszteletet. Az itt bemutatott 
ítélet azt jelzi, hogy végül helyreáll az igaz istentisztelet. A pápaság által 
felállított vallási rendszer bűnös embert helyez közbenjáróként Isten és az 
emberiség közé. Dániel rámutat, hogy egyedül az ember Fia képes köz-
benjáróként képviselni az emberiséget Isten előtt. Ahogy a Biblia mondja: 
„Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Jézus 
Krisztus” (1Tim 2:5).

Annak alapján, amit a  Bibliában Jézus életéről és a  jelleméről olva-
sunk, miért különösen vigasztaló a tudat, hogy központi szerepe van 
az itt ábrázolt ítéletben?
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február 20. csütörtök

A MAGASSÁGOS SZENTJEI

A következő igék alapján mi történik Isten népével: Dán 7:18, 21-22, 25, 
27?

A „Felséges szentjei” (RÚF) kifejezés Isten népének megkülönböztető jel-
zője. A  kis szarv által szimbolizált hatalom megtámadja őket. Mivel hű-
ségesen kitartanak Isten Igéje mellett, a pápai uralom ideje alatt üldözik 
őket. A keresztényeket üldözték a pogány Római Birodalom (a negyedik 
fenevad) korában is, de a Dán 7:25 versében említett üldözés az, amikor 
a szenteket a kis szarv üldözi, ez pedig csak Róma pogány korszaka után 
emelkedik fel.

Isten népét azonban nem tartja örökké elnyomás alatt egy világi hatalom. 
Isten országa veszi át a földi országok helyét. Érdekes módon a látomásban 
az ember Fiának „dicsőség és királyi uralom adatott” (Dán 7:14, RÚF), az 
angyal magyarázatában viszont a „szentek” kapják meg az országot (Dán 
7:18). Ez nem ellentmondás. Mivel az ember Fia összekapcsolódik Istennel 
és az emberiséggel is, a győzelmét megosztja azokkal is, akiket képvisel.

Amikor a főpap megkérdezte Jézust, hogy Ő-e a Messiás, az Isten Fia, Jé-
zus Zsolt 110:1 és Dán 7:13-14 verseire mutatva mondta: „Én vagyok. És 
meglátjátok majd az embernek Fiát ülni a hatalomnak jobbján, és eljőni az 
ég felhőivel” (Mk 14:62). Tehát Jézus az egyetlen, aki képviselhet minket 
a mennyei ítélőszék előtt. Már legyőzte a sötétség erőit, és diadalában ré-
szesülnek mindazok, akik közel kerülnek hozzá. Így nincs ok a félelemre. 
Pál apostol találóan jelenti ki: „De mindezekben diadalmaskodunk az által, 
aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem 
angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem 
magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el 
minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban” 
(Róm 8:37-39, RÚF).

Figyeljük meg, hogy milyen pontosan felvázolja a történelmet Dániel 
látomása többezer évvel korábban! Hogyan tanít ez arra, hogy bízni 
tudjunk Isten minden ígéretében a jövőre vonatkozóan?
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február 21.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Egy gyors történelmi visszatekintés megmutatja, hogy a Római Birodalom 
összeomlása után, ami az északról érkező barbárok támadása miatt követ-
kezett be, Róma püspöke három barbár törzs vereségét kihasználva Kr. u. 
538-ban megalapította egyeduralmát Rómában. A  folyamat során átvette 
a római császár több intézményes és politikai szerepét. Így született meg 
a pápaság, ami világi és vallási hatalommal bírt, míg 1798-ban Napóleon 
meg nem fosztotta székhelyétől. Ez nem Rómának, csak az üldözés adott 
szakaszának vetett véget. A pápa nemcsak Krisztus helytartójának nevezte 
magát, hanem több, a Bibliával ellentétes tantételt és gyakorlatot is beve-
zetett. A purgatórium, a vezeklés, a gyónás és a szombat parancsolatának 
vasárnapra változtatása tartozik a  sok dolog közé, amit a  pápaság azért 
vezetett be, hogy megváltoztassa „az időket és a törvényt”.

„Az ember egymaga képtelen kivédeni az ellenség vádjait. Bűntől szennyes 
ruhában, bűnét megvallva áll Isten előtt. De Jézus, a Szószólónk, eredmé-
nyesen védelmükre kél azoknak, akik bűnbánattal és hittel reábízzák lel-
kük megtartását. Képviseli ügyüket és a Golgota csodálatos érveivel legyőzi 
a vádolót. Isten törvénye iránti tökéletes engedelmességével minden hatal-
mat megszerzett mennyen és földön. Kéri Atyját, kegyelmezzen meg a bű-
nös embernek és béküljön meg vele. Népe vádolóinak ezt mondja: »Sátán! 
Dorgáljon meg téged az Úr...« Vérem árán vásároltam meg őket. »Hát nem 
tűzből kiragadott üszkös fadarab?« Azokat pedig, akik hitben reá támasz-
kodnak, így biztatja: »Nézd! Elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek 
téged« (Zak 3:4)” (Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Ad-
vent Kiadó, 364-365. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
Nézzük meg ismét a kis szarv hatalmának jellemzőit, azét a hatalo-
mét, ami a negyedik fenevadból, Rómából nőtt ki és annak a része 
is maradt! Melyik az az egyetlen erő, ami évszázadokkal ezelőtt 
emelkedett ki a pogány Rómából, üldözte Isten népét és még ma is 
létezik? Miért véd ez az egyértelmű azonosítás a különféle spekulá-
cióktól, pl. attól, hogy a kis szarv egy pogány görög királyra utal, 
aki Krisztus első eljövetele előtt több mint másfél évszázaddal tűnt 
el a történelem színpadáról? Ugyanakkor hogyan véd attól az elkép-
zeléstől is, hogy a kis szarv egy jövőbeli hatalom, ami majd csak 
később fog színre lépni? 
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RUMY ERZSÉBET:
ÉS LÁTOD?

EGYSZER NEM LESZ MÁR TOVÁBB

És látod? Egyszer nem lesz már tovább.
Lezárják földi napjaid sorát.
Szemed elé sötét árnyék suhan;
pár perc – és a sorompó lezuhan.
Konganak tested vészharangjai…
És most a lélek mit tud vallani?
Mi voltál, világ árva vándora?
Harcoló hős, vagy zsoldos katona?
Szél fújja szét szép, tarka jelmezed…
Mit adtál, mondd: követ, vagy kenyeret?
Életet, vagy kongó, nagyhangú szót? 
Fiad kérő kezébe skorpiót?
Mit hagysz itt? Pénzt? Pert és követelést?
Vagy csak egy csíknyi zsenge, zöld vetést,
egy földbe zárt, elhalt búzamagot,
mit kalászba hívnak a holnapok?
Van kincsed, mi a tűzben el nem ég?
Megfogtad Mestered mentő kezét? 
– Nézd napjaid múltba hulló sorát,
és lásd meg: egyszer nem lesz már tovább!
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február 22-28.

A szennyeződéstől  
a megtisztulásig

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 11:4; 3Mózes 16; Dániel 2:38; 8; 
Zsidók 9:23-28

„És monda nékem: Kétezer és háromszáz estvéig és reggelig, azután kiderül 
a szenthely igazsága” (Dán 8:14).

A Dániel 8. fejezetében feljegyzett látomást Kr. e. 548/547-ben kapta a pró-
féta, ami fontos pontokon tisztázza a 7. fejezetben említett ítélet kérdését. 
A  könyv 2. és 7. fejezetének látomásától eltér a  8. fejezet, mert Babilont 
kihagyva Médó-Perzsiával kezdődik, ugyanis ekkor Babilon már hanyat-
lóban volt, nem sokkal később a perzsák foglalták el a helyét a következő 
nagyhatalomként. A 8. fejezet látomása párhuzamban áll a 7. fejezetével. 
A nyelvezet és a jelképek azért változnak a könyv 8. fejezetében, mert itt 
a mennyei szentély megtisztításának a mennyei engesztelés napjával való 
kapcsolata kerül górcső alá. Ennek a fejezetnek a meghatározó értéke, hogy 
a mennyei szentély különböző vetületeire összpontosít. Míg Dániel próféta 
könyve 7. fejezete bemutatja a mennyei ítélőszéket és azt, hogy az ember Fia 
veszi át az országot, a 8. fejezet a mennyei szentély megtisztítását jeleníti 
meg. Tehát amint azt a két fejezet közötti párhuzam is mutatja, a mennyei 
szentélynek a könyv 8. fejezetében bemutatott megtisztítása kapcsolódik 
a 7. fejezet ítéletéhez.

9. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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február 23. vasárnap

A KOS ÉS A KECSKEBAK

Olvassuk el Dániel próféta könyve 8. fejezetét! Miről szól ez a látomás? 
Hol látható a párhuzam a 2. és a 7. fejezet között?

Ahogy Dániel 2. és 7. fejezetében, úgy itt is a világ birodalmainak felemel-
kedését és bukását jeleníti meg a látomás, csak eltérő szimbolizmussal. Ez 
a jelképvilág közvetlenül kötődik Isten szentélyéhez. A kos és a kecskebak 
képe a szentélyszolgálat engesztelési ünnepével való kapcsolata miatt je-
lenik meg, mivel az ókori Izrael számára ez volt az ítélet ideje. Kosokat és 
kecskebakokat áldoztak a szentélyszolgálat során, de a két állatot csak az 
engesztelés napján említették együtt. Tehát Isten szándékosan választotta 
éppen ezeket, hogy az engesztelési ünnepre utaljon, arra, amire a látomás 
főként összpontosít.

Dániel látta, amint egy kos háromfelé öklel: nyugatra, északra és délre (Dán 
8:4). Ez a háromirányú mozgás mutatja ennek a hatalomnak a terjeszkedé-
sét: „Egy állat sem állhatott meg vele szemben, és nem lehetett megmenekülni 
tőle. Azt tette, amit akart, és felfuvalkodott” (Dán 8:4, RÚF). Az angyal magya-
rázata szerint a kétszarvú kos Médó-Perzsiát jelképezi (Dán 8:20), és az a leg-
valószínűbb, hogy a három irány e világhatalom három fő hódítására mutat.

Ezután egy nagy szarvú kecskebak jelent meg, ami a  Görög Birodalmat 
szimbolizálja Nagy Sándor vezetése alatt (Dán 8:21). A kecskebak „nem is 
illeté a földet” (Dán 8:5), ami gyors terjeszkedését jelzi. A kép Nagy Sándor 
hódításainak a sebességét érzékelteti, amit Dániel próféta könyve 7. fejezete 
a szárnyas párduccal ábrázol. A prófécia viszont előrevetíti, hogy amikor 
a kecskebak „elérte hatalmának csúcsát, letört a nagy szarv, és helyette négy 
hatalmas szarv nőtt a négy égtáj felé” (Dán 8:8, RÚF). Ez Babilonban történt 
meg, Kr. e. 323 júniusában, amikor Nagy Sándor harminckét éves korában 
meghalt. Utána a birodalmát felosztották a négy tábornoka között.

Dán 2:38 és 8:20-21 versei a  látomások négy birodalmából hármat 
megneveznek, ami bámulatos! Hogyan támasztja alá ez is a prófécia-
magyarázatunk pontosságát?

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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február 24. hétfő

A KIS SZARV FELEMELKEDÉSE

Olvassuk el Dán 8:8-12 szakaszát figyelmesen! Merrefelé mozdul a kis 
szarv, és miért olyan fontos ezt megérteni?

A Biblia bemutatja, hogy a négy szarv „az égnek négy szele” (Károli), „a négy 
égtáj” (RÚF) felé növekedett, majd az egyikből kinőtt egy kis szarv. Itt az 
a kérdés, hogy ez a szarv/hatalom vajon a Nagy Sándor négy tábornokát jel-
képező négy szarv egyikéből nőtt-e ki, vagy a négy égtáj egyikéből. A nyelv-
tani szerkezet a szöveg eredeti nyelvében arra utal, hogy ez a szarv a négy 
égtáj egyikéből támad. Mivel a Görög Birodalom és annak négy utóda után 
emelkedik fel, az általános értelmezés szerint a szarv Róma, először a po-
gány, utána a pápai korszakában. „A kis szarv jelképezi Rómának mindkét 
szakaszát, a pogány, majd a pápai Rómát. Dániel először a pogány, császári 
korszakát látta, amint a zsidó nép és a korai keresztények ellen hadakozott, 
majd látta annak pápai szakaszát is, egészen a mi napjainkig, sőt a jövőbe 
menően is” (The Seventh-day Adventist Bible Commentary, 4. köt., 841. o.).

A bibliai szakasz szerint a  kis szarv először vízszintes irányú mozgásba 
kezdett és „igen nagyra nőtt délen, keleten és az ékes földön” (Dán 8:9, RÚF). 
Ez a három irány annak a három nagy területnek felel meg, ami a pogány 
Róma uralma alá került.

Amint a kis szarv lesz a látomás főszereplője, a függőleges irányú terjeszke-
dést részletezi a szöveg. Ilyen értelemben ez a szarv nagyjából megfelel Dá-
niel próféta könyve 7. fejezetében a kis szarvnak, ahogyan azt a következő 
összehasonlítás is mutatja: 1) Mindkét szarv eleinte kicsi (Dán 7:8; 8:9). 2) 
Idővel mindkettő nagy lesz (Dán 7:20; 8:9). 3) Mindkettő üldöző hatalom 
(Dán 7:21, 25; 8:10, 24). 4) Mindkettő kérkedik és Istent káromolja (Dán 
7:8, 20, 25; 8:10-11, 25). 5) Egyaránt támadják Isten népét (Dán 7:25; 8:24). 
6) A prófétai időszámítás meghatározza mindkettő tevékenységének bizo-
nyos részét (Dán 7:25; 8:13-14). 7) Egyaránt megmaradnak a vég idejéig 
(Dán 7:25-26; 8:17, 19). 8) Mindkettő pusztulása természetfeletti módon 
következik be (Dán 7:11, 26; 8:25). Végezetül pedig, mivel a kis szarv Dáni-
el próféta könyve 7. fejezetében a pápaságot jelképezi, ugyanazt a hatalmat 
kell jelképeznie a 8. fejezetben a kis szarv felfelé irányuló terjeszkedésének 
is. Tehát amint a könyv 2. és 7. fejezeteiben, úgy itt is Róma az utolsó nagy-
hatalom – pogány, majd pápai korszakában.
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február 25. kedd

TÁMADÁS A SZENTÉLY ELLEN 

Olvassuk el Dán 8:10-12 részét! Milyen tevékenység közben látjuk a kis 
szarvat?

Dán 8:10 versében a kis szarv lelki szinten igyekszik ugyanazt tenni, mint 
amire Bábel építői törekedtek (1Móz 11:4). A „sereg” és a „csillag” szó Isten 
ószövetségi népét jelölheti. Izraelt nevezi az Ige az Úr seregének (2Móz 
12:41). Dániel úgy is ábrázolja Isten hűséges népét, hogy csillagként ra-
gyognak (Dán 12:3). Itt tehát nyilván nem az égitestek elleni támadásról 
van szó, hanem Isten népének az üldözéséről, azokéról, akiknek állam-
polgársága a „mennyekben van” (Fil 3:20). Pogány császárok keresztények 
ezreit gyilkolták meg, most azonban a  kis szarv függőleges irányú tettei 
állnak a fókuszban. Így e prófécia végső teljesülése szükségképpen a pápai 
Rómához és a korszakokon át tartó üldöző tevékenységéhez kapcsolódik.

Dán 8:11 verse szól még a Fejedelemről, akit Dániel máshol Messiás-fejede-
lemnek nevez (Dán 9:25), „Mihály a ti fejedelmetek” (Dán 10:21) és „Mihály, 
a nagy fejedelem” (Dán 12:1). Senki másra, csakis Jézus Krisztusra utalhat 
ez a kifejezés. Jézus Krisztus a korábban említett sereg Fejedelme és a meny-
nyei Főpap. Vagyis a  pápaság és az általa képviselt vallási rendszer elho-
mályosítja Jézus papi szerepét, igyekszik azt átvenni. Dán 8:11 versében 
a  „mindennapi áldozat” a  földi szentélyben történtekre emlékeztet, jelezve 
a szentély rítusainak különféle és folyamatos részeit – köztük az áldozatokat 
és a közbenjárást. A bűnösök e szolgálatok révén nyernek bűnbocsánatot. 
A szentély a bűnök elrendezésének a helyszíne. A földi rendszer jelképezi 
Krisztus közbenjárói szolgálatát a mennyei szentélyben. Tehát a próféta azt 
jövendöli meg, hogy a pápaság Krisztus közbenjárását a papokéra cseréli fel. 
A kis szarv az istentisztelet hamisításával Krisztus közbenjárói szolgálatának 
a helyére kíván lépni, és jelképes értelemben a földre veti Krisztus szentélyét.

„…a földre tiporta az igazságot, és amit tett, sikerült neki” (Dán 8:12, ÚRK). 
Jézus kijelentette magáról, hogy Ő az Igazság (Jn 14:6), mint ahogyan Isten 
Igéjét is igazságnak nevezi (Jn 17:17). A pápaság viszont tiltotta, hogy a Bib-
liát lefordítsák az emberek nyelvére, az Ige magyarázását az egyház hatal-
ma alá vonta, a hagyományt pedig – elméletileg – a Szentírással egy szintre 
helyezte, de a gyakorlatban a hit nagy vezérelveként a Biblia fölé emelte.

E tanulmány szerint valójában mennyire értékes és fontos ismerni 
a bibliai igazságot, szemben az emberi hagyományokkal?
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február 26. szerda

A SZENTÉLY MEGTISZTÍTÁSA

Olvassuk el Dán 8:14 versét! Mi történik itt?

A szarv pusztító támadása után elhangzik a kijelentés a szentély megtisztí-
tásáról. Hogy megérthessük az üzenetet, észben kell tartanunk, hogy Dán 
8:14 versében a szentély megtisztítása összefügg Dán 7:9-14 szakaszában 
az ítélettel! Mivel arra az ítéletre a mennyben kerül sor, a szentélynek is 
a  mennyben kell lennie. Tehát Dániel próféta könyve 7. fejezete az ítélet-
hozatal szempontjából ábrázolja, hogyan avatkozik bele Isten az emberi 
ügyekbe, illetve viszonyul azokhoz, a 8. fejezet pedig ugyanezt az eseményt 
a szentély oldaláról jeleníti meg.

A földi szentélyt a mennyei minta alapján készítették, és a megváltási terv 
átfogó bemutatására szolgált. A bűnösök mindennap elvitték áldozatukat 
a szentélybe, ahol bűnbocsánatot nyertek és bizonyos értelemben a bűne-
iket arra hárították át. Emiatt a szentély beszennyeződött. Így időszakon-
ként szükség volt a megtisztítás folyamatára, hogy a felhalmozódott vétkek-
től megtisztítsák a szentélyt. Ez az alkalom volt az engesztelés napja, amire 
évenként egyszer került sor (lásd 3Mózes 16. fejezete).

Miért kell a mennyei szentélyt megtisztítani? Ez úgy is magyarázható, hogy 
aki elfogadta Jézust, annak a bűnei „átkerültek” a mennyei szentélyre, pon-
tosan úgy, ahogyan a bűnbánó izraeliták bűne átkerült a földi szentélyre. 
A földi engesztelés napján számos állatot levágtak, ami Jézus jövőbeli ha-
lálát jelképezte, csak így állhattak meg a bűnösök az engesztelés napján.

A nagy engesztelési napon a  földi szentély megtisztult, és mennyivel in-
kább megtisztul a  mennyei szentély, hiszen egyedül Krisztus vére segít 
át az ítéleten! Dán 8:14 versében a szentély megtisztítása a földi szolgálat 
mennyei mása, aminek ez az alapvető üzenete: bűnösként szükségük van 
a Messiás vérére, hogy a bűneinkre bocsánatot nyerjünk és megállhassunk 
az ítéletben.

Olvassuk el Zsid 9:23-28 szakaszát! Hogyan mutatnak rá ezek a ver-
sek az üdvösségünkre, amit Jézusban, az értünk hozott áldozata által 
nyerhetünk?
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február 27. csütörtök

PRÓFÉTAI IDŐSZÁMÍTÁS

Olvassuk el Dán 8:13 versét! Milyen kérdés hangzik itt el, és hogyan se-
gít megérteni a következő versben olvasható választ?

Mit tudunk a kétezer-háromszáz este és reggel időzítéséről? Először is meg 
kell jegyezni, hogy miután Isten megmutatta Dánielnek a kost és a kecske-
bakot, amit a kis szarv tevékenykedése és az általa okozott rombolás köve-
tett, Dán 8:13 verse szerint a látomásban elhangzik egy kérdés. Ez főként 
arra irányul, hogy mi történik majd a prófétai időszak végén és meddig tart 
az egész látomás. Ráadásul az időszakot nem korlátozhatjuk csupán a kis 
szarv tevékenységének idejére, mert a „látomás” kifejezés mindent felölel 
a kostól kezdve a kis szarv ténykedéséig. Ennek tehát mindenképpen hosz-
szú történelmi időszaknak kell lennie.

A „Meddig tart a  látomás?” kérdésre (kos [Médó-Perzsia], kecskebak [Gö-
rögoszág] és a  kis szarv, illetve annak tevékenysége [a pogány és pápai 
Róma]) a másik mennyei küldött azt felelte: „Kétezer és háromszáz estvéig 
és reggelig, azután kiderül a szenthely igazsága” (Dán 8:14). Amint már em-
lítettük, ez az időszak azért olyan hosszú, mert a Méd-Perzsa Birodalom 
korszakával kezdődik, folytatódik a Görög Birodalom, illetőleg a pogány 
és a pápai Róma korán keresztül, évezredeken át. A  történeti értelmezés 
szerint (lásd az 1. tanulmányt) ezt a prófétai időszakot az év-nap elv alap-
ján kell számítani, vagyis a kétezer-háromszáz este és reggel egy kétezer-
háromszáz éves időintervallumnak felel meg. Különben kétezer-háromszáz 
nap alig lenne több hat évnél, ami elképzelhetetlenül kevés idő a látomás 
összes eseményére. Ennélfogva az év-nap elvet kell alkalmazni.

Dániel próféta könyve 8. fejezete nem adja meg azt az információt, amivel 
kiszámítható lenne az időszak eleje, ami természetesen rámutatna annak 
a végére is. A könyv 9. fejezete viszont tartalmazza ezt a döntő információt 
(lásd a következő heti tanulmányt).

A kétezer-háromszáz éves prófécia a Biblia leghosszabb prófétai idő-
szaka. Gondoljunk bele, kétezer-háromszáz év! Rengeteg idő, főleg 
ahhoz képest, hogy meddig élünk most! Hogyan segít ez abban, hogy 
türelmesek legyünk Istennel és az utolsó események idejével kapcso-
latos váradalmaink tekintetében?
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február 28.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Az alábbi táblázat összefoglalja, amit Dániel próféta könyve 2., 7. és 8. fejeze-
teiben az egymást követő országokról találtunk. Mit mond mindez a szen-
tély megtisztításáról?

Dániel 2. fejezete Dániel 7. fejezete Dániel 8. fejezete

Babilon Babilon –

Médó-Perzsia Médó-Perzsia Médó-Perzsia

Görögország Görögország Görögország

Pogány Róma Pogány Róma Pogány Róma

Pápai Róma Pápai Róma Pápai Róma

– A mennyei ítélet A szentély megtisztítása

A második advent A második advent A második advent

[Kéz érintése nélkül 
leszakadó kő]

[A szentek öröklik az 
országot]

[Kéz érintése nélkül 
pusztul el]

Látható a fejezetek közötti párhuzam. Nemcsak a birodalmak bemutatása 
hasonló, hanem a 7. fejezetben az ítélet jelenete, ami a pápai Róma ezer-
kétszázhatvan éve (Kr. u. 538-1798) után kezdődik el, szintén közvetlen 
párhuzamot mutat a szentély megtisztításával, ami a 8. fejezetben is Róma 
után következik. Röviden tehát, Dániel próféta könyve 7. fejezetének meny-
nyei ítélete – a világ végéhez vezető ítélet – ugyanaz, mint a 8. fejezetben 
a szentély megtisztítása. Ugyanannak a dolognak a két különböző ábrázo-
lását látjuk, és mindkettő a kis szarv ezerkétszázhatvan évig tartó üldöző 
tevékenysége után történik.

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
Dániel próféta könyve 8. fejezetének leírása szerint a történelem erő-
szakkal és gonoszsággal teli. A két állat két világbirodalmat jelképez, 
amelyek küzdenek egymással (Dán 8:5-7). A kis szarv hatalma, ami 
utánuk emelkedik fel, erőszakos, üldöző hatalom (Dán 8:23-25). 
A Szentírás nem igyekszik kisebbíteni a világban tapasztalt szenve-
dés valóságát. Hogyan erősítse ez a  bizalmunkat Isten és a  jósága 
iránt, még ha nagyon is valóságos a gonoszság, amit a környezetünk-
ben tapasztalunk?
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KERESZTURY DEZSŐ:
ESTI IMÁDSÁG

Ó, milyen vak homályba futnak,
kik nélküled indulnak útnak!
A kezemet nézem: leszárad;
szívem sívó homokkal árad.

Valamikor kézen vezettél;
szökni akartam, nem engedtél.
Csend volt szívemben és a csendben
szavad szólt csak, mindennél szebben.

Én Istenem! Hívj vissza engem!
Magam maradtam, eltévedtem.
Légy bátorságom, bizodalmam!
Ó, légy úrrá megint Te rajtam!
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február 29–március 6.10. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu

Az esedezéstől a megnyugvásig

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 2Királyok 19:15-19; 
Jeremiás 25:11-12; 29:10; Dániel 9; Máté 5:16; Jakab 5:16

„Uram, hallgass meg! Uram, bocsáss meg! Uram, figyelj ránk, és cselekedj, 
ne késlekedj! – önmagadért, Istenem, hiszen rólad nevezték el városodat és 
népedet” (Dán 9:19, RÚF)!

Dániel próféta könyve 9. fejezetében található a  Biblia egyik legnagysze-
rűbb imádsága. A próféta az élete fontos pillanataiban imádkozni kezdett, 
hogy megbirkózhasson az előtte álló kihívásokkal. Amikor meg akarták 
ölni a társaival együtt egy pogány király rejtélyes álma miatt, imában for-
dult Istenhez (Dániel 2. fejezet). Amikor pedig a  királyi rendelet megtil-
totta, hogy bárkihez, akár Istenhez is könyörögjenek, egyedül a királyhoz 
lehetett kéréssel fordulni, Dániel továbbra is naponta imádkozott az Úr-
hoz, Jeruzsálem felé fordulva (Dániel 6. fejezet). Így, amikor a 9. fejezet-
ben az imádsággal foglalkozunk, emlékezzünk arra, hogy a 8. fejezetben 
a kétezer-háromszáz este és reggel látomása mély hatást tett a prófétára! A 
vázlatprófécia magyarázatát ugyan megkapta Dániel, mégsem tudta értel-
mezni a két mennyei lény párbeszédében említett időszakot. „Kétezer és há-
romszáz estvéig és reggelig, azután kiderül a szenthely igazsága” (Dán 8:14). 
Csak a könyv 9. fejezetében kapott nagyobb világosságot, ebben az esetben 
is buzgó imájára válaszul.
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március 1. vasárnap

ISTEN IGÉJÉNEK KÖZPONTI SZEREPE

Olvassuk el Dán 9:1-2 szakaszát! Dániel azt mondta, hogy „megfigyeltem 
a könyvekben” azt a próféciát, amit alaposan tanulmányozott. A Biblia 
mely könyvét vagy könyveit értette ez alatt?

Amikor megvizsgáljuk ezt az imát, megértjük: egyértelműen abból ered, 
hogy Dániel mélyrehatóan tanulmányozta Isten korábbi kinyilatkoztatása-
it, amelyeket Mózesnek és a prófétáknak adott. Miután Jeremiás tekercsé-
ből megtudta, hogy a fogság időszaka hetven évig tart (lásd Jer 25:11-12; 
29:10), megértette korának történelmi jelentőségét.

Ne feledjük, hogy Dániel Kr. e. 539-ben mondta el ezt az imát, abban az 
évben, amikor a Perzsa Birodalom elfoglalta Babilon helyét. Így majdnem 
hetven év telt el, mióta Nabukodonozor meghódította Jeruzsálemet és el-
pusztította a  templomot. Tehát Jeremiás próféciája szerint Isten népének 
hamarosan vissza kellett térnie a hazájába. Mivel Dániel bízott Isten Igé-
jének ígéreteiben, tudta, hogy valami nagy horderejű dolog fog történni 
a népével, nemsokára véget ér majd a babiloni száműzetés, a zsidók vissza-
térhetnek hazájukba.

Dániel a rendelkezésére álló Írásokat tanulmányozva felismerte népe bűne-
inek komolyságát. Megszegték a szövetséget, így megszakították a kapcso-
latukat Istennel. Ennek az elkerülhetetlen következménye lett a száműzetés 
(3Móz 26:14-45). Dániel tehát Isten kinyilatkoztatásait tanulmányozva ér-
tette meg a kort, amelyben élt. Ezért érezte, hogy sürgősen esedeznie kell 
a népe érdekében Isten előtt.

A föld történelmének utolsó napjaihoz közeledve egyre jobban kell tanul-
mányoznunk Isten Igéjét és aszerint is kell élnünk! Egyedül a Szentírás ad-
hat hiteles magyarázatot a világról, amelyben élünk. Elvégre az Ige beszéli 
el a  jó és a rossz nagy küzdelmének történetét, és mutatja meg, hogy az 
emberi történelem a gonoszság eltörlésével és Isten örök országának meg-
alapításával végződik. Minél többet tanulmányozzuk az Írásokat, annál 
jobban érthetjük földünk jelen állapotát és az abban betöltött helyünket, 
illetve azt, hogy a reményt nem kínáló világban mégis mi ad alapot és okot 
a reménységre.

Hogyan segít a Biblia, hogy bizonyos mértékig megértsük a világot, 
ami annyira értelmetlennek tűnhet?

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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március 2. hétfő

KÖNYÖRGÉS KEGYELEMÉRT 

Olvassuk el Dán 9:3-19 részét! Milyen alapon könyörgött Dániel kegye-
lemért?

Ennek az imának néhány pontját külön ki kell emelni.

Először is, Dániel nem kért magyarázatot az imájában arra, hogy miért 
sújtották csapások a zsidó népet, inkább ő maga mondta el az okot: „és 
nem hallgattunk Istenünknek, az ÚRnak a szavára. Nem az Ő törvényei szerint 
éltünk, amelyeket szolgái, a próféták által adott nekünk” (Dán 9:10, RÚF). 
A könyv 8. fejezetének a végén úgy hagytuk ott Dánielt, hogy valamit éppen 
meg akart érteni, mert nem értette a kétezer-háromszáz estéről és reggelről 
szóló látomást (lásd Dán 8:27).

A második dolog az imával kapcsolatban, hogy Isten kegyelméért könyör-
gött. Arra kérte az Urat, hogy bocsásson meg népének az elkövetett bűneik 
és a gonoszságuk ellenére. Bizonyos értelemben az evangélium egy példá-
ját látjuk itt: bűnös emberek, akiknek nincs semmi érdemük, kegyelmet 
kérnek, amit nem érdemelnek meg, illetve bűnbocsánatot, ami nem jár ne-
kik. Vajon nem jól példázza ez, hogy egyénileg hol állunk Isten előtt?

Olvassuk el Dán 9:18-19 verseit! Még mire hivatkozva kéri Dániel, hogy 
az Úr válaszoljon az imájára?

Dániel imájának egy másik része is említést érdemel: azért könyörög, hogy 
Isten neve dicsőüljön meg. Tehát nem a saját és még nem is a népe jólété-
ért imádkozik, hanem Isten érdekében (Dán 9:17-19). Más szóval Istennek 
azért kell meghallgatnia a kérését, mert az az Ő neve dicsőségére szolgál.

Olvassuk el 2Kir 19:15-19 szakaszát! Mennyiben hasonlít Ezékiás 
imája Dánielére? Mt 5:16 szerint mi hogyan dicsőíthetjük meg Istent?
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március 3. kedd

A KÖZBENJÁRÁS ÉRTÉKE

Olvassuk el Dán 9:5-13 részét! Mi a jelentősége annak, hogy Dániel fo-
lyamatosan így fogalmazott: „mi” vétkeztünk, azaz magát is azok közé 
sorolta, akiknek a bűnei okozták a nép vesztét?

Dániel imája csupán az egyike a Biblia számos, jelentős közbenjárói imád-
ságának. Az ehhez hasonló imák megérintik Isten szívét, elhárítva az ítéle-
tet, és megszabadítanak az ellenségektől. Amikor Isten már kész lett volna 
elpusztítani az egész zsidó népet, Mózes közbenjárása visszatartotta a ke-
zét (2Móz 32:7-14; 4Móz 14:10-25). Amikor pedig a föld súlyos szárazság 
miatt pusztult volna el, Isten meghallgatta Illés imáját, esőt küldött, hogy 
felélessze a földet (1Királyok 18. fejezet).

Ha családtagokért, barátokért és másokért, különböző helyzetekért imád-
kozunk, Isten meghallgat és közbe is tud lépni. Néha hosszabb időbe telik, 
mire választ kapunk az imára, de bízhatunk abban, hogy Isten sosem feled-
kezik meg gyermekei szükségleteiről (lásd Jak 5:16).

Ebben az esetben Dániel a közbenjáró vagy a közvetítő Isten és a nép kö-
zött. A Szentírást tanulmányozva a próféta felismerte, hogy milyen mély-
re süllyedt a nép a bűnben, áthágták Isten törvényét, nem hallgattak a fi-
gyelmeztetéseire. Amikor felmérte a  kétségbeejtő helyzetet, gyógyulásért 
és megbocsátásért imádkozott. Azonosította magát a  népével. Bizonyos 
szempontból arra világít rá, hogy milyen közbenjárói munkát végez értünk 
Krisztus (János 17. fejezet). Csakhogy van egy hatalmas különbség: Krisz-
tus „nem vétkezett” (Zsid 4:15, RÚF), tehát nincs szüksége arra, hogy meg-
vallja a bűneit, a saját bűnei bocsánatáért nem kell áldozatot bemutatnia 
(Zsid 7:26-27). Sajátos módon mégis azonosítja magát a bűnösökkel: „Mert 
azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk 
őbenne” (2Kor 5:21, RÚF).

„Ha mindent összegyűjtenénk, ami jó, szent, nemes és szép egy ember-
ben, és úgy mutatnánk be Isten angyalainak, mint aminek része van az 
ember megváltásában vagy érdemeiben, a javaslatot istenkáromlásként 
utasítanák el” (Ellen G. White: Faith and Works. 24. o.). E szavak értel-
mében valójában mekkora szükségünk van a Közbenjáróra?
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március 4. szerda

A MESSIÁS MUNKÁJA

Dániel közbenjárói imájában a két fő aggodalmát fejezi ki: az emberek bű-
neit és Jeruzsálem pusztulását említi. Így Isten válasza erre a két kérésre 
vonatkozik. Tetteivel a Messiás megváltja a népet és felkeni a szentélyt. Dá-
niel két kérésére viszont a próféta közvetlen történelmi látókörén túllépve 
válaszol Isten: a Messiás munkája az egész emberiség javát szolgálja.

Olvassuk el Dán 9:21-27 szakaszát! Minek kellett megtörténni a hetven 
hét ideje alatt? Miért csak Jézus tudta azt elvégezni?

1.  „…hogy vége szakadjon a gonoszságnak” (Dán 9:24). A héber szó, amit 
úgy fordítanak, hogy „gonoszság” (pesha`), arra utal, hogy egy alacso-
nyabb rendű személy szándékosan árt valakinek, aki nála magasabb 
rendű (pl. Péld 28:24). Ez a szó a Bibliában azt is jelöli, amikor az ember 
nyíltan szembeszegül Istennel (Ez 2:3). Jézus a vére által azonban véget 
vet az Isten elleni lázadásnak, Isten pedig a Golgotáról eredő érdemeket 
kínál fel az embereknek. 

2.  „…bepecsételtessék a bűn”. Az itt szereplő ige azt jelenti, hogy „bepecsé-
tel”. Itt azt fejezi ki, hogy Isten megbocsátja a bűnöket. Az emberiség 
a bűneset óta nem képes Isten mércéje szerint élni, de a Messiás elren-
dezi majd a kudarcaink dolgát.

3.  „…hogy eltöröltessék a  hamisság”. Ahogy Pál mondta: „Mert tetszett az 
Atyának, hogy Őbenne lakozzék az egész teljesség; És hogy Ő általa békél-
tessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére 
által; Ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben” 
(Kol 1:19-20, RÚF). Erre is csak Jézus képes.

4.  „…előhozassék a teljes igazság”. Krisztust helyettünk szegezték a kereszt-
re, ezért képes azt az áldást megadni nekünk, hogy „igazként” állhas-
sunk meg Isten előtt. Egyedül hit által kaphatjuk meg az Istentől szár-
mazó igazságot.

5.  „…bepecsételtessék a látomás és a próféták”. Amikor Krisztus feláldozta 
magát, az engesztelő munkájára mutató ószövetségi próféciák „bepecsé-
teltettek”, abban az értelemben, hogy beteljesedtek.

6.  „…és felkenettessék a Szentek szente”. Az itt említett Szentek szentje nem 
személy, hanem egy hely. Ez a kijelentés tehát a mennyei szentély fel-
szentelésére utal, amikor Krisztust beiktatatták nagy Főpapunkként 
(Zsid 8:1).
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március 5. csütörtök

A PRÓFÉTAI NAPTÁR

A kétezer-háromszáz estéről és reggelről szóló prófécia végén Dániel meg-
döbbent, mert képtelen volt megérteni a látottakat (Dán 8:27). Tíz évvel ké-
sőbb Gábriel érkezett segítségére, hogy megértse a látottakat (Dán 9:23). Ez 
utóbbi kijelentés megadja a hiányzó információt. Megmutatja, hogy a Mes-
siás munkája a hetven hetes időszak vége felé teljesedik be. Az év-nap elv és 
a megjövendölt események sora alapján a hetven hetet négyszázkilencven 
évként kell értelmezni. Ez az időszak akkor kezdődött el, amikor elhangzott 
a parancs, hogy állítsák helyre és építsék újra Jeruzsálemet (Dán 9:25). A ren-
deletet Artaxerxész király adta ki Kr. e. 457-ben. Megengedte a zsidóknak, 
hogy Ezsdrás vezetése alatt újjáépítsék a várost (Ezsdrás 7. fejezet). A Biblia 
szerint hetven hét „szabatott” ki. Ez a kifejezés arra utal, hogy a négyszázki-
lencven éves időszakot egy nagyobb periódusból, azaz a Dániel 8. fejezetének 
látomásában meghatározott kétezer-háromszáz évből kell leszámítani. Ezért 
a kétezer-háromszáz és a négyszázkilencven év kezdőpontja szükségképpen 
ugyanaz, vagyis Kr. e. 457. A hetven hetes prófécia három szakaszra osztha-
tó: hét hét, hatvankét hét és a hetvenedik hét. A hét hét (negyvenkilenc év) 
valószínűleg arra az időszakra utal, ami alatt Jeruzsálemet újjáépítik. A hét 
hét után hatvankét hét (négyszázharmincnégy év) jött, ami a Messiás-feje-
delemhez vezetett el (Dán 9:25). Artaxerxész rendelete után négyszáznyolc-
vanhárom évvel, vagyis Kr. u. 27-ben keresztelkedett meg Jézus, a Messiás, 
és a Szentlélek felkente a messiási küldetésére. A hetvenedik hét során más 
fontos eseményekre kerül sor: 1) „kiirtatik a Messiás” (Dán 9:26), ami Krisz-
tus halálára utal. 2) A Messiás „egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget” 
(Dán 9:27). Ez Jézus és az apostolok szolgálatát jelöli a zsidó nép körében, 
ami Kr. u. 27-34 között, az utolsó „hét” során történt. Jézus három és fél évvel 
a keresztsége után (azaz a hét közepén) véget vetett az áldozati rendszernek 
– aminek többé már nincs prófétai jelentősége – azzal, hogy az új szövetség 
igazi, tökéletes áldozataként ajánlotta fel magát. Szükségtelenné vált tehát 
további állatáldozatok bemutatása. A hetven hetes prófécia utolsó hete Kr. u. 
34-ben ért véget, amikor István mártírhalált szenvedett, attól kezdve az evan-
gélium üzenete nemcsak a zsidókhoz jutott el, hanem a pogányokhoz is.

Olvassuk el Dán 9:24-27 részét! A Messiásra vonatkozó nagy remény-
ség és ígéret mellett is olvasunk erőszakról, háborúról és pusztulás-
ról. Hogyan erősít ez meg minket abban, hogy az élet nagy csapásai 
közepette is van remény?
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TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Az alábbi táblázat szemlélteti, hogyan kapcsolódik össze Dán 9:24-27 hetven 
hetes próféciája Dán 8:14 kétezer-háromszáz éves próféciájával, és miért az-
zal kezdődik. Ha Kr. e. 457-től elszámolunk kétezer-háromszáz évet (és ha 
nem felejtjük el kitörölni a nem létező nulladik évet), akkor 1844-et kapunk. 
Vagy, ha hozzáadjuk a maradék ezernyolcszáztíz évet Kr. u. 34-hez (kétezer-
háromszáz mínusz a négyszázkilencven év), akkor szintén 1844-hez érke-
zünk el. Tehát a Dán 8:14 versében leírt esemény, a szentély megtisztítása 
1844-ben kezdődik. Figyeljük meg azt is, hogy az 1844-es dátum illik ahhoz, 
amit Dániel 7. és 8. fejezetében láttunk! Azaz a 7. fejezet ítélete, ami megegye-
zik a 8. fejezetben a szentély megtisztításával (lásd az előző két tanulmányt), 
az ezerkétszázhatvan éves üldözés (Dán 7:25) után, de Jézus második eljöve-
tele és örök országának megalapítása előtt következik be.

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) A teológusok helyesen azt mondták, hogy a  kétezer-háromszáz 

napos és a hetven hetes prófécia valójában egy. Miért? Milyen bizo-
nyítékunk van ennek alátámasztására?

2) Mit tanulhatunk Dániel közbenjárói imájából, ami segíthet a saját 
közbenjárói imaéletünkben?

3) Krisztus értünk hozott áldozata az egyedüli reménységünk. Miért 
kell ennek alázatra késztetnie bennünket, sőt még nagyobb szeretet-
re és megbocsátásra is? Mi az üzenete Lk 7:40-47 szakaszának 
mindannyiunk számára?

4) Figyeljük meg, hogy Dániel imájában és reménységében központi 
a Szentírás helye! Elvégre a népét kegyetlenül legyőzték, az embere-
ket száműzték, az országukat feldúlták, a fővárosuk pedig elpusz-
tult. Mindezek ellenére Dánielben mégis él a  remény, hogy a nép 
haza fog térni. Honnan máshonnan eredhetett ez a reménye, mint 
a  Bibliából, Isten ígéreteiből? Ezek szerint milyen reménységünk 
lehet nekünk is az Ige ígéretei alapján? 

490 év

Kr. u. 34Kr. e. 457
Rendelet 
Jeruzsálem helyreállításáról

1844
A mennyei

szentély megtisztítása

2300 év
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RÓNAY GYÖRGY:
TALÁNY

Nem a dolgok bonyolultak: te vagy
a bonyolult, aki szemléled őket,
és addig boncolod, amíg e nagy
egység ezer atomra hull előtted.

Megpróbálod aztán, hogy összerakd
s kitudd lelkét a létadó erőnek;
mohón hajszolsz lencséd fölé, de csak 
fejfákat látsz, nagy jelkép-temetőket.

Ez hát a világ? föltételezések
tömegsírja, amely fölött az élet
talány-arcának örök fátyla leng? 

Vagy az egység, mely ott dereng a részek 
tükrén, mégis egy lételőtti lélek
elmosódó lábnyoma idelent? 
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www.bibliatanulmanyok.hu

A küzdelemtől a győzelemig

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Józsué 5:13-15; Ezsdrás 4:1-5; Dániel 
10; Róma 8:37-39; Efezus 6:12; Kolossé 2:15; Jelenések 1:12-18

„Ne félj, te kedves férfiú; békesség néked, légy erős és bizony erős” (Dán 10:19)!

Dániel próféta könyve 10. fejezete Dániel utolsó látomását közli, ami még 
folytatódik a 11. és a 12. fejezetben is. Az elején megtudjuk, hogy ez a lá-
tomás egy „súlyos háborúról” (Dán 10:1, RÚF) szól. Míg a könyv 11. feje-
zete a küzdelem egyes részleteit közli, a 10. fejezet a  lelki oldalt fedi fel, 
rámutatva, hogy a földön dúló csaták színfalai mögött egy egyetemes lelki 
küzdelem zajlik. A fejezet tanulmányozása közben látjuk, hogy ha imád-
kozunk, úgy kapcsolódunk bele a kozmikus harcba, hogy annak megha-
tározó következményei lesznek. Nem vagyunk egyedül a küzdelmeinkben! 
Jézus harcba száll értünk, Sátán ellen. Megtanuljuk, hogy végeredményben 
nem emberi erők, hanem a sötétség erői ellen küzdünk.

Dániel után több évszázaddal Pál apostol így fogalmazott: „Mert mi nem test 
és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai 
és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak” (Ef 6:12, 
RÚF). A küzdelmünk sikere végső soron Jézus Krisztustól függ, aki legyőz-
te Sátánt a kereszten.
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ISMÉTELT BÖJT ÉS IMA

Olvassuk el Dán 10:1-3 szakaszát! Mit csinált Dániel ismét?

Dániel nem részletezi, hogy miért kesergett olyan hosszú ideig. A legvaló-
színűbb, hogy a zsidók helyzete aggasztotta, akik akkoriban tértek vissza 
Babilonból Palesztinába.

Olvassuk el Ezsd 4:1-5 verseit! Milyen kihívásokkal szembesültek vissza-
térésükkor a zsidók?

Ezsd 4:1-5 szakaszából tudjuk, hogy ebben az időben az izraeliták erős el-
lenállásba ütköztek, miközben a templomot akarták újjáépíteni. A samari-
tánusok hamis jelentéseket küldtek a perzsa udvarba, arra akarták rávenni 
a királyt, hogy állíttassa le az újjáépítés munkálatait. Ilyen válsághelyzet-
ben könyörgött Dániel Istennek három héten át, hogy Círusz engedélyezze 
a munka folytatását.

Dániel ekkor közel kilencven éves lehetett. Nem magára gondolt, hanem 
a népére és a kihívásokra, amelyek előtt álltak. Három teljes hétig, kitar-
tóan imádkozott, mielőtt választ kapott volna Istentől. Ez alatt az idő alatt 
a próféta igen egyszerűen étkezett, nem fogyasztott kívánatos ételeket és 
olajjal sem kente meg magát. Nem a saját kényelme és a megjelenése fog-
lalkoztatta, hanem csak a tőle több mint ezer kilométer távolságra, a Jeru-
zsálemben lévő zsidó honfitársainak a jólétére gondolt.

Értékes tanulságokat szűrhetünk le Dániel imaéletének vizsgálatából. Elő-
ször is, fontos kitartóan imádkozni, még akkor is, ha nem kapunk azonnali 
választ. Másodszor, időt kell szentelnünk arra, hogy másokért imádkoz-
zunk. Különleges a közbenjárói imádság. Emlékezzünk, hogy az „Úr pe-
dig jóra fordította Jób sorsát, miután Jób imádkozott barátaiért” (Jób 42:10, 
RÚF)! Harmadszor, az ima konkrét és valós tetteket kér Istentől. Tehát min-
dig imádkozzunk, többféle imát is mondjunk! Vigyük Isten elé a terheinket 
imában, amikor elviselhetetlen próbákkal, nagy gondokkal és lehengerlő 
kihívásokkal nézünk szembe (Ef 6:18)!

Olvassuk el Dán 10:12 versét! Objektív tapasztalatként mit tudhatunk 
meg az imáról, mint ami tettekre készteti Istent? Honnan tudhatjuk, 
hogy ez nem csak szubjektív élmény, ami csupán jó érzést ébreszt 
bennünk Istennel kapcsolatban?

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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LÁTOMÁS A FEJEDELEMRŐL

Olvassuk el Dán 10:4-9 szakaszát! Mi történt itt Dániellel?

Dániel leírta a tapasztalatát. Szinte el sem tudjuk képzelni a látvány káp-
rázatos voltát. Az emberi alak (Dán 10:5-6) az ember Fiára mutat, aki 
a mennyei ítélet látomásában jelenik meg (Dán 7:13). Gyolcsruhája a papi 
köntöshöz hasonló (3Móz 16:4), ez is a  seregek Fejedelméhez kapcsolja 
a mennyei szentélyben (Dániel 8. fejezet). Az arany szintén a papi öltözéket 
idézi, a királyi méltóság jelképeként. Végezetül pedig Dániel természetfe-
letti lényként jeleníti meg azt, akit lát: olyan, mint a villámlás, a tűz, a réz, 
erős hangon szól. Papi, uralkodói és katonai jellemzői vannak. Érdekes 
módon ahhoz a  mennyei alakhoz is hasonlít, aki nem sokkal Jerikó be-
vétele előtt megjelent Józsuénak (Józs 5:13-14). Látomásában Józsué „az 
Úr seregének” vezérét (RÚF) látta. Érdekes, hogy a vezérnek fordított héber 
szó (sar) ugyanaz, mint amit fejedelemnek is fordítanak, és ez Dán 10:21 
versében Mihályra vonatkozik. Dániel könyvének ez a része erős párhuza-
mot mutat Jánoséval, aki előtt egy szombatnapon látomásban jelent meg 
a feltámadott Úr.

Milyen hasonlóságokat fedezünk fel Dániel próféta könyve 10. fejezetének 
Istenről szóló látomása és Józs 5:13-15, illetve Jel 1:12-18 versei között?

Dániel elmondása szerint rémülten elfutottak, akik vele voltak, ő maga pe-
dig elgyengülve a  földre rogyott. Lehengerlő hatást tett rá Isten jelenlété-
nek a megnyilvánulása. Még ha félt is Dániel, a látomása azt mutatja, hogy 
a  történelmet Isten irányítja. A  látomás kibontakozásával Isten felvázolja 
Dániel előtt az emberi történelem körvonalait, a  próféta korától kezdve 
egészen Isten országának megalapításáig (Dániel 11. és 12. fejezete).

Ha az Úr képes kézben tartani az emberi történelmet, ahogy azt 
Dániel próféta könyvében újból és újból láthatjuk, akkor mi mindent 
vihet végbe a mi életünkben?
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AZ ANGYAL ÉRINTÉSE

Olvassuk el Dán 10:10-19 részét! Mi történt, amikor az angyal megérin-
tette Dánielt?

Az isteni világosság ragyogásától a próféta a földre esett, majd megjelent 
egy angyal, aki megérintette és megnyugtatta. Az elbeszélés szerint három-
szor érintette meg Dánielt.

Az első érintés után a próféta felállt és hallotta a mennyből jövő vigaszta-
lást: „Ne félj Dániel: mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre 
és sanyargatásra a te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te 
beszédeid miatt jöttem” (Dán 10:12). Dániel imádsága megindította a meny-
nyet. Ez arról biztosít bennünket, hogy Isten hallja az imáinkat, ami ko-
moly vigasz a baj idején.

A második érintéstől Dániel már meg tudott szólalni. Kiöntötte a szívét Is-
tennek, beszélt a félelmeiről, az érzéseiről: „Uram, a látomás alatt annyira 
elfogott a fájdalom, hogy nem tudtam erőmet összeszedni. De uram, hogyan is 
merne a te szolgád beszélni veled, ó, uram! Még most sincs semmi erőm, és a lé-
legzetem is elállt” (Dán 10:16-17, RÚF). Tehát nemcsak Isten szól hozzánk. 
Azt akarja, hogy mi is kinyissuk a szánkat, mondjuk el neki az érzéseinket, 
a szükségleteinket és a vágyainkat.

A harmadik érintéstől Dániel erőre kapott. A prófétában tudatosult a gyen-
gesége, de az angyal megérintette és megnyugtatta Isten békességével: „Ne 
félj, te kedves férfiú; békesség néked, légy erős, és bizony erős” (Dán 10:19)! 
Ne feledjük, Isten Dániel imájára válaszul küldte el az angyalt, hogy be-
tekintést és megértést adjon neki! Más szóval, a 11. fejezetben következő 
látomásnak bátorítania kellett a prófétát, aki kesergett Jeruzsálem akkori 
helyzete miatt, arról gondolkozott. Ha Isten mellettünk áll, békességünk 
lehet még akkor is, ha megpróbáltatások érnek. Isten szeretetteljes érintése 
segít, hogy reménnyel tekintsünk a jövőbe.

„Hozzánk éppilyen közel lehet a menny napi teendőink végzése köz-
ben” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 
32. o.). Milyen gyakran gondolunk a menny és a föld közötti szoros 
kapcsolatra? Mennyire lenne más az életünk, ha a  szívünkben és 
a gondolatainkban folyton elevenen élne ez az igazság?
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A NAGY KÜZDELEM

Olvassuk el Dán 10:20-21 részét! Mit jelentett ki itt Isten Dánielnek?

A mennyei hírmondó félrevonta a  függönyt, hogy feltárja Dániel előtt az 
emberi történelem jelenetei mögött dúló kozmikus küzdelmet. Amint Dá-
niel imádkozni kezdett, lelki harc indult a menny és a föld között. Mennyei 
lények tusakodni kezdtek Perzsia királyával, hogy engedélyezze a zsidók-
nak a templom újjáépítésének a folytatását. Dániel próféta könyve 10. feje-
zetének elejéből tudjuk, hogy Perzsia királya Círusz. Ám egy földi uralko-
dó egymaga nem állhatott komolyan ellen a mennyei lénynek. Ez azt jelzi, 
hogy a király mögött ott állt egy lelki erő, amely a zsidók tervének leállítá-
sára sarkallta Círuszt.

Hasonló helyzetről olvasunk Ezékiel könyve 28. fejezetében, ahol Tírusz 
királya jelképezi Sátánt, azt a  lelki hatalmat, aki a  város királya mögött 
állt. Tehát ne lepjen meg minket, hogy Perzsia királya körül ott volt Sátán 
is az angyalaival! Mihály ellenük jött küzdeni. Ez azt mutatja, hogy lelki 
természetű megfelelői is voltak azoknak az embereknek, akik ellenezték 
a jeruzsálemi templom újjáépítését.

Olvassuk el Dán 10:13 versét! Miféle harcról van itt szó?

„Míg Sátán arra akarta rávenni a  Méd-Perzsa Birodalom legmagasabb 
méltóságait, hogy vonják meg kegyeiket Isten népétől, angyalok munkál-
kodtak a száműzöttek ügyéért. Az egész menny érdeklődéssel kísérte ezt 
a küzdelmet. Dániel próféta írásaiból bepillantást kapunk a jó és a gonosz 
közötti erők hatalmas harcába. Gábriel három héten át tusakodott a sötét-
ség hatalmaival, hogy meghiúsítsa azok munkáját, akik Círuszt befolyásol-
ni akarták. Mielőtt pedig a küzdelem lezárult, maga Krisztus jött Gábriel 
segítségére. »A perzsa birodalom vezére ugyan utamat állta huszonegy napig 
– mondta Gábriel –, de Mihály, az egyik legfőbb vezér segítségemre jött. Ezért 
kellett ott maradnom a perzsa birodalomban« (Dán 10:13, RÚF). A menny 
minden lehetőt megtett Isten népe érdekében, és végül győzött. Az ellen-
ség erőit féken tartotta Círusz egész idejében és fiának, Kambüszésznek 
mintegy hét és fél évig tartó uralkodása alatt” (Ellen G. White: Próféták és 
királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 354-355. o.).
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A GYŐZTES FEJEDELEM

Dániel próféta könyvének leghatalmasabb szereplője az, akit először úgy ne-
vez a próféta, hogy az „ember Fia” (Dán 7:13) vagy a „seregek fejedelme” 
(Dán 8:11). Végül megtudjuk, hogy a  neve Mihály (Dán 10:13), aminek 
a jelentése: „Kicsoda olyan, mint Isten?” Azért jött, hogy segítsen Gábriel-
nek a Perzsia királyával vívott csatában (Dán 10:13). Az angyal úgy utalt 
erre a mennyei lényre, hogy „Mihály a ti fejedelmetek” (Dán 10:21), azaz, Ő 
Isten népének a Fejedelme. Mihály később úgy jelenik meg Dániel próféta 
könyvében, mint aki Isten népe mellett áll (Dán 12:1). Júd 1:9 verséből meg-
tudjuk, hogy Mihály, akit még arkangyalnak is nevez az Írás, Sátánnal küz-
dött és feltámasztotta Mózest. Jel 12:7 verse pedig kijelenti, hogy Mihály 
a mennyei seregek Főparancsnoka, aki legyőzi Sátánt és bukott angyalait. 
Mihály tehát nem más, mint Jézus Krisztus. A Perzsa Birodalomnak van 
egy főparancsnoka, egy lelki hatalom, aki az emberi vezető mögött áll, de 
Isten népének is van Főparancsnoka, Mihály, aki bekapcsolódik a küzde-
lembe és megnyeri értük a kozmikus háborút.

Olvassuk el Kol 2:15 versét! Hogyan győzött Jézus a kozmikus küzde-
lemben?

Hihetünk Jézusban, a hősünkben, amikor a gonosz erőivel nézünk szem-
be. Legyőzte Sátánt a szolgálata elején. Földi élete során legyőzte a kísér-
tésekkel támadó Sátánt a pusztában, démonok hadával szállt szembe, és 
embereket szabadított ki a sötétség erőinek a fogságából. Akkor is győzött, 
amikor a gonosz el akarta téríteni a Golgota felé vezető útról, Péter próbál-
kozása mögé bújva. Amikor utoljára szólt a tanítványaihoz, a közelgő ha-
lálára mint csatára utalt, aminek a csúcspontja a Sátán fölötti elsöprő győ-
zelme lesz: „Most van e világ kárhoztatása; most vettetik ki e világ fejedelme. 
És én, ha felemeltetem e földről, mindeneket magamhoz vonzok” (Jn 12:31-32).

Időnként, amikor körbenézünk, úgy tűnik, hogy rosszul mennek a dolgok. 
Mindenütt erőszak, erkölcstelenség, korrupció és betegség. A nem testből 
és vérből való ellenség minden oldalról kegyetlenül támad. Csakhogy bár-
milyen nehéz csatákat kell is megvívnunk, Jézus a  mennyei szentélyben 
küzd értünk, mellettünk áll mint Fejedelmünk és Főpapunk.

Olvassuk el Róm 8:37-39 szakaszát! Hogyan arathatunk valós győzel-
meket a keresztényi életünkben úgy, ahogy azt Isten megígérte?
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március 13. péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Gábriel három héten át tusakodott a sötétség hatalmaival, hogy meghiú-
sítsa azok munkáját, akik Círuszt befolyásolni akarták… A menny minden 
lehetőt megtett Isten népe érdekében, és végül győzött. Az ellenség erőit 
féken tartotta Círusz egész idejében és fiának, Kambüszésznek mintegy 
hét és fél évig tartó uralkodása alatt” (Ellen G. White: Próféták és királyok. 
Budapest, 1995, Advent Kiadó, 355. o.).

„Mennyire megtisztelte a mennyei Felség Dánielt! Megvigasztalta remegő 
szolgáját és biztosította, hogy a menny meghallgatta az imáját. Buzgó kö-
nyörgésére válaszul Isten elküldte Gábrielt, az angyalt, hogy hasson a per-
zsa király szívére. A három hét alatt, amíg Dániel böjtölt és imádkozott, 
a király ellenállt Isten Lelke befolyásának, de eljött a menny Fejedelme, az 
Arkangyal, Mihály, hatott a makacs király szívére, hogy Dániel imájára vá-
laszul konkrét lépéseket tegyen” (Ellen G. White: The Sanctified Life. 51. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Bár nem elsőként ismertük fel a keresztény történelemben a „nagy 

küzdelem” motívumának igazságát, de hetednapi adventistákként 
töretlenül hirdetjük, hogy az egész világegyetem érintett a Krisztus 
és Sátán közötti ádáz harcban. Hisszük, hogy valóban minden 
ember részese ennek a  küzdelemnek. Mások, még nem vallásos 
emberek is kifejezték, hogy mindenki részese valamilyen harcnak. 
Mi a tapasztalatod a nagy küzdelmet illetően? Hogyan jelentkezett 
az életedben? Mit tanultál meg időközben, ami segíthet másoknak, 
akik szintén küzdenek?

2) Olvassuk el Ef 6:10-18 szakaszát! Figyeljük meg a Pál által használt 
katonai jelképeket! Milyen „harci útmutatást” kapunk itt a  nagy 
küzdelemre?

3) Dán 10:11 verse másodjára (lásd Dán 9:23) nevezi Dánielt úgy, 
hogy hamudot, vagyis „kedves”. Mit árul ez el a szoros, érzelemdús 
kapcsolatról, ami a menny és a  föld között van? Egészen más ez, 
mint ami a modern világ általános ateista nézetére jellemző! Minek 
a reményét kínálja számunkra a Biblia szemlélete, amit Dániel tör-
ténete is mutat?
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IMARÉSZLETEK

„Add, hogy cselekedeteink kibírják a Te jelenlétedet!” 

♦

„Uram! A Sátán csapdákat állít nekünk, de mi ott egyáltalán nem 
érezzük jól magunkat…” 

♦

„Köszönjük, Uram, hogy unokáink zenét tanulhattak. A zene kitölti 
azokat a pillanatokat, amikor a lélek vészhelyzetben van…” 

♦

„Igaz, Uram, hogy vonszolnod kell néha minket a fülünknél fogva, de 
köszönjük, hogy teszed!” 

♦

„Vidd el gyermekeinket a tudásnak arra a szintjére, ahol már csak 
Te létezel!” 

♦

„Köszönjük, Uram, hogy örök életre ébresztgetsz, sokszor már a mes-
terséges lélegeztetés szintjén…!” 

♦

„Olyan jó, hogy egy nappal többet láthatunk belőled, Jézusunk, mert 
még ma is élünk…!” 

♦

„Uram, tudjuk, hogy lassan a cserepadra kerülünk...” 

(R. K.) 
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március 14-20.

Észak és dél felől  
„a kívánatos földig”

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 46:9-10; Dániel 8:3-9, 20-23; 11; 
Máté 27:33-50

„És elhullanak az értelmesek közül is, hogy megpróbáltassanak, megtisztít-
tassanak és megfehéríttessenek a vég idejéig; mert a rendelt idő még hátra 
van” (Dán 11:35).

Néhány dolgot meg kell jegyeznünk most, amikor elkezdjük ezt a nehe-
zebb szakaszt. Először is, Dániel próféta könyve 11. fejezete összességében 
párhuzamban áll a könyv megelőző vázlatpróféciáival. Ahogy a 2., 7., 8. 
és 9. fejezetekben is, a prófétai üzenet a próféta napjaitól a végidőig tart. 
Másodszor, világi hatalmak sorozata jelenik meg, olyan erők, amelyek sok 
esetben elnyomják Isten népét. Harmadszor, mindegyik vázlatprófécia jól 
végződik. Dániel próféta könyve 2. fejezetében a kő összezúzza a szobrot, 
a 7. fejezetben az ember Fia átveszi az országot, a 8. és a 9. fejezetben pedig 
a Messiás tevékenysége által megtisztul a mennyei szentély.

A 11. fejezet három alapvető pontot követ. Az első, hogy a perzsa királyok-
kal kezdődik, az ő sorsukat tárgyalja, valamint a végidőt, amikor az északi 
király megtámadja Isten szent hegyét. A második, hogy az északi és a déli 
királyok csatáinak sorozatáról ír, illetve arról, ahogyan ezek Isten népére 
hatnak. A harmadik pedig, hogy végül jóra fordul minden, amikor is az 
északi királyra vereséget mér „a dicső szent hegy” (Dán 11:45). Ez a pozitív 
lezárás jelzi a gonoszság végét és Isten örök országának megalapítását.

12. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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március 15. vasárnap

PRÓFÉCIÁK PERZSIÁRÓL ÉS GÖRÖGORSZÁGRÓL 

Olvassuk el Dán 11:1-4 szakaszát! Mi emlékeztet itt bennünket Dániel 
próféta könyvének korábbi próféciáira?

Gábriel elmondta Dánielnek, hogy három király származik Perzsiából. Egy 
negyedik király követi őket, aki mindannyiuknál gazdagabb lesz és meg-
támadja a görögöket. Círusz után három király uralkodott Perzsia felett: 
Kambüszész (Kr. e. 530-522), a hamis Szmerdisz (Kr. e. 522) és I. Dáriusz 
(Kr. e. 522-486). Xerxész a negyedik király, akit Eszter könyve Ahasvérus-
ként említ. Nagyon gazdag volt (Eszt 1:1-7) és hatalmas sereget toborzott, 
hogy meghódítsa a görögöket, amint a prófécia megmondta. Ám ha mégoly 
erős is volt, bátor görög katonák kisebb serege vissza tudta verni.

Nem nehéz felismerni, hogy Nagy Sándor Dán 11:3 versének a nagy ki-
rálya, aki egy ideig az ókori világ abszolút uralkodója volt. Harminckét 
évesen halt meg, utód nélkül, aki örökölte volna a birodalmát. Így országát 
a négy tábornoka között osztották fel: Szeleukusz Szíria és Mezopotámia, 
Ptolemaiosz Egyiptom, Lüszimakhosz Trákia, valamint Kis-Ázsia egyes ré-
szei, Kasszandrosz pedig Makedónia és Görögország fölött uralkodott.

Vö. Dán 11:2-4 és Dán 8:3-8, 20-22 verseit! Hogyan segítenek ezek a ver-
sek együttvéve azonosítani, hogy Nagy Sándor az itt említett hatalom?

Mit tanulhatunk a nevek, dátumok, helyszínek és történelmi események 
összességéből? Először is, a prófécia pontosan úgy teljesedett be, ahogyan 
azt az isteni hírvivő megjósolta. Isten Igéje sosem téved. Másodszor pedig, 
Isten a történelem Ura. Azt gondolhatnánk, hogy a politikai hatalmak, ve-
zetők és országok egymásutánját a különböző császárok, diktátorok és po-
litikusok törekvése hajtja. Viszont a Biblia rámutat, hogy végső soron Isten 
uralkodik, és a saját céljai szerint forgatja a történelem kerekét, ami végül 
a gonoszság eltörléséhez és Isten örökkévaló országának megalapításához 
vezet.

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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március 16.hétfő

PRÓFÉCIÁK SZÍRIÁRÓL ÉS EGYIPTOMRÓL 

Olvassuk el Dán 11:5-14 szakaszát! Mi bontakozik itt ki?

Nagy Sándor halála után a hatalmas Görög Birodalmat felosztották négy 
tábornoka között. Közülük kettőnek – Szeleukusznak Szíriában (Észak) 
és Ptolemaiosznak Egyiptomban (Dél) – sikerült dinasztiát alapítani, ame-
lyek egymással küzdöttek a terület fölötti uralomért.

A Biblia legtöbb kutatója úgy érti, hogy a  Dán 11:5-14 szakaszában az 
északi és déli király között megjövendölt háborúk e két dinasztia csatái-
ra utalnak. A prófécia szerint megkísérlik házasság útján egyesíteni a két 
uralkodói házat, de a  szövetség rövid életű lesz (Dán 11:6). A  történel-
mi források arra mutatnak, hogy II. Antiokhosz Theosz (Kr. e. 261-246), 
I. Szeleukusz unokája elvette Berenikét, az egyiptomi király, II. Ptolemaiosz 
Philadelphosz lányát. Viszont az egyezség nem maradt meg, és az Isten 
népét közvetlenül érintő konfliktus hamarosan tovább folytatódott. Tehát 
Dániel próféta könyve 11. fejezete olyan fontos eseményekről szól, amelyek 
Isten népének az életét több évszázaddal azt követően érintik, hogy Dániel 
próféta eltávozott a színről. 

Ismét feltehetjük a kérdést, hogy az Úr miért jelentette ki hosszú idővel ko-
rábban e részleteket azokkal az országokkal kapcsolatban, amelyek igyekez-
tek megszerezni a hatalmat a világnak azon a része felett? Az ok egyszerű: e 
háborúk érintették Isten népét. Így az Úr előre jelezte a sok kihívást, amivel 
a népének szembe kell majd néznie az elkövetkezendő évek során. Ám Isten 
Ura a történelemnek, és amint összevetjük a prófétai feljegyzést a történelmi 
eseményekkel, ismét azt láthatjuk, hogy beteljesedett a prófétai szó. Ismeri 
a jövőt Isten, aki megjövendölte az egymással küzdő hellenista országok vi-
szontagságait. Méltó a bizalmunkra és a hitünkre. Hatalmas Isten Ő, nem 
emberi képzelet szülte bálvány. Nem csupán a történelmi események mene-
tét vezeti, hanem a mi életünket is irányítja, ha engedjük neki.

Olvassuk el Ézs 46:9-10 verseit! A keresztény teológia hány alapvető 
elemét találhatjuk meg ezekben a versekben? Minek a reményét köz-
vetítik? Gondoljunk arra, hogy milyen félelmetes lenne a 10. vers, ha 
Isten nem kedvesen, szeretettel viszonyulna hozzánk, hanem bosszú-
álló, gonosz lenne!
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március 17. kedd

RÓMA ÉS A SZÖVETSÉG FEJEDELME

Olvassuk el Dán 11:16-28 részét! Milyen képeket találunk ebben a nehéz 
szövegben, ami Dániel próféta könyvében másutt is előfordul?

Dán 11:16 versében van az átmenet a hellenista királyoktól a pogány Ró-
máig: „És az, aki reátört, a maga tetszése szerint cselekszik, és senki sem lesz, 
aki ellene álljon, és megállapodik a dicső földön, és megsemmisül az az ő ke-
zétől.” Jeruzsálem a dicső föld – az ókori Izrael, a pogány Róma pedig az 
új hatalom, ami átvette az uralmat a területe fölött. Ugyanezt az eseményt 
a  kis szarv vízszintes irányú terjeszkedése is jelképezi, ami szintén elér 
a kívánatos földre (Dán 8:9). Így egyértelműnek tűnik, hogy ekkor a po-
gány Róma volt a világ ura.

A bibliaszövegben további utalások is alátámasztják ezt az észrevételt. Pél-
dául mindenképpen Augustus császárra vonatkozik, hogy „az, aki adósze-
dőt jártat végig”. Az ő uralkodása idején született meg Jézus, miután a nép-
számlálás miatt Mária Józseffel Betlehembe utazott (Dán 11:20). Továbbá 
a prófécia szerint ezt az uralkodót egy „utálatos” személy váltja fel (Dán 
11:21). Ahogy a történelem is tanúsítja, Augustust a fogadott fia, Tibériusz 
követte a trónon. Tibériusz pedig köztudottan szeszélyes, hitvány szemé-
lyiség volt.

A Biblia szerint Tibériusz uralma alatt töretett meg a „szövetséges fejedelem 
is” (Dán 11:22). Ez nyilvánvalóan Krisztusnak, a  Messiás-fejedelemnek 
a keresztre feszítésére vonatkozik (Dán 9:25; lásd még Mt 27:33-50), akit 
Tibériusz idején végeztek ki. Fontos jelzés itt Jézusra, hogy Ő a „szövetsé-
ges fejedelem”, ez is mutatja a történelmi események menetét, az olvasónak 
ismét szilárd bizonyítékot adva arról, hogy Isten bámulatos módon ismeri 
a jövőt. Istennek igaza volt mindenben, ami eddig beteljesedett e próféci-
ák szerint, így feltétlenül bízhatunk abban is, amit a jövőre vonatkozóan 
mond.

A politikai és történelmi események között az igeszakasz rámutat 
a  názáreti Jézusra, aki a  „szövetséges fejedelem”. Hogyan láthatjuk 
ebből is, hogy a sok kavarodás és politikai ármány ellenére is Jézus 
a Szentírás központi alakja?
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március 18.szerda

A KÖVETKEZŐ HATALOM

Olvassuk el Dán 11:29-39 szakaszát! Melyik az a hatalom, ami a pogány 
Róma után emelkedik fel?

Dán 11:29-39 szakasza egy új hatalmi rendszerre utal, ami a pogány Római 
Birodalom folytatása, át is vette elődjének egyes jellemzőit, ugyanakkor 
másnak tűnik bizonyos szempontból. A  Biblia szerint „nem lesz utolszor 
úgy, mint először volt” (Dán 11:29). Vagyis, ahogy tovább olvasunk, azt ta-
láljuk, hogy ez az erő vallási hatalomként működik. Támadásainak fő célja 
Isten és a népe. Nézzük meg ennek a királynak néhány tettét!

Először is, „dühöng a szent szövetség ellen” (Dán 11:30). Ennek mindenkép-
pen Isten megváltási tervére kell utalnia, amivel ez a király szembehelyez-
kedik.

Másodszor pedig ez a király olyan erőket állít fel, amelyek „Meggyalázzák 
a  megerősített szentélyt” és „megszüntetik a  mindennapi áldozatot” (Dán 
11:31, RÚF). Dániel próféta könyve 8. fejezeténél megjegyeztük, hogy a kis 
szarv feldúlja Isten szentélyének az alapjait és „elvette tőle a  mindennapi 
áldozatot” (Dán 8:11, RÚF). Ezt úgy kell érteni, hogy lelki értelemben tá-
madta Krisztusnak a mennyei szentélyben végzett szolgálatát.

Harmadszor a hatalomnak a szentély elleni támadása következményeként 
„felteszik a pusztító utálatosságot” (Dán 11:31), „iszonyatos bálványt” (RÚF) 
Isten templomában. Ezzel párhuzamos kifejezés a  „pusztító vétek” (Dán 
8:13), ami a kis szarv hitehagyó és lázadó tetteire mutat rá.

Negyedszer, ez a hatalom üldözi Isten népét: „És elhullanak az értelmesek 
közül is, hogy megpróbáltassanak, megtisztíttassanak és megfehéríttessenek 
a vég idejéig” (Dán 11:35). Ez a kis szarvra emlékeztet, ami levetett néhá-
nyat az ég seregéből és a csillagokból, megtaposta őket (Dán 8:10; vö. Dán 
7:25).

Ötödször ez a király „felmagasztalja magát minden isten felett, és az istenek 
Istene ellen is vakmerően szól” (Dán 11:36). Nem meglepő, hogy a kis szarv 
is „nagyokat” szól (Dán 7:8), még Isten ellen is (Dán 7:25).

Más hasonlóságokat is említhetnénk annak alapján, amit Dániel pró-
féta könyve 7. és 8. fejezeteiben olvastunk. Tehát mi ez a  hatalom? 
Miért olyan fontos, hogy a sokirányú társadalmi nyomás ellenére is 
szilárdan kitartsunk az azonosítás mellet?
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március 19. csütörtök

A VÉGSŐ ESEMÉNYEK

Olvassuk el Dán 11:40-45 részét! Mi történik itt?

A következő kifejezések segítenek megérteni ezt a szöveget:

A vég ideje: Ez a kifejezés csak Dániel próféta könyvében jelenik meg (Dán 
8:17; 11:35, 40; 12:4, 9). Dániel próféciáinak vizsgálata arra utal, hogy a vég 
ideje a pápaság 1798-as bukásától a halottak feltámadásáig tart (Dán 12:2).
Az északi király: Ez a név először földrajzi értelemben a Szeleukida-dinasz-
tiára vonatkozik, de utána a pogány, majd a pápai Rómára utal. Tehát nem 
egy földrajzi helyet, hanem Isten népének lelki ellenségét jelzi. Továbbá azt 
is meg kell jegyeznünk, hogy az északi király jelképezi az igaz Isten hami-
sítványát, akit a Biblia szimbolikusan Északkal azonosít (Ézs 14:13).
A déli király: Ez a név először a Ptolemaiosz-dinasztiát jelöli, amely Egyip-
tomban, a  szent földtől délre uralkodott. Ám ahogy kibontakozik a pró-
fécia, teológiai töltetet kap, és egyes kutatók az ateizmussal hozzák ösz-
szefüggésbe. Ellen G. White is megjegyzi Jel 11:8 Egyiptomra vonatkozó 
utalásával kapcsolatban: „Ez istentagadás [az ateizmus – az eredeti szöveg-
ben, a szerkesztő megjegyzése]” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 
2013, Advent Kiadó, 238. o.).
A dicső szent hegy: Az ószövetségi időkben ez a kifejezés Sionra utalt, Iz-
rael szívére és fővárosára, ami földrajzilag az ígéret földje. A kereszt után 
az Isten népe meghatározást már nem etnikai és földrajzi értelemben kell 
venni. Ezért a szent hegy szimbolikus meghatározás, ami Istennek az egész 
világra elterjedt népét jelképezi. 

Így talán a következő módon magyarázhatjuk az eseményeket: 1) A déli király 
megtámadja az északit: a francia forradalom megkísérelte eltörölni a vallást 
és legyőzni a pápaságot, de kudarcot vallott. 2) Az északi király megtámadja 
és legyőzi a délit: a pápaság és annak szövetségesei vezette vallási erők végül 
felülkerekednek az ateizmus erői fölött, majd szövetségre lépnek a legyőzött 
ellenféllel. 3) Edom, Moáb és Ammon színe java megmenekül: néhányan 
csatlakoznak a nyájhoz az utolsó órában azok közül, akik nem számláltattak 
Isten igaz népéhez. 4) Az északi király készül, hogy megtámadja a szent he-
gyet, de odavész: a gonosz erői elpusztulnak és Isten megalapítja az országát.

Hogyan találhatunk vigaszt a tudatban, hogy a győztes végül Isten és 
a népe lesz?
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március 20.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Érdekes, hogy – legalábbis Dán 11:29-39 szakaszával kapcsolatban – Luther 
Márton a pápasággal és annak tantételeivel, gyakorlataival azonosította Dán 
11:31 pusztító utálatosságát. Tehát Dániel próféta könyve 11. fejezete a 7. és 
a 8. fejezetekkel együtt Luther és még sok más protestáns kommentátor né-
zetét is alátámasztja, mely szerint a történelemben a pápaság és annak taní-
tásai teljesítik be ezeket a próféciákat. Ellen G. White így írt erről: „A Róma 
fennhatóságához tartozó területen egyetlen vallásközösség sem élvezhette 
sokáig zavartalanul lelkiismereti szabadságát. A pápaság, mihelyt hatalom-
hoz jutott, kinyújtotta kezét, hogy szétmorzsoljon mindenkit, aki nem volt 
hajlandó elismerni. Egyik egyház a másik után hódolt meg előtte” (Ellen G. 
White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 57. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Hogyan lehetünk tekintettel mások érzéseire úgy, hogy közben nem 

térünk el attól, amit a  Biblia tanít Rómának az utolsó napokban 
betöltött szerepéről?

2) Dán 11:33 versében ez áll: „És a nép értelmesei sokakat oktatnak, de 
hullanak fegyver és tűz miatt, fogság és rablás miatt napokig”. E szöveg 
szerint milyen sorsra jutnak némelyek Isten hűséges népe közül? 
Mit tesznek a  hűségesek közül többen, mielőtt mártírhalált szen-
vednek? Mi ennek az üzenete a számunkra ma?

3) Dán 11:36 versében ez áll: „És a király a maga tetszése szerint cselek-
szik és felfuvalkodik és felmagasztalja magát minden isten felett, és az 
istenek Istene ellen is vakmerően szól, és szerencsés lesz, mígnem betelik 
a harag; mert a mi elhatároztatott, az végre is hajtatik.” Kire emlékez-
tet ez bennünket? (Lásd még Ézs 14:12-17; 2Thessz 2:1-4!)

4) Dán 11:27, 29 és 35 verseiben a  lammo`ed, vagyis a  „rendelt idő” 
kifejezést találjuk. Mire utal ez ismét azzal kapcsolatban, hogy 
Isten irányítja a történelmet?
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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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A porból a csillagokig

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12; Lukács 10:20; János 14:29; 
Róma 8:18, 34; Zsidók 2:14-15; Jelenések 11:3

„Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és akik sokakat az 
igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké” (Dán 12:3).

Dániel próféta könyve azzal kezdődik, hogy Nabukodonozor beront Júdeá-
ba és foglyokat visz Babilonba. A könyv végén viszont Mihály felkel és meg-
szabadítja Isten népét a végidei Babilonból. Azaz, ahogy az egész könyvben 
olvashattuk, Isten végül, legvégül mindent a népe javára fordít.

Amint már szintén láttuk, Dániel meg a társai hűségesek maradtak Isten-
hez, és páratlan bölcsességről tettek bizonyságot a száműzetés próbái és 
kihívásai között. Isten végidei népe is hasonlóan hűséges marad, amikor 
nehézséggel néz szembe, főként a  nyomorúságos időben, „amilyen nem 
volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni” (Dán 12:1). Kitűnik bölcsességük 
és értelmük, mint Dánielé és barátaié Babilonban. Nem csupán ők maguk 
lesznek bölcsek, hanem ennek következtében másokat is elkötelezetten 
elvezetnek az igazságra. Némelyek meghalnak vagy megölik őket, és így 
visszatérnek a porba, de Isten majd feltámasztja őket az örökkévalóságra. 
A Biblia szavaival: „És sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felser-
kennek, némelyek örök életre” (Dán 12:2).

március 21-27.13. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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vasárnapmárcius 22.

FEJEDELMÜNK, MIHÁLY 

Olvassuk el Dán 12:1 versét! Ki változtatja meg a történelem menetét az 
utolsó időben? Hogyan segít Róm 8:34 és Zsid 7:25 verse megérteni azt, 
hogy ez mit jelent?

Dániel próféta könyvében eddig minden fejezet azzal kezdődött, hogy az író 
egy pogány nemzet uralkodóját említette meg. A 12. fejezet is egy uralko-
dóval kezdődik, de a többi királytól eltérően Ő isteni Fejedelem, aki felkel, 
hogy megszabadítsa népét az ellenség kezei közül.

Ahogy belepillantottunk a Dániel próféta könyve 10. fejezetéről szóló tanul-
mányunkba, Mihály ugyanaz a hatalmas mennyei lény, mint aki megjelent 
Dánielnek a Tigris folyó partján. Itt Isten népének a mennyei képviselője-
ként tűnik fel. A könyvben máshol is láthatjuk mint az ember Fiát (7. feje-
zet), a seregek Fejedelmét (8. fejezet) és a Messiás-fejedelmet (9. fejezet). 
Így Mihály – akinek a neve azt jelenti: „Kicsoda olyan, mint Isten?” – nem 
lehet más, csakis maga Jézus Krisztus.

Fontos megfigyelni Mihály közbelépésének időpontját. Dán 12:1 szerint 
„abban az időben” történik. Ez a kifejezés arra az időre vonatkozik, amit ép-
pen Dán 11:40-45 szakasza említ, ami a pápaság 1798-as bukásától a vég-
idei feltámadásig tart (Dán 12:2).

Mihály munkásságának két fontos vetületére utalhat a  „felkél” szó, ami-
vel Dán 12:1 verse jellemzi a  tetteit. Először is, a „felkél” ige azt juttatja 
eszünkbe, ahogyan a királyok felkerekednek, hogy hódítsanak és uralkod-
janak. Az ige elsődlegesen katonai jelentést hordoz. Azt mutatja, hogy Mi-
hály hadvezérként cselekszik, megvédi a népét és különlegesen vezeti őket 
a nagy küzdelem utolsó szakaszaiban.

Másodszor, a „felkél” ige az ítélet jelenetére is mutat. Mihály „felkél”, hogy 
a védő szerepét töltse be a mennyei ítélőszék előtt. Az ember Fiaként az 
Öregkorú elé lép, hogy Isten népét képviselje a vizsgálati ítélet során (Dán 
7:9-14). Így Mihály felemelkedése vagy felkelése a munkája katonai és tör-
vényszéki oldalaira is fényt vet. Más szóval van hatalma, hogy legyőzze 
Isten ellenségeit és képviselje Isten népét a mennyei ítélőszék előtt.

Mit jelent nekünk a tudat, hogy Mihály felkel értünk – most is? Minek 
a reményét adja ez nekünk, bűnösöknek?

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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hétfő március 23.

AKIK BEÍRATTAK A KÖNYVBE 

Dán 12:1 verse arról a népről szól, akiknek a neve „be lesz írva a könyvbe” 
(RÚF). Mit jelent ez?

Mihály közbelépésének az idejéről azt is olvassuk, hogy páratlan nyomorú-
ság időszaka lesz. Ez annak az időnek felel meg, amikor Isten visszavonja 
Lelkét a lázadó emberiségtől. Majd az Úr a végidei Babilonra kitölti a hét 
utolsó csapást, a népek iránti haragjának a kifejezéseit (Jelenések 16. fe-
jezet; 18:20-24), a sötétség erői pedig szabadon tombolhatnak a világon. 
Ellen G. White azt írja erről az időről, hogy „Sátán ekkor a  végső nagy 
zűrzavarba taszítja a föld lakóit. Amikor Isten angyalai elengedik az emberi 
indulatok vad viharát, minden ellentét kiéleződik. Az egész világra kiterjed 
a pusztulás, ami rettenetesebb lesz, mint ami Jeruzsálemet sújtotta” (Ellen 
G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 526. o.).

Isten népe viszont megszabadul ebben a  rettenetes időben, mert Jézus, 
a mennyei Főpap megvédi őket a mennyei törvényszék vizsgálati ítéleté-
ben, és a nevüket már beírták a könyvbe.

Hogy megértsük ennek a könyvnek a jelentőségét, tudnunk kell: a Biblia 
kétféle mennyei könyvet említ meg. Az egyikbe azoknak a nevét írták, akik 
az Úrhoz tartoznak, ezt nevezik az élet könyvének is (2Móz 32:32; Zsolt 
69:29; Lk 10:20; Fil 4:3; Jel 17:8).

Az élet könyve mellett a Szentírás az emberi cselekedetek feljegyzését tar-
talmazó könyvekről is említést tesz (Zsolt 56:9; Ézs 65:6; Mal 3:16). Ezeket 
használja a mennyei ítélőszék, amikor mindenkiről eldöntik, hogy milyen 
az elkötelezettsége az Úr iránt. Mennyei iratok ezek, „adatbázisok”, ame-
lyek minden ember nevét és tetteit tartalmazzák. Egyesek összeráncolják 
a homlokukat attól a gondolattól, hogy a nevüket, főként a tetteiket felírják 
a  mennyben. Viszont amint átadjuk az életünket Krisztusnak, a  nevünk 
bekerül az élet könyvébe, a rossz tetteinket pedig kitörlik az ítélet során. Ez 
a mennyei adattár az egész világegyetem számára törvényes bizonyítékot 
szolgáltat arra, hogy Jézushoz tartozunk, és így jogunk van a védelemre 
a nehéz időben.

Miért mondjuk azt, hogy csakis Krisztus nekünk tulajdonított igazsá-
ga az egyetlen reményünk arra, hogy „be legyünk írva a  könyvbe”? 
Beszéljünk erről szombaton a csoportban!
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keddmárcius 24.

A FELTÁMADÁS

Olvassuk el Dán 12:2-3 részét! Milyen eseményről van itt szó? Miért 
olyan fontos ez a számunkra, tekintettel arra, amit a halálról tudunk?

Az Ószövetségben talán Dániel utal a  legközvetlenebb módon a  jövőbeli 
feltámadásra. Amikor ezen a szakaszon gondolkodunk, néhány különösen 
fontos igazságot tanulhatunk meg. Először is, az „alvás” hasonlata jelzi, 
hogy az emberi testben nem lakik halhatatlan lélek. Az ember a  test, az 
elme és a lélek elválaszthatatlan egysége. A halálban megszűnünk létezni, 
a  feltámadásig öntudatlan állapotban maradunk. Másodszor, az igesza-
kasz úgy mutat a feltámadásra, mint ami visszafordítja a bűn következté-
ben történteket. Amiről Dán 12:2 versében magyarul azt olvasunk, hogy 
a „föld porából”, az az eredeti nyelvben a „por földje”. A szokatlan szórend 
1Móz 3:19 versére mutat vissza, ami az egyetlen másik olyan bibliasza-
kasz, amelyben a „föld” megelőzi a „por” szót. Ez arra utal, hogy az Ádám 
bukásakor kimondott halálbüntetést Isten visszafordítja, és a halál többé 
már nem tart bennünket az uralma alatt. Ahogy Pál fogalmazott: „Elnyele-
tett a halál diadalra” (1Kor 15:54).

Olvassuk el Róm 8:18 és Zsid 2:14-15 verseit! Miért nem kell félnünk 
a haláltól?

Itt mindent a halál ront el, mindennek az vet véget. Viszont azt az ígéretet 
kaptuk, hogy a  hűséges hívők számára nem a  halálé lesz az utolsó szó. 
A halál legyőzött ellenség. Amikor Krisztus feltámadt és kilépett a sírból, 
letörve a halál láncait, végzetes csapást mért az elmúlásra. Most már túl-
láthatunk az ideig-óráig tartó halálon, az élet végső valósága felé, amit 
Krisztusban kapunk Istentől. Mivel Mihály „felkél” (lásd Dán 12:1), ezért 
mindazok felkelhetnek, akik hozzá tartoznak. Feltámadnak a „föld porá-
ból”, hogy csillagként ragyogjanak mindörökre.

Az élet fájdalmai és küzdelmei között hogyan meríthetünk reményt és 
vigaszt a végidei feltámadás ígéretéből? Valójában miért nem számít 
szinte semmi más?
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szerda március 25.

A BEPECSÉTELT KÖNYV

Olvassuk el Dán 12:4 és Jn 14:29 verseit! Dániel próféta könyvét miért 
kellett bepecsételni a vég idejéig?
A könyv utolsó nagy szakaszának lezárásánál (Dán 10:1–12:4) a próféta azt 
a parancsot kapja, hogy pecsételje be a könyvet a vég idejéig. Az angyal egy 
lélegzetvétellel azt is megjövendöli, hogy „tudakozzák majd sokan, és nagyob-
bá lesz a tudás” (Dán 12:4), vagy „sokan sokfelé járnak majd, hogy növekedjen 
a tudás” (ÚRK). Bár Dániel próféta könyvének néhány kutatója a tudományos 
fejlődésre vonatkozó próféciaként értette ezt a szakaszt, amire az új fordítás-
ban „sokan sokfelé járnak” kifejezés utal, és ez szintén benne lehet a jelentés-
ben, a szövegkörnyezet mégis arra enged inkább következtetni, hogy itt Dániel 
próféta könyvének a kutatásáról van szó. A múltba visszatekintve valóban azt 
figyelhetjük meg, hogy a könyvet évszázadokon át rejtélyes, érthetetlen irodal-
mi műnek tekintették. Egyes helyeken talán ismerték és tanulmányozták, de 
néhány fő tanítása és próféciája rejtve maradt. Például, távolról sem értették 
a mennyei szentély megtisztítására, az ítéletre, a kis szarv kilétére és tevékeny-
ségére vonatkozó prófétai üzeneteket, ahogyan az azokra vonatkozó időkeretet 
sem. Viszont a protestáns reformációtól kezdve egyre többen és többen tanul-
mányozták Dániel próféta könyvét, de csak az utolsó időben nyílt meg végül 
a könyv és tárult ki teljesebben a tartalma. Ahogy Ellen G. White is megjegyzi: 
„1798 óta nincs már pecsét Dániel próféta könyvén. A próféciaismeret növek-
szik, és sokan szent komolysággal hirdetik, hogy az ítélet elközelgett” (Ellen G. 
White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 308. o.). „A 18. század 
végén és a 19. század elején a világ egymástól egészen távoli részein új érdek-
lődés támadt Dániel próféta könyvének és A jelenések könyvének próféciái iránt. 
E próféciák tanulmányozása széles körben ahhoz a hithez vezetett, hogy köze-
ledik Krisztus második eljövetele. Számos bibliamagyarázó Angliában, Joseph 
Wolff a Közel-Keleten, Manuel Lacunza Dél-Amerikában, William Miller pedig 
az Egyesült Államokban a próféciát tanulmányozók egésze seregével együtt 
kijelentette a Dániel próféta könyvéről folytatott tanulmányai alapján, hogy kö-
zel van a második advent. Ez a meggyőződés ma egy világszéles mozgalom 
hajtóerejévé vált” (The Seventh-day Adventist Bible Commentary. 4. köt., 879. o.).

Gondoljunk csak bele, milyen hatalmas kiváltság, hogy a történelem-
re visszatekintve ma megfigyelhetjük, hogyan teljesedtek be Dániel 
próféta könyvének próféciái! Hogyan támasztja alá ez a hitünket Isten 
minden ígérete tekintetében?
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csütörtökmárcius 26.

VÁRAKOZÁSI IDŐ

Olvassuk el Dán 12:5-13 szakaszát! Mivel zárul a könyv?
Érdekes módon ez az utolsó jelenet a „folyóvíz partján”, vagyis a Tigris fo-
lyónál, Dániel végső nagy látomásának a helyszínén játszódik (Dán 10:4). 
Viszont itt a „folyóvízre” nem az általános héber szó utal, hanem a ye’or, 
ami általában a „Nílus folyót” jelöli. Ez a kivonulásra emlékeztet, azt érzé-
keltetve, hogy amint az Úr megszabadította Izraelt Egyiptomból, végidei 
népét is megváltja majd.
Három prófétai időkeretet kapunk. Az első – „ideig, időkig és fél időkig” – arra 
a kérdésre válaszol, hogy „Mikor fognak bekövetkezni ezek a csodálatos dolgok” 
(Dán 12:6, RÚF). A „csodálatos dolgok” azokra az eseményekre utalnak, ame-
lyeket Dániel próféta könyve 11. fejezetének látomása, a 7. és a 8. fejezet bő-
vebb magyarázata mutat be. Ezt az időszakot Dán 7:25, majd Jel 11:3, 12:6, 
14, illetve 13:5 versei is megemlítik. Ez egybevág az ezerkétszázhatvan éves 
pápai egyeduralom időszakával is, ami 538-tól 1798-ig tartott. Dán 11:32-35 
szakasza az üldözésnek ugyanerre az idejére utal, csak nem említi meg annak 
tartamát. A másik két időszak, az ezerkétszázkilencven és az ezerháromszáz-
harmincöt nap arra a kérdésre felel – „mi lesz ezeknek vége?” –, amit maga 
Dániel tett fel a gyolcsruhába öltözött Embernek. Mindkettő a „mindennapi 
áldozat” megszüntetésével és a „pusztító utálatosság” felállításával kezdődött. 
A  Dániel próféta könyve 8. fejezetéről szóló tanulmányunkból tudjuk, hogy 
a „mindennapi áldozat” Krisztus folyamatos közbenjárására utal, aminek a he-
lyére hamis istentiszteleti rendszer lépett. Ennek a prófétai időszaknak tehát 
Kr. u. 508-ban kell kezdődnie, amikor katolikus hitre tért Klodvig, a frankok 
királya. Ez a fontos esemény kövezte ki az egyház és az állam összefonódásá-
nak útját, ami erősen kitartott az egész középkoron át. Az ezerkétszázkilenc-
ven nap 1798-ban végződik, amikor Napóleon, francia császár parancsára 
elfogták a pápát. 1843-ban végződött az ezerháromszázharmincöt nap, ami 
Dániel próféta könyvében az utoljára említett prófétai időszak. Ez volt a Miller 
mozgalom, valamint a bibliai próféciák megújult tanulmányozásának az ideje, 
Jézus közeli eljövetele várásának és reményének a kora.

Dániel próféta könyvében mindvégig két dolgot láttunk: Isten népét 
üldözik, majd végül az Úr igazolja és megmenti őket. Hogyan segít-
het nekünk ez abban, hogy hűségesek tudjunk maradni a  jelenlegi 
próbáink között?
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péntek március 27.

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„A próféciákból egy eseménysort ismerünk meg, amely az ítélet megkezdé-
séig tart. Ez különösen Dániel könyvében figyelhető meg. A próféciának 
azt a részét, amely az utolsó napokra vonatkozik, Dánielnek be kellett pe-
csételnie »a végidőig«. A végidő előtt nem lehetett hirdetni az ítéletről szóló 
üzenetet, mert az üzenet a próféciák beteljesedésére épül. De a végső idő-
ben – mondja a próféta – »tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás« 
(Dán 12:4).

Pál apostol figyelmeztette a gyülekezetet, hogy Krisztus eljövetelét ne saját 
korában várja. »Nem jön el az addig – mondta –, mígnem bekövetkezik elébb 
a szakadás, és megjelenik a bűn embere« (2Thessz 2:3). A nagy hitehagyás, 
azaz »a bűn emberé«-nek hosszú uralkodása előtt nem várható Urunk ad-
ventje. A »bűn embere«, aki »a törvényszegés titkos bűne«, »a veszedelemnek 
fia« és »a törvénytaposó« néven is ismert, a pápaságot jelképezi, amelyről 
a próféta megjövendölte, hogy 1260 évig fenntartja uralmát. Ez az időszak 
1798-ban ért véget. Krisztus ezt megelőzően nem jöhetett el. Pál figyelmez-
tetése egészen 1798-ig érvényes. Krisztus második eljövetelének hirdetése 
ezután vált esedékessé” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, 
Advent Kiadó, 307-308. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1) Mi a veszélye annak, ha megpróbáljuk meghatározni a végső esemé-

nyek idejét? Milyen hatása lesz sokak hitére, ha az előre jelzett 
dolgok mégsem következnek be? Hogyan szolgálják a lelki erősödé-
sünket a próféciák? Hogyan kerülhetjük el, hogy csapdába essünk, 
mert hamis jövendöléseket fogadunk el? Milyen fontos prófétai 
elvet találunk Krisztusnak Jn 14:29 versében feljegyzett szavaiban, 
ami ezekre a kérdésekre világít rá?

2) Korunkban, a bámulatos tudományos fejlődés és az azonnali kom-
munikáció világában (ami nem mindig válik a  javunkra), miért 
nem nehéz elképzelni a példa nélküli „nyomorúságos időt”?

3) Miért az evangélium, Krisztus igazsága az egyetlen reményünk 
arra, hogy „beírva találtassunk az élet könyvébe” (Dán 12:1)? 
Miben reménykedhetnénk máskülönben? Beszélgessünk a  hétfői 
rész utolsó kérdésére adott válaszunkról! 
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ISTEN ÉS A VILÁG TÖRTÉNELME

„Szóla a király Dánielnek, és monda: Bizonnyal a ti Istenetek, ő az isteneknek 
Istene, és a királyoknak ura és a titkok megjelentője, hogy te is megjelenthet-
ted ezt a titkot” (Dán 2:47).

„A Dániel által feljegyzett próféciák most a világtörténelem alkonyán 
különleges figyelmünket igénylik, mivel korunkról szólnak. Kapcsoljuk 
össze velük az utolsó újtestamentumi könyv tanításait! Sátán sok ember-
rel elhiteti, hogy Dániel és a látnok János írásainak profetikus részeit nem 
lehet megérteni. Pedig az ígéret világosan kifejezi, hogy különleges áldá-
sok kísérik e próféciák tanulmányozását. »…de az okosok megértik« (Dán 
12:10) – mondta Isten Dániel látomásairól. Az utolsó napokban lepat-
tan róluk a pecsét. Krisztus szolgájának, Jánosnak adott kinyilatkoztatá-
sokról pedig, melyek Isten népét századokon át vezették, így hangzik az 
ígéret: »Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai 
igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük…« (Jel 1:3).

A nemzetek emelkedéséből és bukásából – ahogy azt Dániel és a Jele-
nések könyve megvilágítja – meg kell tanulnunk, hogy mily értéktelen 
a pusztán külső és földi dicsőség. Nyomtalanul elmúlt Babilon, minden 
hatalmával és ragyogásával… Csak az maradhat meg, ami beilleszkedik 
Isten tervébe, és az Ő jellemét tükrözi. Egyedül Isten elvei állandóak és 
maradandóak mindabból, amit világunk ismer.

Ha figyelmesen tanulmányozzuk, hogy Isten miként viszi véghez szán-
dékát a nemzetek történelmében, és hogyan váltja valóra az eljövendő 
dolgokról szóló kinyilatkoztatásait, jobban megértjük a látható és látha-
tatlan dolgok igazi értékét és az élet igazi céljait. Ha az időt az örökkévaló-
ság fényében szemléljük, Dánielhez és társaihoz hasonlóan azért fogunk 
élni, ami igaz, nemes és maradandó. Ha ebben az életben megtanuljuk 
Urunk és Megváltónk országának alapelveit, annak az áldott országnak 
az elveit, amely örökkön örökké megmarad, akkor Krisztus eljövetelekor 
beléphetünk vele oda, hogy polgárai legyünk” (Ellen G. White: Próféták és 
királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 339-340. o.). 
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„A szeretet soha el nem fogy” (1Kor 13:8)

  1. Sz. 1Móz 28:12, 20-21 Jákób fogadalma
  2.    Cs. Jn 1:52   Meglátjátok  
  3.    P. Ef 4:13 Érett hitre jutni  
  4.    Sz. Jn 13:35 Jézus tanítványai

 Naplemente: Budapest: 16:04 Debrecen: 15:53

  5.    V. Mt 24:14 Az evangélium hirdetése
  6.    H. Dán 12:3  Az értelmesek szerepe
  7.    K. Zsolt 31:25 Erősen, bátran
  8.    Sz.    Mt 5:8 Tiszta szívvel
  9.    Cs.    Péld 28:6 Ahogy jobb élni
10.*  P. Jak 1:4 Tökéletes cselekedet
11.  Sz.    1Pt 1:8-9 Szeretet és hit

 Naplemente: Budapest: 16:12 Debrecen: 16:01

12.  V. Dán 3:17-18     Isten hatalmas
13.  H.  Ézs 54:11-13    A békesség ígérete
14.  K. Lk 6:27 Jézus tanítása
15.  Sz. Péld 17:17 Az igaz barát
16.  Cs. Fil 4:13 Erő Krisztusban
17.  P. 1Pt 3:8 Egységben, szeretetben
18.  Sz.    Róm 14:7-8 Az Úrnak élni

 Naplemente: Budapest: 16:21 Debrecen: 16:10

19.  V. 3Móz 26:11 Isten hajléka
20.  H.  Jak 4:7 Engedelmesség és ellenállás
21.  K. 1Kor 6:19  A Szentlélek temploma
22.  Sz. Péld 15:13 Vidám elme
23.  Cs. 1Kor 9:25 Kitartó igyekezettel
24.  P.      1Kor 10:31 Isten dicsőségére 
25.  Sz.    Péld 23:12 Erkölcsi tanítás, bölcsesség

 Naplemente: Budapest: 16:31 Debrecen: 16:20

26.  V.     2Tim 1:7 Erő, szeretet, józanság
27.  H.    2Tim 2:15  Igyekezz!
28.  K.     Zsolt 119:130   Isten beszéde
29.  Sz.    Fil 2:5 Krisztusi indulat
30.  Cs. Róm 12:2 Isten akarata szerint
31.*  P.      Zsolt 143:10 Taníts, vezess! 
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„Jöjjetek énhozzám mindnyájan…” (Mt 11:28)

  1.    Sz. Ef 4:23-24 Új ember
 Naplemente: Budapest: 16:42 Debrecen: 16:31

  2.    V. Zsid 3:13 Egymást figyelmeztetve
  3.    H.  1Móz 3:8 Az elrejtőző emberpár
  4.    K.  Jn 15:13 A legnagyobb szeretet
  5.    Sz. 2Móz 33:11    Mózes Isten színe előtt
  6.    Cs. 1Jn 1:9 Bűnvallás és bűnbocsánat
  7.    P. Róm 1:17 Az igaz hitből él
  8.    Sz. Ef 6:17 Lelki fegyvertár

 Naplemente: Budapest: 16:53 Debrecen: 16:42

  9.    V.  Péld 1:5 Bölcsesség 
10.  H.  Mk 12:31 A szeretet parancsa   
11.  K.  Jn 8:32 Szabaddá tévő igazság  
12.  Sz. Jn 6:9  Egy kisgyermek ebédje
13.  Cs. 1Móz 18:3-5   A vendégszerető Ábrahám 
14.  P.  Mt 7:12 Amit te szeretnél
15.  Sz. Mt 28:19-20 A misszióparancs

 Naplemente: Budapest: 17:04 Debrecen: 16:53

16.  V. Fil 2:3 Versengés nélkül, alázattal   
17.  H.  Jn 10:16 Jézus juhai
18.  K. Zsid 12:1 Kitartó küzdelem
19.  Sz. 1Kor 6:20 Megváltásunk ára
20.  Cs. Kol 3:23 Lélekből cselekedni
21.  P.       Hag 2:4 A Seregek Ura bátorít
22.  Sz.     Ézs 55:2 Istenre hallgatni

 Naplemente: Budapest: 17:15 Debrecen: 17:04

23.  V. Préd 3:1 Isten időrendje
24.  H.      Bír 13:8 Egy szülő kérése
25.  K.      Zsolt 23:5 A Pásztor gondoskodása
26.  Sz.     ApCsel 3:6 A názáreti Jézus nevében
27.  Cs.     Mt 25:29 Ígéret és figyelmeztetés
28.  P. Mt 25:23 Elismerő szavak
29.  Sz. 4Móz 13:28-29  A kémek jelentése

 Naplemente: Budapest: 17:26 Debrecen: 17:14
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„Az Úr a te jobbod felől” (Zsolt 110:5)
 
 1.    V. Zsid 12:2 Jézusra nézve
 2.    H. Lk 2:52 A gyermek Jézus
 3.    K. Róm 10:17 A hit és Isten Igéje
 4.    Sz. Róm 13:13 Tisztességes élet
 5.    Cs. Gal 2:20 Krisztussal megfeszíttetve
 6.    P. Lk 8:15 Jó földbe esett mag
 7.    Sz.    5Móz 31:6 Isten előtted jár

 Naplemente:   Budapest: 17:36 Debrecen: 17:25

 8.    V. 5Móz 8:3 A manna
 9.    H.  Mk 11:25 Bocsáss meg!
10.  K.  Péld 6:3 Az alázat szerepe
11.  Sz.    1Móz 39:9 Isten elleni vétek
12.  Cs. 1Pt 4:8 Sok vétket elfedező szeretet
13.  P. Tit 3:2 Kedvesen, szitkozódás nélkül
14.  Sz.    Lk 6:38 Bőkezűen adni

 Naplemente:   Budapest: 17:46 Debrecen: 17:35

15.  V. 2Kor 12:15 Pál önfeláldozó szeretete    
16.  H.  Fil 4:11 Megelégedettség
17.  K.  Péld 11:2 Az alázat bölcsessége
18.  Sz. Zsolt 103:2-3    Áldjad az Urat!
19.  Cs.    Préd 9:12 Most cselekedj!
20.*  P.  2Kir 13:23 Az Úr kegyelme
21.  Sz. 1Kor 9:27 Céltudatos önfegyelem

 Naplemente:   Budapest: 17:56 Debrecen: 17:45

22.  V. Ézs 28:16 Szegletkő Sionban      
23.  H.     Préd 9:1-2 Az emberi felfogás korlátai
24.  K.     1Kor 9:24 A versenyzők céltudatosságával
25.  Sz.    Jn 6:38 Jézus és az Atya akarata
26.  Cs.    Dán 11:32b Isten cselekvő, bátor népe
27.  P.      Mt 11:29 Jézus igájában
28.  Sz.    1Pt 1:13 Józanul, reménykedve

 Naplemente:   Budapest: 18:06 Debrecen: 17:55

29.  V.     5Móz 32:4 Kőszikla az Úr
30.  H. Mt 25:20 Az öt talentum hozama
31.  K. 1Kor 2:16 Krisztus értelme
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