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Krisztus és a végidő 

Még emberi testben, földi tartózkodásának utolsó óráiban Jézus e szavakkal vi-
gasztalta tanítványait: „Ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek Istenben, és higgye-
tek énbennem. Az én Atyám házában sok lakóhely van, ha nem volna, megmondtam 
volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmegyek, és helyet 
készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is 
ott legyetek. Ahova én megyek, oda tudjátok az utat” (Jn 14:1-4, ÚRK). 

Bizonyára nem értették teljesen Jézus szavainak a jelentését, sem azt, hogy az 
ígérete mikor is teljesedik majd, beszédéből azonban vigaszt merítettek. Lakóhely 
az Atya házában? Amit maga Jézus készít el nekik? Biztosan mindannál jobb lesz, 
mint amire ebben a világban számíthatnak.

Nem sokkal korábban Jézus röviden felvázolta a tanítványainak, hogy mi min-
den történik majd a visszajövetele előtt. Mintha „a jövő történelmét” mondta vol-
na el, ami egyáltalán nem hangzott kellemesen. Háborúk, háborúk hírei, nemzet 
nemzet ellen, éhínségek, földrengések – ám mindez a szavai szerint csak „a sok 
nyomorúságnak kezdete” (Mt 24:8). A horizonton még feltűntek üldözések, árulá-
sok, csalások és megpróbáltatások is.

A történelem menetére visszatekintve mi már tudjuk, hogy szinte mindaz bekö-
vetkezett, amire Jézus figyelmeztetett, méghozzá éppen úgy, ahogyan megjöven-
dölte. Láthatjuk két fő idői prófécia teljesedését is. Az első, hogy „ideig, időkig és 
fél időig” – Dán 7:25 versében (lásd még 4Móz 14:34; Jel 12:6, 14; 13:5), ami Kr. 
u. a VI. században kezdődött (Kr. u. 538) és a XVIII. században (1789) végződött. 
1844-ben pedig teljesedett Dán 8:14 verséből a leghosszabb idői prófécia, ami 
2 300 napot ölel fel. 

Mi tehát biztosan „a napoknak végén” (Dán 12:13) élünk. Nem tudjuk, hogy 
mikor jön el a vég, aminek csúcspontja Jézus második adventje lesz, de nem is 
kell tudnunk. Csupán annyival fontos tisztában lennünk, hogy biztosan eljön, és 
akkor készen kell állunk.

Hogyan? A legjobb választ talán ebben a bibliaszövegben találjuk: „Azért, ami-
képpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképpen járjatok Őbenne” (Kol 2:6). Más 
szóval, amikor az utolsó időkkel kapcsolatban olyan sok a világesemény, annyi az 
újsághír, számtalan elmélet kering, könnyű eltévedni, túlságosan összpontosítani 
azokra a dolgokra, amelyek szerintünk Krisztus visszajöveteléhez vezetnek, ahe-
lyett, hogy magára Krisztusra figyelnénk, aki a felkészülés egyetlen kulcsa.

Ebben a negyedévben az utolsó időkre összpontosítjuk a figyelmet, persze nem 
kizárólagosan arra. Jézus áll a fókuszpontban, az utolsó idők és az azokra való 
felkészülés összefüggésében. Igen, meg kell említenünk történelmi dátumokat, vi-
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lágeseményeket, fontos a történelem, mert a Biblia érinti a végidővel kapcsolatban. 
Csakhogy még ebben az összefüggésben is a Biblia Jézusról szól, arról, hogy ki 
Ő valójában, mit tett értünk, mit visz végbe bennünk és mit tesz majd akkor, ami-
kor visszatér. A legfontosabb, hogy hitünk középpontja a megfeszített Krisztus le-
gyen, vagy amint Pál fogalmazott: „Mert elhatároztam, hogy nem akarok másról tud-
ni köztetek, csak Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről” (1Kor 2:2, ÚRK). 
Minél jobban figyelünk rá, annál inkább hasonulunk hozzá, engedelmeskedünk 
neki és annál inkább felkészülünk mindarra, ami ránk vár úgy a közeli jövőben, 
mint majd azon a napon, amikor belépünk a „helyre”, amit Jézus készített az Őt 
szeretőknek.

Norman R. Gulley, PhD a Southern Adventista Egyetem Rendszeres Teológiai 
Tanszékének kutató professzora. 

Clifford R. Goldstein
szerkesztő

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

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

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

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

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

Zarkáné Teremy Krisztina
a magyar változat szerkesztője
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március 31-április 6.1. tanulmány

Kozmikus küzdelem

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3:1-7; Ezékiel 28:1-2, 11-17; 
Róma 8:31-39; Jelenések 12; 14:12

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

A Biblia világképét meghatározza a kozmikus harc, amit „nagy küzdelem-
nek” nevezünk. Ennek a  hátterén bontakozik ki földünk – sőt az egész 
univerzum – drámája. Bűn, szenvedés, halál, nemzetek felemelkedése és 
hanyatlása, az evangélium terjedése, végidei események – minden a koz-
mikus küzdelemmel összefüggve történik.

Ezen a héten megnézzük a harc néhány kiemelkedő színterét. Titokzatos 
módon minden a tökéletes teremtmény, Lucifer szívében kezdődött el, aki 
lázadását a  földre is áthozta a másik két tökéletes teremtmény, Ádám és 
Éva bűnesete következtében. E két „sarkalatos pont”, Lucifer, majd az első 
emberpár bukása nyomán vert gyökeret a nagy küzdelem, ami dúl azóta is. 
A kozmikus drámának mindannyian részesei vagyunk. 

A jó hír viszont, hogy egy nap majd véget ér, amikor is Krisztus teljes győ-
zelmet arat Sátán felett. Jézusnak a kereszten bemutatott, tökéletes áldoza-
ta révén pedig mindannyian részesei lehetünk diadalának. Isten ezért most 
hitre és engedelmességre hív, amíg várjuk Jézusban adott ígéretei teljesedé-
sét, Urunk biztos visszatérését.

www.bibliatanulmanyok.hu
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április 1. vasárnap

EGY TÖKÉLETES TEREMTMÉNY BUKÁSA

A kozmikus küzdelem a  bibliai világkép háttere, ez viszont elvezet szá-
mos kérdéshez, amelyek közül az első: Hogyan kezdődött ez az egész? Mivel 
a  szerető Isten hozta létre az univerzumot, logikus azt feltételezni, hogy 
a teremtésbe nem építette bele kezdettől fogva a gonoszságot, az erőszakot, 
a küzdelmet. A harc az eredeti teremtéstől függetlenül indult el, semmikép-
pen sem volt annak szükséges következménye, viszont zajlik, valóságos és 
mindannyian belebonyolódtunk. 

Mit tudhatunk meg Ézs 14:12-14 és Ez 28:1-2, 11-17 verseiből Lucifer 
bukásáról, ill. a gonoszság kezdetéről?

Lucifer, a tökéletes teremtmény a mennyben élt. Hogyan indulhatott el ben-
ne a gonoszság, méghozzá ilyen környezetben? Nem tudni. Talán ezért em-
líti a Biblia „a törvényszegés titkos bűnét” (2Thessz 2:7).

Nincs más magyarázat Lucifer bukására azon kívül, hogy Isten minden ér-
telmes teremtményének szabad akaratot adott. Ellen G. White gondolata 
mélyenszántó: „A bűn eredetére lehetetlen olyan magyarázatot találni, ami 
megindokolná létezését… A bűn »betolakodó«, amelynek jelenlétét nem le-
het megindokolni. A bűn titokzatos, érthetetlen; mentegetése egyenlő vol-
na igazolásával. Ha mentséget lehetne találni rá vagy okot létezésére, akkor 
megszűnne bűn lenni” (A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 
423. o.).

A bűn szó helyett írjuk azt, hogy gonoszság, és az idézet éppen annyira helyt-
álló lesz. A gonoszság eredetére lehetetlen olyan magyarázatot találni, ami 
megindokolná létezését… A gonoszság „betolakodó”, amelynek jelenlétét 
nem lehet megindokolni. A gonoszság titokzatos, érthetetlen; mentegetése 
egyenlő volna igazolásával. Ha mentséget lehetne találni rá vagy okot léte-
zésére, akkor már nem lenne gonoszság.

Gondolkodjunk el azon, hogy mi a saját tapasztalatunk a szabad aka-
rat valóságával! Miért olyan fontos tehát, hogy imádkozva, jól megfon-
tolva döntsünk és úgy éljünk szabad akaratunkkal? 

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

NEM PUSZTÁN ELMÉLETI ISMERET

Arra ugyan nem találunk magyarázatot, hogy miért indult el a  gonosz-
ság (mivel a létezése meg nem indokolható), a Szentírás azonban feltárja: 
a mennyben, Lucifer szívében ütötte fel a fejét. A lenyűgöző összefoglaló-
kon túl, amelyeket Ellen G. White írásaiban találhatunk (pl. A nagy küz-
delem „A bűn eredete” c. fejezetében), a Biblia nem árul el sokkal többet 
arról, hogy miként is kezdődött el a mennyben. Arról azonban már sokkal 
nyíltabban szól Isten Igéje, hogyan indult el a bűn a földön.
Hogyan mutatnak rá 1Móz 3:1-7 versei Ádám és Éva felelősségére a tör-
téntekkel kapcsolatban?

Szomorú, de Éva pontosan tudta, hogy mit mondott nekik Isten, hiszen el 
is ismételte: „annak a fának a gyümölcséből, amely a kert közepén van, azt 
mondta Isten: abból ne egyetek, azt meg se érintsétek, hogy meg ne haljatok” 
(1Móz 3:3, ÚRK). A Szentírásban ugyan semmit nem találunk arról, hogy 
tilos volt megérinteni a gyümölcsöt, Éva azonban biztosan tudta: ha esznek 
belőle, az halálhoz vezet. 
Sátán pedig nyíltan és szemtelenül meghazudtolta az asszony szavait: „És 
monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg” (1Móz 3:4).

Lehetne ennél élesebb az ellentét? Sátán először álcázva közelítette meg 
Évát, de amint felkeltette a figyelmét és látta, hogy nincs benne ellenállás, 
nyíltan kétségbe vonta az Úr parancsát. A helyzet tragikusságát csak növeli, 
hogy az asszony nem volt tudatlan! Nem mondhatta, hogy Én nem tudtam!
Tudta. 
Tudta, mégis rosszat tett. Már a tökéletes édeni környezetben sem volt elég 
pusztán az ismeret ahhoz, hogy visszatartsa a  bűntől Évát (majd pedig 
Ádámot, aki szintén tudatában volt az igazságnak). Éppen ezért most mi 
sem áltathatjuk magunkat azzal, hogy csupán az ismeret megvédhet. Igen, 
tudnunk kell, hogy mit mond Igéjében Isten, de az ismeret mellett alá is 
kell vetnünk magunkat neki, engedelmeskednünk kell szavának.

Isten kijelentett valamit, Sátán pedig mást mondott. Ismeretei ellenére 
Ádám és Éva eldöntötte, hogy Sátánra hallgat. Gondolkozzunk el 
azon, hogy milyen kevés változott az évezredek során! Hogyan kerül-
hetjük el, hogy mi is hasonló hibát kövessünk el?
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április 3. kedd

HÁBORÚ A MENNYBEN ÉS A FÖLDÖN

Az első emberpár bukása következtében világunkra ránehezedett a bűn, 
a gonoszság és a halál. Az emberek véleménye talán eltérhet a közvetlen 
következményekről, mint ahogy arról is, hogy ki a hibás, de a mindany-
nyiunkat érintő felfordulás, kegyetlenség, zűrzavar és küzdelem valóságát 
ugyan ki tagadhatná?
Kozmikus küzdelemről beszélünk, méghozzá joggal. A  kozmikus harc el-
kezdődött és a  földön is dúl. Az édeni bukástól kezdve a  Jézus második 
adventjéhez vezető végső eseményekig a bibliai történelem jelentős része 
valójában sok szempontból a nagy küzdelem igei ismertetését szolgáltat-
ja. Ebben a küzdelemben élünk. Isten Igéje magyarázatot ad a történtekre, 
a háttérre, de legfőképpen arra, hogyan is ér majd véget. 

Olvassuk el Jelenések 12. fejezetét! Mi az a küzdelem, aminek mennyei 
és földi kibontakozásáról beszámol ez a szakasz?

Arról olvastunk, hogy küzdelem volt a  mennyben, ami a  földre is elért. 
A harc a sárkány (Sátán, Jel 12:7-9) és Mihály (a héber név jelentése: „Ki-
csoda olyan, mint Isten?”) között kezdődött. A lázadó Lucifer a későbbiek-
ben Sátán (ellenség) néven lett ismert, aki teremtmény volta dacára szem-
beszállt az örökkévaló Teremtővel, Jézussal (Jn 1:1-4; Zsid 1:1-2).
Lucifer fellázadt Alkotója ellen. A nagy küzdelem nem istenek párviadala. 
Azzal indult el, hogy egy teremtmény fellázadt a Teremtő ellen, miközben az 
egész teremtett világot megtámadta. 
A Krisztus ellen folytatott mennyei harcában alulmaradva Sátán közvetle-
nül a Megváltó földi születése után (Jel 12:4) is a nyomába eredt. Mivel 
veszített Krisztus elleni harcában itt, majd a pusztában és később a keresz-
ten is, a visszafordíthatatlan golgotai veresége után hadat indított Krisztus 
népe ellen. Ez a háborúság a kereszténység történelmének túlnyomó részé-
ben zajlott (Jel 12:6, 14-16) és egészen végig tartani fog (Jel 12:17), amikor 
is Jézus második adventje idején Sátán ismét vereséget szenved.

Milyen reményt találunk Jel 12:10-12 verseiben a küzdelmek idején?



„VELETEK VAGYOK MINDEN NAPON A VILÁG VÉGEZETÉIG”

A jelenések könyve megjövendölte, hogy Isten népére üldözés vár az egyház 
történelmének nagy részében. Jel 12:6 versében az 1260 napos prófécia 
(lásd még Jel 12:14) rámutat az egyház 1260 éven át tartó üldöztetésére. 

„Ezek az üldözések, amelyek Néró uralkodása alatt, Pál apostol vértanú-
halála idején kezdődtek, kisebb vagy nagyobb hevességgel századokon át 
tartottak. A keresztényeket a legrettenetesebb bűncselekményekkel vádol-
ták – hamisan. Azt mondták, hogy miattuk vannak a csapások: az éhínség, 
a járvány, a földrengések. Közutálat és gyanakvás tárgyává lettek. A besú-
gók jutalom ellenében készek voltak elárulni az ártatlanokat, akiket aztán 
a birodalom elleni lázadókként, a vallás ellenségeiként és a társadalom te-
hertételeiként elítéltek. Sokat közülük a vadállatok elé dobtak, vagy élve el-
égettek az amfiteátrumokban” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 
2013, Advent Kiadó, 35-36. o.).

Ekkor az asszony (az egyház) a pusztába menekült (Jel 12:6). A saséhoz 
hasonló két szárnya azt érzékelteti, hogy oda repül, ahol segítséget talál. 
A pusztában biztonságban volt, a sárkány vagy Sátán ott nem férkőzhetett 
a közelébe (Jel 12:14). Isten mindig, még a leghevesebb üldözések idején is 
megőrizte a maradékot, és a végidőben is így tesz majd.

Az utolsó idők veszedelmeiről szólva Krisztus ezt mondta övéinek: „ímé 
én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Mt 28:20). Hogyan 
érthetjük ezt az ígéretét? Követői közül miért haltak mégis annyian már-
tírhalált (lásd Mt 10:28; Róm 8:31-39)?

Semmi nem választhat el Isten szeretetétől – sem üldözés, sem éhínség, 
sem halál. Krisztus velünk van, úgy most, mint a végidőben, ami azonban 
nem jelenti azt, hogy elkerüljük a fájdalmat, a szenvedést, a megpróbálta-
tásokat vagy a halált. Isten soha nem ígérte, hogy ebben az életben kivételt 
tesz velünk. Tehát Jézus által és azért, amit értünk tett, azzal a reménység-
gel és ígérettel élhetünk, hogy a megpróbáltatásaink között is velünk van 
Isten és az új égen és az új földön az örök élet ígéretét adja. Abban a re-
ményben élhetünk, hogy bármit is kell kiállnunk itt, Pállal együtt biztosan 
mondhatjuk: „Végezetül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad 
nekem az Úr, az igaz bíró ama napon, de nemcsak nekem, hanem mindazok-
nak, akik vágyva várják az ő megjelenését” (2Tim 4:8, ÚRK). Mi, akik vágyva 
várjuk az ő megjelenését, szintén számíthatunk erre az ígéretre.

10

április 4.szerda
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április 5. csütörtök

A TÖRVÉNY ÉS AZ EVANGÉLIUM

Hetednapi adventistaként nagyrészt a nevünkben hordozzuk, ami mellett 
kiállunk. A  hetednapi kifejezés a  hetedik napot, a  szombatot jelöli, hogy 
hiszünk nemcsak abban az egy parancsolatban, hanem mind a tízben. Az 
adventista meghatározás arra utal, hogy hiszünk Jézus második adventjé-
ben. Ez az igazság csak azért létezik, amit engesztelő halálával Krisztus tett 
első adventje idején. Tehát a hetednapi adventista név a  jelenvaló igazság 
két meghatározó és elválaszthatatlan összetevőjére mutat: a  törvényre és 
az evangéliumra.  

Hogyan érzékeltetik az alábbi igehelyek, hogy milyen szoros a kapcsolat 
a törvény és az evangélium között?

Jer 44:23  

 

Róm 3:20-26  

 

Róm 7:7  

 

Az evangélium jó hír, méghozzá arról, hogy noha bűnt követtünk el, át-
hágtuk Isten törvényét, Krisztus keresztáldozatába vetett hit által bocsá-
natot nyerhetünk vétkeinkre, törvényének megszegésére. Emellett erőt is 
kapunk, hogy a törvényt teljesen és egészen betarthassuk.

Nem csoda tehát, hogy a végidővel kapcsolatban, amikor különös heves-
séggel dúl a nagy küzdelem, Isten népét az Ige konkrétan bemutatja.

Mit tudhatunk meg Jel 14:12 verséből a törvény és az evangélium kap-
csolatáról?

Hetednapi adventistaként hiszünk az isteni törvények betartásának 
fontosságában. Hogyan mutathatjuk be, hogy a törvénytisztelet nem 
törvényeskedés, hanem természetesen fakad a  megváltó Isten iránti 
szeretetből? Hogyan támasztja alá ezt a  gondolatot 5Móz 11:1 és 
1Jn 5:3?
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április 6.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Jelenések 12:9-12; Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, 
Advent Kiadó, Miért engedte meg Isten a bűnt? c. fejezet, 7-17. o.

„Ameddig minden teremtett lény elismerte a  szeretet kötelékét, az egész 
világegyetemben tökéletes összhang uralkodott. A mennyei sereg boldogan 
teljesítette Teremtője akaratát. Örültek, hogy dicsőségét tükrözhették és Őt 
dicsőíthették. És amíg az Isten iránti szeretet mindennél fontosabb volt, 
az egymás iránti szeretetet bizalom és önzetlenség jellemezte. Semmiféle 
disszonáns hang nem zavarta meg a menny harmóniáját. De ez a boldog ál-
lapot megváltozott. Volt valaki, aki visszaélt azzal a szabadsággal, amelyet 
Isten adott teremtményeinek. Tőle származik a bűn, aki Krisztus után az 
első volt; akit Isten a legjobban kitüntetett” (i. m. 8-9. o.). 

Figyeljük meg, hogy Ellen G. White a szeretet kötelékéről ír! Kifejező, gazdag 
jelentéstartalommal bír ez a szókapcsolat, rámutat, hogy a szeretet köte-
lékbe von, hűséghez vezet. A  házasfelek a  szövetségi hűséggel fejezik ki 
a szeretetüket. Ugyanez volt a helyzet a mennyei lények között, és most is 
ilyennek kellene lennie az Istennel való kapcsolatunknak.

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Milyen bizonyítékot találunk a  Szentírásban Sátán valóságára és 

a nagy küzdelemben betöltött szerepére? Hogyan értethetjük meg 
az emberekkel, hogy Sátán valóságos, személyes lény és nem csu-
pán az emberi szív gonoszságának szimbóluma?

2. Hetednapi adventistaként áldás számunkra, hogy ismerhetjük a fel-
becsülhetetlen értékű bibliai igazságot. Ez valóban nagyszerű, 
viszont miért nem menthet meg pusztán az ismeret? Mire van még 
szükségünk a tudás mellett?

3. Hogyan tapasztaljuk Jézus jelenlétét az életünkben már most is? 
Mennyiben segíthetnek ezek a tapasztalatok, ha bajokkal szembe-
sülünk?

4. A  csoportban beszélgessünk még arról, hogy mi a  jelentősége „a 
szeretet köteléke” kifejezésnek! Hogyan segít ez a gondolat jobban 
megérteni a törvény és a kegyelem, valamint a hit és az engedelmes-
ség közötti kapcsolatot? Mit tanít ez arról, hogy a szeretettől elvá-
laszthatatlan a szabadság? Hogyan mutathatjuk be mi is, már most 
a szeretet szövetségét?
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MIT JELENT A KERESZTÉNY TÖKÉLETESSÉG?

„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít” (Fil 4:13). 

„Mi az, amit Isten megkíván? Tökéletességet, annál semmivel sem keve-
sebbet. Viszont ha tökéletesek akarunk lenni, nem szabad énünkben bíz-
ni. Naponta tudnunk és értenünk kell, hogy nem bízhatunk önmagunk-
ban. Isten ígéreteit ragadjuk meg szilárd hittel! Tisztán látva reménytelen 
helyzetünket, imádkoznunk kell a Szentlélekért. Amikor pedig a Szent-
lélek munkálkodik, nem magunkat dicsőítjük… Isten hatalma megtart 
hit által.

Ha naponta Isten Lelkének irányítása alatt állunk, betartjuk a paran-
csolatokat. Bemutathatjuk a világnak, hogy az Isten parancsolatainak 
való engedelmesség meghozza a maga jutalmát már ebben az életben is, 
az eljövendő életben pedig örök boldogságot eredményez…

A Szentlélek munkálkodik a bűnbánó ember szívében, de az öntelt, 
képmutató lelkére nem tud hatni. Az ilyen ember a maga bölcsességére 
hagyatkozik, egyedül akar jobbá lenni, és saját lelke meg a Szentlélek 
közé helyezkedik. A Lélek akkor munkálkodhat bennünk, ha énünk 
nem akadályozza…

A Szentlélek kész együttműködni mindazokkal, akik befogadják és 
hajlandóak tanulni tőle. Aki megragadja az igazságot és megszentelődik 
általa, annyira egyé válik Krisztussal, hogy szavaival és tetteivel is Őt 
képviseli…

Isten azt akarja és örömét leli abban, hogy az áldások teljességét árasz-
sza az emberre. Elrendezte, hogy a Szentlélek által minden nehézséget 
le lehessen győzni, a Lélek megadjon mindent, amire szükség van. Ezért 
az a terve, hogy az ember tökéletesítse keresztény jellemét. Azt kívánja, 
hogy gondolkozzunk szeretetéről, ígéreteiről, amelyeket bőségesen  ad 
mindenkinek, aki nem önmagának tulajdonítja az érdemet. Szeretné, 
hogy maradéktalanul rábíznánk magunkat a Krisztusban felajánlott 
igaz ságra, hálásan, örömmel. Isten szabadon meghallgat mindenkit, aki 
így közeledik hozzá” (Ellen G. White: Our Father Cares. 281. o.).
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április 7-13.

Dániel és a végidő

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 1–2; 3:1-6, 13-18; 4; 6; Lukács 16:10; 
János 3:7; Jelenések 13:11-15

„Azután így szólt a király Dánielhez: Valóban a ti Istenetek az istenek Istene, 
és a királyok ura, és a titkok kinyilatkoztatója, mivel te megjelenthetted ezt 
a titkot” (Dán 2:47, ÚRK)!

Az Úrnak nagyszerű tervei voltak az ókori Izraellel. „És lesztek ti nékem 
papok birodalma és szent nép” (2Móz 19:6). Mint szent népnek, papok bi-
rodalmának kellett volna tanúsítaniuk a világ előtt, hogy Jahve az egyetlen 
Isten (lásd Ézs 43:10, 12). Sajnálatos módon nem éltek méltóan Istentől 
kapott szent elhívatásukhoz. Végül azután fogságba vitték őket Babilonba. 

Érdekes azonban, hogy egyes júdeaiak hű tanúknak bizonyultak még a fog-
ság tragédiái között is. Más szóval, Dániel és három barátja által bizonyos 
mértékig Isten elérte azt, ami Izrael és Júda esetében nem sikerült. Így ők 
annak példái lettek, hogy mit kellett volna tennie Izrael népének. 

Történetük ideje és helye igencsak távol esik az utolsó napoktól, de ezek-
ben a férfiakban találni olyan tulajdonságokat és jellemzőket, amelyek pél-
dául szolgálnak a számunkra. Népünk az utolsó időben él, de Isten arra 
is elhívott bennünket, hogy a tanúi legyünk a világban, amely a babiloni 
udvarban élő pogányokhoz hasonlóan nem ismeri Őt. Mit tanulhatunk 
Dánielék történeteiből?

2. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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április 8. vasárnap

HŰ A KEVESEN  

„Aki hű a kevesen, a sokon is hű az; és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis 
az” (Lk 16:10). 

Figyeljük meg Jézus szavait! Olyan könnyű engedményeket tenni, a kevesen 
hamisnak lenni, nem igaz? Nem mintha önmagában a „kevés” olyan fontos 
volna, mert nem az. Ezért „kevés”. Amint a  legtöbben tudjuk vagy saját 
tapasztalatból, vagy mások példájából (vagy mindkettőből), az első enged-
mény elvezet a következőhöz, majd újabbhoz és újabbhoz, egészen addig, 
amíg az ember „a sokon is hamis” lesz.

Erre gondolva kapcsolódjunk be Dániel 1. fejezetének történetébe, a babi-
loni fogságba hurcolt négy júdeai fiatal tapasztalatainak első beszámoló-
jába!

Olvassuk el Dániel 1. fejezetét! Hogyan mutatja Dániel, Ananiás, Misáel 
és Azariás kiállása azt, hogy miként kellett volna az ókori Izraelnek élnie 
a népek között? Lásd még 5Móz 4:6-8; Zak 8:23!

A szöveg ugyan nem kapcsolja össze közvetlenül a fiatalok étrendjét azzal, 
hogy a király „tízszerte okosabbnak” találta őket a többieknél (Dán 1:20), de 
bizonyosan megvan a kapcsolat. A fejezetből szintén kiderül, hogy Istentől 
kapták a tudást és a bölcsességet. Vagyis az Úr az iránta tanúsított hűségük 
miatt tudott velük dolgozni, mert nem voltak hajlandóak megenni Babilon 
tisztátalan ételeit. Engedelmeskedtek, Isten pedig megáldotta hűségüket. 
Vajon nem tett volna Isten valami hasonlót az ókori Izrael egészével is, ha 
olyan komolyan és engedelmesen ragaszkodnak a Biblia tanításaihoz, mint 
ez a négy fiatal? Dehogynem! És ne tenné meg velünk is ma, a végidőben, 
amennyiben hűségesek vagyunk?

Egyházunk annyi világosságot kapott, annyi igazságot ismer, tehát fel 
kell tennünk magunknak a  kérdést: Vajon hűségesen, engedelmesen 
éltünk mindazzal, amit Istentől kaptunk? És hogyan állhatunk ki egyé-
nileg is úgy, hogy eredményes tanúk lehessünk Isten mellett? 

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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április 9.hétfő

DÁNIEL ALÁZATA

Dániel 2. fejezete világszerte számtalan embert vezetett már el arra, hogy 
higgyen a Biblia Istenében, mivel komoly, racionális bizonyítékot szolgáltat 
nemcsak Isten létezése, hanem mindentudása mellett is. A  fejezet kinyi-
latkoztatja, hogy Isten előre ismeri az eseményeket, ami bizonyítja Isten 
létezését. 

Olvassuk el Dániel 2. fejezetét! Mivel bizonyítja ez a szakasz Isten való-
ságát? Gondoljunk csak a mai Európára, amit ez a könyv bemutat (Dán 
2:40-43)! Vajon hogyan írhatta volna le ennyire pontosan a mai helyzetet 
egy jó két és fél évezreddel korábban élt ember, ha nem Isten kijelentése 
alapján?

Dániel világosan, szabadkozás nélkül, teljes egészében Istennek tulaj-
donította azt, ami feltárult előtte. Milyen könnyen dicsekedhetett volna 
a bölcsességével és tudásával, hiszen már korábban is bölcsnek nevezték! 
Mondhatta volna, hogy képes nemcsak megmondani a  király álmát, de 
még magyarázni is. Dániel azonban különb volt ennél. Társaival elmon-
dott imája (Dán 2:17-23) mutatja, hogy mennyire ráhagyatkoztak Istenre, 
máskülönben ők is meghaltak volna a többi bölccsel együtt. 

Később Dániel emlékeztette a királyt, hogy udvarának egyetlen hivatalos 
bölcse, varázslója és jövendőmondója sem tudta megmondani, mit álmo-
dott az uralkodó, a mennyek Istene viszont képes kinyilatkoztatni a titko-
kat, mert Ő az egyetlen igaz Isten.

Dániel alázattal és Istenre hagyatkozva nagyszerű bizonyság lett Isten mel-
lett. Hozzá hasonlóan nekünk is azt kell tennünk ma. Hiszen mi már ismer-
hetjük a megváltási terv kinyilatkoztatását, amit Dániel még nem kapott 
meg. Legfőképpen pedig annak kell alázatra késztetnie bennünket, amit 
Jézus tett a kereszten. 

Mit tanít a  kereszt az alázatról? Mit üzen nekünk, nemcsak bűnös 
voltunkról, hanem arról is, hogy mennyire rá vagyunk utalva Istenre 
az üdvösség szempontjából? Gondoljunk bele, hogy hol is lennénk 
a kereszt nélkül! Ugyan mi mással dicsekedhetnénk, mint a kereszttel 
(lásd Gal 6:14)?



17

április 10. kedd

AZ ARANYSZOBOR

A Biblia kutatói már régen felfigyeltek a kapcsolatra Dániel 3. fejezetéből 
Dura mezején a három héber ifjú története és Jelenések 13. fejezete között, 
ami Isten népének múltbeli és az utolsó időben bekövetkező üldözésének 
leírását adja. 

Hasonlítsuk össze Dán 3:1-6 és Jel 13:11-15 szakaszait! Milyen párhuza-
mokat találunk a két rész között? 

Mindkét esetben központi az imádat szerepe, és egyaránt kényszerrel ki-
erőszakolt imádatról van szó. Vagyis a hatalmon lévő politikai erők olyan 
imádatot követelnek maguknak, ami csak Istent illeti meg.

Olvassuk el Dán 3:13-18 verseit! Mit tanulhatunk a történetből, ami nem-
csak azt segít megértenünk, mivel találjuk szemben magunkat az utolsó 
időkben, de azt is, hogy hogyan álljunk majd a bekövetkezendők elé?

Nabukodonozor, a világ leghatalmasabb uralkodója gúnyolta ezeket a fér-
fiakat és az Istenüket: „Ki az az Isten, aki kiszabadíthat titeket a kezemből?” 
Hamarosan saját maga is megtudta, hiszen később kijelentette: „Áldott 
ezeknek Istene, a Sidrák, Misák és Abednégó Istene, aki küldötte az ő angyalát 
és kiszabadította az ő szolgáit, akik őbenne bíztak; és a király parancsolatát 
megszegték és veszedelemre adták az ő testüket és nem szolgáltak és nem imád-
tak más istent az ő Istenükön kívül” (Dán 3:28).

Miután a király látta a hatalmas csodát, kétségtelenül meggyőződött róla, 
hogy valóban különleges az Isten, akit ezek a férfiak szolgáltak.

Tegyük fel, hogy a fiatalok nem szabadulnak meg a tűzből – amire valóban 
számítottak is (Dán 3:18). A király parancsának megtagadásával miért cse-
lekedtek mégis helyesen, noha tudták, hogy elevenen megégethetik őket? 
A hitük óriási bizonysága ez a történet. A következményektől függetlenül 
kiálltak a hitükért.

Amikor a végidőben az imádat kérdése kerül előtérbe, hogyan lehe-
tünk biztosak abban, hogy mi is olyan hűségesen kiállunk majd, mint 
ez a három héber fiatal? Amennyiben ma a „kevesen” nem vagyunk 
hűségesek, mégis miből gondoljuk, hogy a végső krízis hatalmas nyo-
mása alatt azok leszünk?
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április 11.szerda

A POGÁNYOK MEGTÉRÉSE

Dániel 3. fejezete végén Nabukodonozor elismerte az igaz Isten létezését és 
hatalmát. Ám Isten és hatalmának ismerete nem ugyanaz, mint az újjászületés 
élménye, ami Jézus szerint elengedhetetlen az üdvösséghez (lásd Jn 3:7). Hi-
szen a Dán 4:27 versében előttünk álló ember egyáltalán nem tűnt megtértnek.

Mi volt a baj a királlyal Dán 4:27 értelmében? Lásd még Dán 5:23; Jn 
15:5; ApCsel 17:28!

A fejezet végére Nabukodonozor már megtanulta, sajnos a nehezebb úton, 
hogy egyedül Istené az igazi hatalom, nála nélkül az ember semmi.

„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; buz-
gón igyekezett alattvalóiban Jahve iránt tiszteletet ébreszteni és boldogságu-
kat elősegíteni. A királyok Királya és uraknak Ura dorgálása nyomán Nabu-
kodonozor végre megtanulta a leckét, amelyet minden uralkodónak meg kell 
tanulnia – hogy az igazi nagyság tulajdonképpen az igazi jóság. Elismerte 
Jahvét élő Istenként. Így szólt: »Én, Nabukodonozor, dicsérem, magasztalom és 
dicsőítem a mennyei királyt: mert minden cselekedete igazság, és az ő utai ítélet, 
és azokat, akik kevélységben járnak, megalázhatja«” (Ellen G. White: Próféták 
és királyok. Budapest, 1981, H. N. Adventista Egyház, 323. o.).

Mi az az igazság Dán 4:32 versében, amit Nabukodonozor szintén kije-
lentett Istenről?

Dániel 4. fejezete végén a pogány király elismeri a „héberek Istenének” ha-
talmát, uralmát és erejét. Bizonyos értelemben ez az eset előhírnöke volt 
annak, ami az őskeresztény egyházban történt, amikor is a zsidók bizony-
ságtétele és Isten hatalma által a pogányok megtudták az igazságot az Úr-
ról és elkezdték hirdetni a világnak. 

A végidei eseményekkel kapcsolatban általában a halálos ítéletre, az 
imádat kérdésére és az üldözésre gondolunk. Viszont mi az Jn 3:7 
versében, ami Jézus szerint minden másnál jobban felkészíti az embe-
reket az utolsó időre? 
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április 12. csütörtök

DÁNIEL HŰSÉGE

Olvassuk el Dániel 6. fejezetét, majd feleljünk az alábbi kérdésekre!

1.  Mit tudhatunk meg Dán 6:4-5 verseiből Dániel jelleméről? Mi a tanul-
ság ebből? Ezek szerint hogyan kell élnünk, milyennek lássanak ben-
nünket az emberek?

2.  Milyen párhuzamokat találunk ebben a fejezetben, amelyek A jelené-
sek könyvében bemutatott végső eseményekhez köthetők? Lásd még Jel 
13:4, 8, 11-17!

3.  Képzeljük magunkat Dániel helyébe ebben a történetben! Mivel ma-
gyarázhatnánk vagy indokolhatnánk, ha nem folytatnánk az imádko-
zást? Vagyis mivel magyarázhatta volna Dániel, hogy eltért korábbi 
szokásától, mert el akarta kerülni az oroszlánok vermét?

4.  Vajon miért imádkozott Dániel továbbra is úgy, mint azelőtt, még ha 
ezt nem is kellett mindenképpen megtennie? 

5.  Mit mondott Dárius király (Dán 6:16), még mielőtt Dánielt az oroszlá-
nok vermébe vetették, ami mutatja, hogy már volt némi fogalma Dáni-
el Istenének a hatalmáról? Ezek szerint milyen bizonyságot tett előtte 
Dániel az Istenről, akit imádott és szolgált? 
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április 13.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„A Dániel által feljegyzett próféciák most a világtörténelem alkonyán kü-
lönös figyelmünket igénylik, mivel korunkról szólnak. Kapcsoljuk össze 
velük az utolsó újtestamentumi könyv tanításait! Sátán sok emberrel elhi-
teti, hogy Dániel és a látnok János írásainak profetikus részeit nem lehet 
megérteni. Pedig az ígéret világosan kifejezi, hogy különleges áldások kí-
sérik e próféciák tanulmányozását. »…de az okosok megértik« (Dán 12:10) 
– mondta Isten Dániel látomásairól. Az utolsó napokban lepattan róluk 
a pecsét. Krisztus szolgájának, Jánosnak adott kinyilatkoztatásokról pedig, 
melyek Isten népét századokon át vezették, így hangzik az ígéret: »Boldog, 
aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtart-
ják azt, ami meg van írva bennük« (Jel 1:3, RÚF)” (Ellen G. White: Próféták 
és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 339-340. o.).

Hajlamosak vagyunk Dániel próféta könyve kapcsán a nemzetek felemelkedé-
sére és hanyatlására, az ítéletre (Dán 7:22, 26; 8:14), valamint a megpróbálta-
tás idején Isten népének végső szabadulására (Dán 12:1) gondolni, de amint 
a héten láttuk, ez a könyv arra is példát ad, hogy mit jelent egyénileg fel-
készülni a nehézségekre és az üldözésre, bármikor következzenek be. Ilyen 
értelemben ezek a történetek az utolsó időkben különösen fontos üzenetet 
közvetítenek. Hiszen tudnunk kell „a fenevad bélyegéről”, „a nyomorúságos 
időről” és a bekövetkező üldöztetésről, de ha nincs kellő tapasztalatunk Is-
tennel, ismereteink csupán kárhoztatni fognak. Leginkább újjászületésre 
van szükségünk, amit Dániel meg a társai és Nabukodonozor is átéltek! 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Olvassuk el Dán 9:3-19 szakaszában Dániel imáját! Hogyan mutat-

ja ez is, hogy ő  megértette a  kegyelem szerepét, azt, hogy Isten 
kegyelméből szeret és üdvözít, nem pedig saját érdemeink vagy 
jóságunk miatt? Miért olyan fontos nemcsak tisztában lenni ezzel 
az igazsággal, hanem tapasztalni is? 

2. A csoportban beszéljük meg, milyen megpróbáltatás várt a három 
héber fiatalra (Dániel 3. fejezet) és Dánielre (Dániel 6. fejezet), 
amikor a  politikai hatalom fenyegetése ellenére ki kellett állniuk 
vallási gyakorlatuk mellett! Milyen hasonlóságokat találunk a két 
beszámolóban? Mi a különbség? Hűségünkkel hogyan tehetünk jó 
bizonyságot? Mit tanulhatunk erről mindkét történetből?

3. Mit jelent újjászületni? Miért mondta Jézus, hogy „Szükség néktek 
újonnan születnetek” (Jn 3:7)?   
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BALÁSSY LÁSZLÓ:
ISTEN

Egyszer tudnék csak Róla énekelni, 
úgy, mint szeretnék! De csak dadogás
marad a szavam,  szürke és esetlen
és gyermekes. Csak ennyi. Semmi más.
 
Egyszer tudnám elmondani, mit érzek, 
mikor lelkemhez ér a Végtelen, 
s csak állok, s tudom: minden oly kevés, 
olyan szegényes, oly igénytelen.
 
Tudom, hogy néz és tudom, hogy szeret, 
tudom, hogy vár és a lelkembe lát, 
és minden szónál kedvesebb előtte, 
ha megtalálja bennem önmagát.
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április 14-20.

Jézus és A jelenések könyve

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Korinthus 10:1-11; Efezus 1:20; 
Jelenések 1:10-18; 11:19; 12:1-17; 19:11-15

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

Az Újszövetség legfelületesebb olvasása során is kitűnik egy fontos igaz-
ság, mégpedig az, hogy milyen szoros az Ószövetséggel való kapcsolata. 
Az evangéliumok és a levelek újból és újból utalnak az Ótestamentum ese-
ményeire, vagy pedig közvetlenül vagy közvetve idézik a  szövegét. Jézus 
önmagával és a  szolgálatával kapcsolatban gyakran említette, hogy telje-
sednie kell „az Írásnak” (lásd Mt 26:54, 56; Mk 14:49; Jn 13:18; 17:12). 

Ugyanez elmondható A jelenések könyvéről is, amit egyszerűen lehetetlen 
volna megérteni az Ószövetség és különösen Dániel próféta könyve nélkül. 
Ezért is tanulmányozzuk gyakran együtt ezt a két iratot. 

A jelenések könyvében az a legfontosabb az ószövetségi utalásokkal kapcso-
latban, hogy a könyv többi részével együttvéve Jézust mutatják be. A jelené-
sek könyve Jézusról szól, arról, hogy ki Ő, mit tett a népéért és mit tesz majd 
értünk az idők végén. Szükségszerű, hogy a végidei eseményekre koncent-
rálva Jézus legyen a  figyelem homlokterében, és pontosan ezt láthatjuk 
A jelenések könyvében is. E heti tanulmányunk Jézussal foglalkozik a Biblia 
utolsó könyve alapján.

3. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu



23

április 15. vasárnap

A JELENÉSEK KÖNYVÉNEK SZERKEZETE

Több a  hasonlóság Dániel és Jelenések könyvei között, például az alap-
vetően kettős beosztás: a történelmi és eszkatológiai (végidei események) 
irány. A  kétféle megközelítés mindkét könyvben szorosan összefonódik. 
A történelmi tényeket az utolsó idők nagy, globális eseményei előjeleinek 
vagy példáinak tekinthetjük, csak kisebb léptékűeknek. Vagyis az ószövet-
ségi történelem tanulmányozása révén bepillantást nyerünk abba, hogy mi 
lesz napjainkban és később. Viszont ez az elv nem csak Dánielre és a Jele-
nésekre korlátozódik.

Hogyan figyelhetjük meg 1Kor 10:1-11 szakaszában az imént említett elvet? 

Amint az elmúlt héten is megállapítottuk, Dániel próféta könyvének egyes 
helyzetei (Dán 3:6, 15, 27; 6:6-9, 21-22) lokális történelmi esetek voltak, 
amelyek A jelenések könyvében bemutatott végidei eseményeket idézik. Eze-
ket tanulmányozva felvillanhat előttünk az vagy betekintést nyerhetünk 
abba, hogy végül mi vár majd Isten népére, csak szélesebb körben. Talán 
az a legfontosabb, hogy bármilyen helyzetben is legyünk most, Isten végső 
szabadulást ígér. A jelenések könyve az egyéb tanításai mellett a győzelemről 
biztosítja a hűségeseket.

A meglévő kivételek mellett elmondhatjuk, hogy A jelenések könyvének tör-
ténelmi része az 1–11. fejezetig terjed, míg a 13–22. fejezetek a végidővel 
foglalkoznak.  

Olvassuk el Jel 12:1-17 szakaszát! Melyik csoportba soroljuk ezt a részt, 
a történelmi vagy a végidei események közé? Miért?

Láthatjuk, hogy ez a fejezet hozzátartozik mindkét részhez. Miért? Azért, 
mert említ bizonyos múltbeli küzdelmeket: Sátán kivettetett a mennyből 
(Jel 12:7-9); Sátán támadása a kis Jézus ellen (Jel 12:4); az egyháztörténe-
lem későbbi szakaszában az egyház üldöztetése (Jel 12:14-16). Ezt követi 
a beszámoló arról, hogy az ördög milyen támadást indít a végidei maradék 
ellen (Jel 12:17). 

A történelem egyik tanulsága, hogy sosem tanulunk a történelemből 
– szokták mondani. Vagyis az emberek minden korban általában 
ugyanazokat a hibákat követik el. Mi már hosszú történelmi múltra 
tekinthetünk vissza, amiből tanulhatunk. Mit tehetünk, nehogy mi is 
az újból ismétlődő hibákat kövessük el?

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

JÉZUS NEVEI

Olvassuk el az alábbi igehelyeket, amelyek különböző nevekkel utalnak 
Jézusra! Némelyik azzal kapcsolatos, amit Jézus tett, tesz vagy tenni fog. 
Mit tanulhatunk meg ezekből Jézusról? 

Jel 1:5  

 

Jel 1:18  

 

Jel 5:8  

 

Jel 19:11-15  

 

Jel 21:6  

 

Ez csak néhány a  sok igehely közül, amelyek A  jelenések könyvében Jézus 
különböző szerepeit és feladatait írják le. Ő a Bárány, ami első eljövetelére 
mutat, hiszen ekkor áldozta fel magát bűneinkért. „Tisztítsátok el azért a régi 
kovászt, hogy legyetek új tésztává, aminthogy kovász nélkül valók vagytok; mert 
hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk” (1Kor 5:7). 
Azt is olvashatjuk róla, hogy „halott voltam, és ímé, élek örökkön-örökké” 
(Jel 1:18, ÚRK), ami világos utalás Jézus halálára és feltámadására. „Így van 
megírva, és így kellett szenvedni a  Krisztusnak, és feltámadni a  halálból har-
madnapon” (Lk 24:46). Jel 19:11-15 szakasza pedig a második advent idején 
mutat rá Jézusra, amikor ítélni tér vissza a földre, hatalommal és dicsőséggel. 
„Mert az embernek Fia eljő az ő Atyjának dicsőségében, az ő angyalaival; és ak-
kor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint” (Mt 16:27). 

Hogyan tanulhatjuk meg nap mint nap, hogy Jézus életére, halálára, 
feltámadására és visszatérésére összpontosítsunk, ez legyen az alapja 
erkölcsi döntéseinknek? 
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április 17. kedd

A SZENTÉLY A JELENÉSEK KÖNYVÉBEN

A két fő rendező szempont mellett A jelenések könyvének van még egy szer-
kezeti szintje, ami a héber szentéllyel kapcsolatos. A szentély témája nem 
köthető a fő beosztások egyikéhez sem, de mindkettőn végigfut. 

A földi szentélyben a hívő először az udvarra lépett be, az égőáldozati ol-
tárhoz ment, ahol az áldozati állatot levágták. A keresztet jelképezte az állat 
halála, ezt követően a pap belépett a szentély első részébe, arra mutatva, 
amit mennybemenetele után Jézus a mennyei szentélyben tett. Ezt fejezi ki 
az, hogy Jézus a gyertyatartók között jár (Jel 1:13). 

Mit jelent a nyitott ajtó (Jel 4:1-2)? Hol játszódik ez a jelenet? Lásd még 
Zsolt 110:1; ApCsel 2:33; 5:31; Ef 1:20; Zsid 10:12, 13; Jel 12:5!  

Nem sokkal mennybemenetele után Krisztus az első nyitott ajtón át belé-
pett a mennyei templomba, hogy elkezdje szolgálatát. Amikor először meg-
pillantjuk A jelenések könyvében, a mennyei szentély első részének gyertya-
tartói előtt áll (lásd Jel 1:10-18).

Olvassuk el Jel 11:19 versét! Mi a jelentősége annak, hogy „megnyílt az 
Isten temploma” (ÚRK) és János látta a  szövetség ládáját, ami a  földi 
szentélynek a második részében, a szentek szentjében volt (lásd 3Móz 
16:12-14)?

A szövetség ládájának képe a mennyei templomban tagadhatatlan utalás 
a szentek szentjére, vagyis a mennyei szentély második részére. A jelenések 
könyvében Jézusnak a szentély mindkét részében végzett szolgálatát láthat-
juk, sejtetve, hogy a földi és a mennyei események összekapcsolódnak, ami 
igen fontos és egyben vigasztaló. Még a  történelem megpróbáltatásai és 
A jelenések könyvében bemutatott végidő idején is megerősítő a tudat, hogy 
„az egész menny részese a munkának, felkészítenek egy népet, amely meg-
állhat az Úr eljövetelének napján. A menny és a  föld kapcsolata nagyon 
szorosnak látszik” (Ellen G. White: My Life Today. 307. o.).
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április 18.szerda

KRISZTUS A JELENÉSEK KÖNYVÉBEN, 1. RÉSZ 

A jelenések könyvének – a szerkezetétől a tartalmáig – egy célja van: bemu-
tatni Jézus Krisztust. Ezért is kezdődik ezekkel a szavakkal: „Jézus Krisztus 
kijelentése” (Apocalypsis Iesou Christou). Ezt általában úgy értik, hogy 1) 
„kijelentés Jézus Krisztustól” vagy 2) „kijelentés Jézus Krisztusról” (Jel 1:2). 
A „kijelentés” cáfolja azoknak az állítását, akik szerint A jelenések könyvét 
túl nehéz volna megérteni. Mégis miért vette az Úr a Biblia könyvei közé ezt 
az iratot, ha nem akarja, hogy az olvasók megértsék?

Mit tudhatunk meg Jel 1:1-8 verseiből Jézusról?

A jelenések könyve úgy mutatja be Krisztust, mint aki „a föld királyainak fe-
jedelme” (Jel 1:5), a vége felé pedig úgy nevezi, hogy „királyoknak Királya” 
(Jel 19:16). A földi élet káosza és zavarai között biztosak lehetünk benne, 
hogy szerető Urunk és Megváltónk mindent kézben tart, ami igazán jó hír!

Jel 1:5 verse egyértelműen kifejezi, hogy Krisztus a Megváltó: „aki szeret 
minket, és vére által megszabadított bűneinktől” (RÚF) – ez engesztelő ke-
reszthalálára mutat. Nemcsak megigazított, hanem meg is szentelt ben-
nünket (1Kor 6:11). A  hasonló szövegek üdvbizonyosságot adnak, mert 
bemutatják, hogy Jézus mossa le bűneinket, amire mi magunk képtelenek 
volnánk.

Mit tanít Jel 1:7 verse Jézusról?

A keresztény hit központi üzenete az az ígéret, hogy Krisztus visszatér 
„a felhőkkel”. Jézus majd újból eljön, valóságosan, és ennek az eseménynek 
az egész világ tanúja lesz. Egyszer és mindenkorra véget ér a szenvedés, 
a káosz és a föld romlása. Akkor majd beteljesednek az örökkévalóság ígé-
retei.

Mit tudhatunk meg Jézusról Jel 1:8 verséből? Minek a reményét találjuk 
ebben a részben, ami vigaszt nyújthat minden megpróbáltatásban?
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április 19. csütörtök

KRISZTUS A JELENÉSEK KÖNYVÉBEN, 2. RÉSZ 

Mit mond Jézus önmagáról Jel 1:10-18 szakaszában? 

Ezekben a versekben Jézus a mennyei templom első részében áll. A láto-
másban olyan dicsőséggel jelenik meg ebben a szerepében, hogy János fé-
lelmében a lába elé borul. Jézus mindig bátorít. Azt mondja neki, hogy ne 
féljen, és úgy mutatkozik be, hogy Ő „az Alfa és az Omega, az Első és Utolsó” 
(Jel 1:11), amivel örök isteni létére utal. Később említést tesz haláláról és 
feltámadásáról, valamint a  feltámadása által nyújtott reménységről. Nála 
vannak „a pokolnak és a halálnak kulcsai” (Jel 1:18). Vagyis Jánosnak szin-
tén azt mondja, amit Máriának mondott a testvére halálakor: „Én vagyok 
a feltámadás és az élet: aki hisz énbennem, ha meghal is, él; És aki csak él és 
hisz énbennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt” (Jn 11:25-26)? Ezt is János 
jegyezte le. 

Mártának és ekkor Jánosnak is a feltámadás reménységére hívta fel a figyel-
mét, ami a keresztény hit csúcspontja. E nélkül ugyan milyen reményünk 
lehetne? 

Mit tudhatunk meg Jézusról még Jel 22:7, 12-13 verseiből? 

„Krisztus az Alfa és az Omega, az Ószövetség Eredete és az Újszövetség 
Kinyilatkoztatása, ami benne egyesül. Isten és Ádám a második Ádám en-
gedelmessége révén békült meg egymással, mert Ő győzött Sátán kísérté-
sei felett és váltotta meg Ádámot szégyenletes bűne és bukása után” (Ellen 
G. White megjegyzései, The SDA Bible Commentary, 6. köt. 1092-1093. o.). 
Igen, Jézus a kezdet és a vég. Ő teremtett meg bennünket kezdetben és vé-
gül szintén Ő teremt majd újjá. 

A jelenések könyve, ami még mindig Apocalypsis Iesou Christou, Jézus Krisz-
tus kijelentése, az elejétől a végéig nemcsak a  történelmet ismerteti meg 
velünk, hanem a végidei eseményeket is. Fontos, hogy a középpontban Jé-
zus Krisztus álljon, bármi mást is tanulmányozzunk a végső eseményekkel 
kapcsolatban!

Mit tehetünk azért, hogy valóban Jézus legyen az életünk középpont-
jában mindennap?
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április 20.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„A Jelenések könyve Isten mélységes dolgait tárja elénk. A Szentlélek su-
gallatára írott könyvnek az elnevezése: »Jelenések« ellentmond ama állí-
tásnak, hogy ez bepecsételt könyv… A jelenés olyasvalami, ami ki lett nyi-
latkoztatva. Az Úr maga jelentette ki szolgájának az e könyvben foglalt 
titkokat, és azt akarja, hogy minden kutató előtt tanulmányozásra nyitva 
álljon. Igazságai éppúgy szólnak azoknak, akik a föld történelmének utol-
só napjaiban élnek, mint azoknak, akik János idejében éltek. E prófécia 
vázolt jeleneteinek némelyike már a múlté, mások a jelenre vonatkoznak, 
megint mások a sötétség hatalmai és a menny Fejedelme közötti nagy küz-
delem befejezését tárják szemünk elé, és vannak, amelyek a majd megújult 
földön élő megváltottak győzelmét és örömét nyilatkoztatják ki” (Ellen G. 
White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 383-384. o.).

A könyv elején és végén egyaránt kiderül a  héten vizsgált igehelyekből, 
hogy mennyire Jézus áll A jelenések könyve középpontjában. A történelmi 
eseményekre vonatkozó ószövetségi utalások mellett is legfőképpen az Úr 
Jézusról tanít. Nézzük még meg a következő igéket is, amelyek szintén róla 
szólnak: Jel 3:14; 5:5-6; 7:14; 19:11-16! A versek összevetésével világos kép 
bontakozik ki előttünk Jézusról és arról, amit a követői számára jelent. 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Mit jelent nekünk az, hogy az egész Újszövetség állandóan utal az 

Ószövetségre? Ezek szerint mennyire legyen a hitünkben központi 
a Szentírás szerepe? Mennyire kell komolyan vennünk Isten Igéjét? 
Hogyan védekezhetünk minden olyan hatástól, ami csökkentené 
a Szentírás tekintélyét a saját életünkben, ill. a gyülekezetben?

2. Lapozzuk át A jelenések könyvét és gyűjtsünk még konkrétan Jézusra 
vonatkozó igéket! A csoportban olvassuk fel hangosan a bibliaszö-
vegeket! Mit tudhatunk meg belőlük az Úr természetéről, munkájá-
ról, hatalmáról és jelleméről? Mennyire vigasztalnak ezek az igék? 

3. A halál világában hogyan tanulhatunk meg reményt és vigaszt talál-
ni a feltámadás ígéretében? 
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SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY::
GPS

Uram! Úgy félek,
hogy egyszer megunod
utunk szüntelen
újra tervezését.
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április 21-27.

Az üdvösség és az utolsó idők 

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Zsoltár 91:15-16; Zofóniás 3:17; 
János 1:1-3; 14:9; Róma 8:38-39; Efezus 1:4-5; Jelenések 14:6-7

„Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett 
minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért” (1Jn 4:10).

A kereszténység és a nem keresztény vallások közötti fő különbségek so-
rába tartozik egy érdekes és döntő szempont. A többiek kiemelik alapítóik 
tanítását, azt viszont nem hangsúlyozzák, hogy mit tettek értük. Mégpedig 
azért, mert bármit is tettek az alapítók híveikért, azzal nem menthetik meg 
őket. Csak annyit tehettek, hogy megpróbálták megtanítani az embereket, 
hogyan „mentsék meg” magukat. 

Ezzel szemben viszont a  keresztények nemcsak Jézus tanításait hangsú-
lyozzák, hanem a tetteit is, mivel Krisztus áldozata a megváltásunk egyetlen 
eszköze. Emberi testet öltése (Róm 8:3), kereszthalála (Róm 5:8), feltáma-
dása (1Pt 1:3) és mennyei szolgálata (Zsid 7:25) – csak ezek által üdvözül-
hetünk, nem magunk miatt. „Ha mindent összegyűjthetnénk, ami jó, szent, 
nemes és kedves az emberben, majd pedig Isten angyalai elé tárnánk, mint-
ha az ember megváltásában része lenne vagy érdemként tűnne fel, a javas-
latot felségárulásként vetnék el” (Ellen G. White: Faith and Works. 24. o.).

Az utolsó idők veszélyei és megtévesztései között különösen fontos szá-
munkra ez a nagyszerű igazság.

4. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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április 22. vasárnap

AZ ATYA SZERETETE

A kereszt előtt nem sokkal Jézus arról beszélt a tanítványok belső körében, 
hogyan mehet az ember az Atyához általa. Ekkor mondta Fülöp: „Uram, 
mutasd meg nékünk az Atyát, és elég nékünk” (Jn 14:8)! 

Olvassuk el Jn 14:9 versében, hogy mit felelt Jézus Fülöpnek! Válaszából 
mit tudhatunk meg az Atyáról? Milyen téves nézeteket oszlat el Istennel 
kapcsolatban? 

Vannak, akik azt állítják, hogy az Ószövetség Istene igazságos, szemben az 
Újszövetség Istenével, aki irgalmas, kegyelmes és megbocsátó. Ez a megkü-
lönböztetés nem helytálló. Az Ó- és az Újtestamentumban ugyanaz az Isten 
nyilatkozik meg, akinek a tulajdonságai változatlanok. 

Krisztus földre jövetelének az volt az egyik oka, hogy bemutassa az igaz-
ságot az Atya Istenről. Évszázadokon át széles körben helytelen nézetek 
keringtek róla és jelleméről, nemcsak a  pogányok között, hanem még 
a kiválasztott nép körein belül is. „A hamis istenismeret homálya ülte meg 
a Földet. Hogy a sötét árnyat eloszlassa a  fény, és a világ visszatérjen Is-
tenhez, meg kell törni Sátán megtévesztő hatalmát” (Ellen G. White: Jézus 
élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 13. o.). Ez volt az oka Jézus földre 
jöttének. 

Isten nem változik. Amennyiben minden tényt ismernénk az Ószövetség 
eseményeivel kapcsolatban, azt találnánk, hogy Isten éppen annyira igaz-
ságos és kegyelmes volt az Ótestamentum idején, mint az újszövetségi kor-
ban. A Szentírás kijelenti: „az Isten szeretet” (1Jn 4:8), és Isten nem változik. 
„Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz” (Zsid 13:8).

Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az Ószövetség Istene függött a ke-
reszten! 

Isten irgalmas, könyörületes, késedelmes a haragra (Zsolt 145:8), jóságos 
(Zsolt 119:149), gyönyörködik az övéiben (Zsolt 147:11). Az emberek javát 
akarja, reménységet ad (Jer 29:11). Szeretetével nem kárhoztat többé, ha-
nem énekel, örül népének (Zof 3:17). Ezekkel és még sokkal több példával 
érzékeltethető, hogy milyen is az Atya Isten valójában.

Gondolkodjunk el azon, hogy Jézus képviseli az Atya Istent! Miért 
olyan nagyszerű, reményteli ez az igazság, különösen azok számára, 
akik időnként félnek tőle?

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

KRISZTUS SZERETETE

A bűn elválasztotta az emberiséget Istentől; tátongó szakadék állt közénk, 
aminek az áthidalása nélkül az emberiség sorsa örök pusztulás volna. 
A  szakadék mély és veszélyes volt. A  bűn problémájának megoldásához 
egészen hihetetlen dologra volt szükség, ami újból összekapcsolhatta a bű-
nös embert az igaz és szent Istennel. Az kellett hozzá, hogy Valaki, aki 
éppúgy örökkévaló, mint maga Isten, éppúgy Isten, mint az Atya, emberré 
legyen és emberként feláldozza magát bűneinkért.

Mit tanítanak Jn 1:1-3, 14 és Fil 2:5-8 versei Jézusról? 

Krisztus örökkévaló, létezése nem függ senkitől és semmitől. Örökké Isten 
volt – nem csupán Istennek látszott kívülről, hanem Ő maga Isten, isteni, 
örökkévaló természettel. Jézus megőrizte istenségét, de emberré lett azért, 
hogy emberi testben betartsa a  törvényt, majd pedig meghaljon minden 
törvényszegő – vagyis mindannyiunk – helyett (Róm 3:23). 

Krisztus emberré lett, ám a  többiekkel szemben semmi előnyt nem élve-
zett. Megtartotta a  törvényt, nem saját isteni hatalma folytán, hanem az 
összes többi ember számára is elérhető isteni erő által. 

Jézus tökéletesen Isten és tökéletesen ember. Ez azt jelenti, hogy „aki hatal-
ma szavával fenntartja a mindenséget” (Zsid 1:3), nem más, mint a gyermek, 
aki a jászolban feküdt (Lk 2:16). Ez azt jelenti, hogy Jézus „előbb volt min-
dennél, és minden őbenne áll fenn” (Kol 1:17), de gyermekként „gyarapodott 
bölcsességben, testben” (Lk 2:52, RÚF). Ez azt jelenti, hogy aki nélkül „sem-
mi sem lett, ami lett” (Jn 1:3), ugyanaz, mint akit „fára függesztve” megöltek 
(ApCsel 5:30).

Jól mutatja ez Krisztus irántunk tanúsított szeretetét, ami pedig az Atya 
szeretetének megnyilatkozása. Nem csoda, hogy annyi okunk van örülni 
és hálát adni!

Olvassuk el Róm 8:38-39 verseit! Miért nyújt a mai tanulmány szilárd 
alapot ahhoz, hogy bízni tudjunk Pál szavaiban?
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április 24. kedd

A LÉLEK SZERETETE

A Szentlelket majdnem annyira félreismerik, mint az Atyát. Bizonyos teo-
lógusok az Atya és a Fiú közötti szeretetként gondolnak a Lélekre, vagyis 
mintha a Lélek pusztán az Atya és a Fiú közötti érzelem volna. Ezzel az 
Istenség két tagja közötti kapcsolat szintjére redukálják a Lelket, nem is-
merve el, hogy Ő is az Istenség tagja. 

A Szentírás azonban bizonyítja, hogy személy. A keresztényeket az Atya, 
a Fiú és a Szentlélek nevében keresztelik meg (Mt 28:19). A Lélek dicső-
íti Krisztust (Jn 16:14), ítéli meg az embereket (Jn 16:8). Meg lehet szo-
morítani (Ef 4:30). Ő a Vigasztaló (Jn 14:16, Károli) vagy Pártfogó (RÚF). 
A Szentlélek tanít (Lk 12:12), közbenjár értünk (Róm 8:26) és megszentel 
(1Pt 1:2). Krisztus mondta, hogy a Lélek vezeti el az embereket minden 
igazságra (Jn 16:13). 

Röviden: a Szentlélek Isten az Atyával és a Fiúval együtt egy Istenség.

A Lélek minden cselekedete az isteni szeretetet mutatja. Soroljunk fel 
néhányat a tettei közül! Lásd Lk 12:12; Jn 16:8-13; ApCsel 13:2!

A Szentlélek Isten voltának legfőbb bizonyítéka Krisztus testet öltése. Jézus 
a Szentlélektől született (Mt 1:20). Egyedül Isten tud így „teremteni”.

A Lélek két ellentétes csodát is képes Krisztusért véghezvinni. Először is 
a mindenható Krisztust behelyezte Mária méhébe. Később Krisztus emberi 
testben, testileg ment fel a mennybe, abban a testben megmaradva. Másod-
szor pedig, egy újabb megmagyarázhatatlan csoda folytán az emberi termé-
szetét megőrző Krisztus a Lélek által jut el világszerte a keresztényekhez. 

A Szentlélek tehát az Atyával és a Fiúval együtt értünk munkálkodik. „A Szent-
háromság megszánta az emberiséget, ezért az Atya, a Fiú és a Szentlélek ma-
gára vállalta a megváltási terv végrehajtását” (Ellen G. White: Conusels on 
Health, 222. o.).

Az Atya, a  Fiú és a  Szentlélek egyformán szeret bennünket. Azért mun-
kálkodnak, hogy megmentsék az embereket Isten örök országa számára. 
Hogyan is vehetnénk semmibe a felkínált üdvösséget?

Mennyire találunk vigaszt abban, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
egyaránt az örök javunkért munkálkodik?
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szerda április 25. 

AZ ÜDVÖSSÉG BIZONYOSSÁGA 

Vannak olyan hetednapi adventisták, akik kételkednek a  saját üdvössé-
gükben. Nincs üdvbizonyosságuk, persze szeretnék tudni a jövőt az örök 
életet illetően. Keményen dolgoznak azért, hogy elég jók legyenek, de tud-
ják, mégsem érik el a kellő szintet. Magukba néznek és így kevés bátorítást 
találnak az életútjukon. Látva az óriási szakadékot Jézus jelleme és önma-
gunk között, vagy ha ilyesmit olvasunk: „szoros az a kapu és keskeny az az 
út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják” (Mt 7:14), ugyan 
melyikünk nem tűnődik el azon néha, hogy vajon nekünk sikerül-e?
A végidőre való felkészüléshez már most üdvbizonyosságra van szüksé-
günk. Az üdvösség valóságának örömében kell élnünk ahhoz, hogy félelem 
nélkül tudjuk várni a  jövőt. Amint láttuk, a  Szentháromság mindhárom 
személye a  megváltásunkért munkálkodik. Ezért élhetünk üdvbizonyos-
sággal és így is kell élnünk!
Minek a reményét, milyen biztosítékot találunk az alábbi igékben az üd-
vösséggel kapcsolatban? Mit tett értünk Isten és mit ígér?

Zsolt 91:15-16  

 

Jóel 2:31-32  

 

Jn 10:28  

 

Róm 10:9-13  

 

1Jn 5:11-13  

 

Isten arra hív minket, sőt megparancsolja, hogy szent életet éljünk, szent 
életünk azonban abból fakad, hogy Krisztus megváltott bennünket, nem az 
üdvösségre jutás eszköze. Valóban mindhalálig hűségesnek kell lennünk, 
miközben folyton arra az ajándékra kell hagyatkoznunk, ami az üdvössé-
günk egyetlen reménye. Az utolsó időkben Isten népe hűségesnek és enge-
delmesnek bizonyul; hűségük és engedelmességük abból a bizonyosság-
ból fakad, amit Krisztus tett értük.



35

csütörtökáprilis 26. 

AZ ÖRÖKKÉVALÓ EVANGÉLIUM

Mi az „örökkévaló evangélium” (Jel 14:6-7)?

Azt olvassuk itt az evangéliumról, hogy „örökkévaló”. Ez újabb bizonyíték 
arra, hogy Isten nem változik. A változatlan Isten evangéliuma sem válto-
zik. Az örökkévaló evangélium bizonyosságot kínál mindenkinek, aki haj-
landó elfogadni. Az evangélium bemutatja Isten változhatatlan szeretetét, 
és ennek az üzenetnek kell eljutnia az egész világra. Mindenkinek szüksége 
van a lehetőségre, hogy meghallja, ezért is bízta Isten a népére a hirdetését. 

„Mert kiválasztott minket őbenne a  világ teremtése előtt, hogy szentek és 
feddhetetlenek legyünk őelőtte. Szeretetében előre elhatározta, hogy fiaivá 
fogad minket Jézus Krisztus által, akaratának tetszése szerint” (Ef 1:4-5, 
ÚRK). Milyen további érvet találunk ebben az igeszakaszban az evangé-
lium örökkévalósága mellett? 

„…kiválasztott minket őbenne a világ teremtése előtt”. Ennyire „örökkévaló” 
az evangélium! Istennek már a világ teremtése előtt az volt a terve, hogy 
üdvösségünk legyen benne. 

Nézzük meg jobban a következő szavakat: „kiválasztott”, „előre elhatározta” 
vagy „eleve elhatározván” (Károli), „akaratának tetszése szerint” és „fiaivá fo-
gad”. Mennyire kiemeli ez a két vers Istennek azt a vágyát, hogy örök életünk 
legyen „őbenne”! Az is világosan Isten kegyelmére mutat, hogy már az örök-
kévalóság messzi múltjában megtette (lásd még 2Thessz 2:13; 2Tim 1:9). Te-
hát nem a tetteink üdvözítenek, egyetlen teremtmény sem az érdemei révén 
üdvözül. Hogyan is származhatna az üdvösség bármiből, amit mi teszünk, 
ha Isten már a létezésünk előtt kiválasztott bennünket az üdvösségre „őben-
ne”? Viszont miénk a döntés, hogy ezt elfogadjuk vagy visszautasítjuk.

Miben mutatkozik meg a kiválasztás a hívők életében? Abban, „hogy szen-
tek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben” (Ef 1:4, RÚF). Erre is kivá-
lasztott minket Isten Isten.

Az Úr arra hív, hogy Krisztus visszatérése előtt a végidei üzenet része-
ként hirdessük az „örökkévaló evangéliumot” a  világon. Miért kell 
ismernünk és tapasztalnunk az „örökkévaló evangélium” valóságát 
a saját életünkben, mielőtt másoknak is bemutathatnánk?
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április 27. péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Lehet üdvbizonyosságunk, csak nem szabad elbizakodottá válnunk! Vajon lé-
tezik hamis üdvbizonyosság? Természetesen igen. Jézus is figyelmeztetett erre: 
„Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: »Uram, 
Uram!«, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Sokan mond-
ják majd nekem azon a napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, 
és nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem tettünk-e sok hatalmas dolgot 
a  te nevedben? És akkor azt mondom nekik: Sohasem ismertelek titeket, távoz-
zatok tőlem, ti gonosztevők” (Mt 7:21-23, ÚRK). Ezek az emberek két végzetes 
hibát követtek el. Az első: még ha bármilyen nagy dolgot vittek is végbe az Úr 
nevében, nem tették azt, ami az Úr akarata, vagyis nem engedelmeskedtek tör-
vényének. Jézus nem azt mondja, hogy „távozzatok tőlem”, akik „nem vagytok 
bűntelenek”, vagy akik „nem vagytok hibátlanok”, vagy akik „nem vagytok tö-
kéletesek”, ehelyett egy angol fordítás törvényteleneknek nevezi őket, ami a Ká-
roli fordításban így jelenik meg: gonosztevők. A második: figyeljük meg, hogy 
milyen nagy hangsúlyt helyeznek önmagukra és arra, amit megtettek: Nem 
a te nevedben tettük ezt? Vagy Nem a te nevedben tettük azt? Vagy Nem a te ne-
vedben tettük amazt, mindent? Jaj! Mennyire távol van Krisztustól az az ember, 
aki megpróbálja a saját cselekedeteire mutatva igazolni magát Isten előtt! Csak 
Krisztus tettei üdvözítenek, amelyeket Isten hit által nekünk tulajdonít. Ebben 
van az üdvbizonyosságunk – nem önmagunkban vagy a tetteinkben, hanem 
csakis abban, amit Krisztus vitt végbe értünk. Üdvbizonyosságot szeretnénk? 
Engedelmeskedjünk Isten törvényének és találjunk nyugalmat Krisztus igaz-
ságának érdemeiben, és akkor valóban lesz üdvbizonyosságunk!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Állítólag Luther Márton mondta: „Ha magamra nézek, nem tudom, 

hogyan üdvözülhetnék. Ha Jézusra nézek, nem tudom, hogyan jut-
hatnék kárhozatra.” Miért olyan bölcs ez a megfogalmazás? Miért jó 
mindkét oldalt állandóan a figyelmünk homlokterében tartani? 

2. Időzzünk még el annál a gondolatnál, hogy Isten már a világ terem-
tése előtt üdvösségre választott ki minket! Miért nem jelenti ez azt, 
hogy mindenki üdvözülne? Azért nem üdvözülnek egyesek, mert 
Isten nem választotta ki őket, vagy pedig ők döntöttek másképpen? 
Beszélgessünk erről a csoportban! 

3. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek szereti a világot, viszont tapasztaljuk 
a  gonoszság rontását is. Hogyan segít megbirkózni ezzel a  nehéz 
kérdéssel, ha tudjuk, hogy a nagy küzdelem valóságos? 
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SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY:
KÁLVÁRIA

„Visszasugárzik rá,
Kezéből a kenyér.”
/Vasadi Péter/

A szeretet ágai
bennük csöndesen 
összeborultak,
és elkezdték a munkát,
a míves alkotást.
Pihenő nincs, nem lehet
egészen a hetedik napig.
Csak az elején álltak meg, 
amikor elmerengve nézték
az imént megalkotott
hegyet; állt ott,
mint valami lyukacsos,
megtört-kenyér,
s az idősebbik
amaz vállára tette izzó tenyerét,
majd folytatták a munkát.

És látták, hogy jó.
„Igen jó lett
minden.”
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április 28-május 4.

Krisztus a mennyei szentélyben

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 16:13; János 1:29; Róma 8:3; 
Zsidók 7; 9:11-15, 20-23; Jelenések 5:12

„Ezért Isten is felmagasztalta őt, és olyan nevet ajándékozott neki, amely 
minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennye-
ieké, földieké és a föld alattiaké” (Fil 2:9-10, ÚRK).

Jézusról szólva A zsidókhoz írt levél kijelenti: „ahova útnyitóul bement értünk 
Jézus, aki örökre a Melkisédek rendje szerinti főpap lett” (Zsid 6:20, ÚRK).

A Szentírás, főként az Újszövetség világosan utal Krisztusnak a mennyei 
szentélyben betöltött főpapi tisztére, amit azután vett fel, hogy a földön be-
végezte áldozati munkáját (lásd Zsid 10:12).

Ezen a héten Krisztusnak a mennyei szentélyben történő szolgálatát vizs-
gáljuk. Közbenjárói munkássága döntően fontos ahhoz, hogy népe felké-
szüljön a végidőre. Az alábbi komoly figyelmeztetést kaptuk: „A szentély és 
a vizsgálati ítélet tanát Isten népének jól kell ismernie. Mindannyiunknak 
tudnunk kell, hogy nagy Főpapunknak mi a tisztsége és munkája. Külön-
ben soha nem lesz olyan hitünk, amilyenre most van szükség, és soha nem 
fogjuk tudni betölteni azt a helyet, amelyet Isten nekünk szán” (Ellen G. 
White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 420. o.).

Milyen szolgálatot végez Krisztus értünk a mennyei szentélyben, és miért 
olyan fontos tisztában lenni ezzel, főként az utolsó időkben? 

5. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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április 29. vasárnap

A LEGNAGYOBB ÁLDOZAT

Krisztus legfőbb áldozatának tanulmányozása komolyan hozzájárul ah-
hoz, hogy a hívők felkészüljenek a végidőre. Az emberek általában az előt-
tük álló célra figyelnek, és ebben van is ráció. Viszont azt is jó felmérni, 
hogy a cél már mögöttünk van. A Golgotáról beszélünk. Jézus érte el ezt 
a célt értünk, ami visszafordíthatatlan, végleges eredménnyel járt, és ez az, 
ami bizonyosságot adhat az előttünk lévő célt illetően is. 

Olvassuk el Róm 8:3, 1Kor 15:53, 1Tim 1:17 és 6:16 verseit! Miért küldte 
el Isten a földre a Fiát? 

Isten bűnért való áldozatként küldte el Krisztust, hogy kárhoztassa a bűnt 
a testben. Mit jelent ez? Krisztus halhatatlan Istenként nem halhatott meg. 
Ezért emberré lett, felöltötte az emberi halandóságot, hogy helyettünk meg-
haljon. Jézus Isten volt, isteni természettel rendelkezett, de az „emberekhez 
hasonlóvá” lett, megalázta magát, „engedelmes lévén halálig”, a kereszthalálig 
(Fil 2:6-8). Egyedül Isten tudja, hogyan történt, hogy kereszthalálakor Krisz-
tus Istenként nem halt meg. Az emberi értelem számára felfoghatatlan mó-
don a Fiú Isten valamilyen módon nyugodott kilenc hónapon át az anyaméh-
ben, majd pedig a sírban töltött napokban is. Jézus sohasem vette igénybe 
isteni természetét, hogy segítségére legyen emberi élete és szolgálata során.

Mennyire volt szándékos Krisztus halála? Mit tudhatunk meg erről 
Lk 9:22 verséből?

Krisztus azért született, hogy meghaljon. Elképzelhető, hogy az egész örök-
kévalóságon át egyetlen pillanatra sem kerülték el a rá váró gúny, megos-
toroztatás és ütlegelés, majd pedig a szívszakító kereszthalál gondolatai. 
Páratlan, példa nélküli, valójában felfoghatatlan ez a szeretet. 

Mi mást tehetnénk hatalmas szeretete láttán, mint hogy leborulunk és 
imádjuk Jézust, hittel, engedelmesen? Végeredményben mennyire 
értéktelen bármilyen emberi érdem? Mit tanít erről a kereszt?

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

ISTEN BÁRÁNYA

Melyik kép bukkan fel Jn 1:29, Jel 5:12 és 13:8 verseiben? Miért olyan 
fontos ez a kép a megváltási terv megértéséhez? 

Keresztelő János Isten Bárányának nevezte Jézust, amivel félreérthetetlenül 
utalt a  szentélyre, de még ennél is közvetlenebbül Krisztusnak a bűnért 
való áldozati halálára. Erre mutatott előre minden bárány (és a többi állat), 
amelyeket a héber áldozati rendszerben bűnért való áldozatként megöltek. 
A négy evangélium végeredményben azt a  történetet beszéli el, hogy mit 
tett Jézus mint Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit.

Ám Jézus evangéliumi története és a  megváltásunkért végzett munkája 
nem ér véget a halálával és feltámadásával.

A zsidókhoz írt levélben már kezdettől fogva azt találjuk, hogy Krisztus elvé-
gezte feladatát áldozati Bárányként, majd a Főpapunk lett a mennyei szen-
télyben. Miután a könyv először említi Jézust a kereszt után ebben a sze-
repében (Zsid 1:3), a későbbi fejezetekben főpapként utal rá. A zsidókhoz 
írt levél 7. fejezete fejti ki részletesen Krisztusnak a mennyei szentélyben 
végzett munkáját. 

Mit mond A zsidókhoz írt levél szerzője Jézusról a 7. fejezetben? 

Különösen mélységes és gazdag ezeknek a verseknek a tartalma, de a lé-
nyeg, hogy Jézus Krisztus papi szolgálata különb az ároni papságnak a föl-
di szentélyben végzett szolgálatánál. Most a földi szentélyben működő föl-
di papság helyett mennyei Főpapunk van, aki közbenjár értünk a mennyei 
szentélyben. Amikor tehát Jézusra tekintünk, a Főpapot látjuk a mennyei 
szentélyben.
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május 1. kedd

FŐPAPUNK

Milyen különleges reménységet találunk Zsid 7:24-27 és 8:6 verseiben?

Krisztus valóban üdvözíthet, méghozzá több olyan képessége miatt, ami-
vel más pap nem rendelkezik. Ő Isten, van hatalma megbocsátani a bűnö-
ket. A papsága állandó. A keresztény korszak egészében végzi közbenjárói 
munkáját népéért, ugyanolyan irgalmas szeretettel, mint amikor betegeket 
gyógyított vagy magányos embereket vigasztalt. Emberré lett, de bűntele-
nül született és meg is maradt annak, mégis az emberiség összes bűnének 
elképesztő súlya alatt halt meg. Éppen ezért egyedül csak Ő, az Isten-Em-
ber járhat közben a bűnösökért a mennyei szentélyben. 

Ezekből az igeszakaszokból az is kiderül, hogy Krisztus áldozata egyszer 
és mindenkorra elegendő. Csak egyszer kellett megtörténnie, és üdvössé-
get hoz minden embernek, aki elfogadja.

Hiszen ha arra gondolunk, ki az, aki meghalt a kereszten, vajon az Ő áldo-
zata ne lenne elegendő minden emberért? 

Zsid 9:11-15 értelmében mit biztosít számunkra Krisztus a halála, most 
pedig a mennyben végzett szolgálata által?

Zsid 9:12 versében az áll, hogy Krisztus „örök váltságot” szerzett. A görög 
szó, ami a fordításban „váltság”, azt is jelenti, hogy váltságdíj kifizetése, kivál-
tás, megváltás. Előfordul Lk 1:68 versében is, amikor Zakariás kijelenti, hogy 
az Úr „meglátogatta és megváltotta az ő népét”. Az utalás Krisztus vérére – az 
egyetlen olyan áldozatéra, ami elegendő – azt jelenti, hogy Krisztus, az áldo-
zati Bárány biztosította a megváltást, a szabadítást. Az evangélium azt a jó 
hírt közli, hogy Krisztus ezt nem önmagának szerezte meg, hanem nekünk, 
és a szabadítás mindenkire érvényes, aki elfogadja Krisztus áldozatát. 

Gondolkozzunk még azon, hogy Krisztus „örök váltságot” szerzett 
nekünk, és csak miután ezt elvégezte, kezdte meg a szolgálatát értünk 
a mennyei szentélyben! Milyen reményt találunk abban, amit Krisztus 
tesz értünk a mennyei szentélyben?
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május 2. szerda

KÖZBENJÁRÓNK

A bűn rettenetes szakadékot vágott Isten és az emberiség közé, de Krisztus 
áldozati halála révén az emberek Isten elé járulhatnak és kapcsolatba lép-
hetnek vele (lásd Ef 2:18; 1Pt 3:18).

„Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit 
mögé, ahova elsőként bement értünk Jézus, aki Melkisédek rendje szerint fő-
pap lett örökké” (Zsid 6:19-20, RÚF). Ezeknek a verseknek az értelmében 
tehát mit tett értünk Jézus? 

Zsid 9:24 szerint mi tartozik Krisztus munkájához? 

Jézus az, aki előttünk jár, aki mint Képviselőnk, belépett a mennyei szen-
télybe, egészen Isten színe elé, értünk. Vagyis Jézus az Atya előtt áll, áldoza-
tának érdemeivel szolgál, „örök váltságot” szerezve nekünk.

Igen, amikor elfogadtuk Jézust, a bűneinkre bocsánatot nyertünk, és a meg-
bocsátásban részesülve tisztán álltunk Isten előtt. Viszont továbbra is tény 
marad, hogy miután kereszténnyé lettünk, a győzelem csodálatos ígéretei 
ellenére is időnként bűnt követünk el. Ilyenkor Jézus, a mennyei Főpapunk 
közbenjár értünk. Ő képviseli a bűnbánó bűnöst az Atya előtt. Nem a mi 
érdemeinkre hivatkozik (hiszen nincsenek érdemeink), hanem a sajátjaira. 
„Ennélfogva mindenkor üdvözítheti is azokat, akik általa járulnak Istenhez, 
mert mindenkor él, hogy közbenjárjon értük” (Zsid 7:25, ÚRK).

Ugyan melyik újjászületett keresztény nem érzi, hogy folyamatosan 
szüksége van Krisztus kegyelmére és irgalmára? Vagyis a  Jézusban 
nyert új életünk dacára, az életünkben bekövetkezett nagyszerű válto-
zások ellenére ugyan ki az, aki nem érzi, hogy állandóan szüksége van 
a bűnbocsánatra? Ezek szerint miért jelent olyan különlegesen sokat 
nekünk az, hogy Krisztus a Főpapunk?
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május 3. csütörtök

AZ ENGESZTELÉS NAPJA

A zsidókhoz írt levél azt tanítja, hogy a földi, a héber szentélyszolgálat min-
tája a mennyei szentély volt, az, ahová Krisztus belépett és ahol elkezdte 
főpapi szolgálatát. A két részből álló földi szentély az áldozati és tisztulási 
rítusaival „a mennyei dolgok” képmása és árnyéka volt, „ahogy Isten rendelte 
Mózesnek, amikor el akarta készíteni a sátrat” (Zsid 8:5, ÚRK).

Valamint éppen úgy, ahogyan a  földi szentélynek mind a  két részében 
végezték a szolgálatot, a szentélyben és a szentek szentjében is, Krisztus 
is úgy végzi szolgálatát a  mennyei szentélyben. A  földi szentélyben az 
ítélet fogalmát az engesztelési nap jelképezte, aminek során megtisztítot-
ták a szentélyt, ahogyan azt Mózes harmadik könyvének 16. fejezete leírja. 
Évente egyszer, ekkor lépett be a főpap a szentély belső részébe, a szentek 
szentjébe (3Móz 16:12-14), hogy a  népért elvégezze a  megtisztítás és az 
engesztelés munkáját. 

Zsid 9:20-23 alapján tehát mit kellett megtisztítani? Miért világos utalás 
ez Krisztusnak az engesztelés napi szolgálatára? 

A teológusokat meglepte az a kijelentés, hogy magát a mennyei szentélyt 
is meg kell „tisztítani”. Viszont a probléma eltűnik, ha ezt utalásként ér-
telmezzük az engesztelési napra. Zsid 9:23 rámutat, hogy a munka, amit 
Krisztus a mennyei szentélyben végez, annak az igazi kifejeződése, amit az 
izraelita szentélyben a földi főpap látott el az évenkénti engesztelés napján. 
A földi papoknak a földi szentélyben betöltött szolgálata, a szentély meg-
tisztítása előre vetítette annak a munkának a képét, amit Krisztus a meny-
nyei szentélyben végez. A szöveg nem arra utal, hogy a mennyei szentély 
megtisztítása közvetlenül Krisztus mennybemenetele után történt volna. 
Dániel könyvét tanulmányozva láthatjuk, hogy Krisztus szolgálatának ez 
a szakasza 1844-ben kezdődött. Keresztényként az utolsó idők előtt állva 
fel kell mérnünk korunk ünnepélyes komolyságát, ugyanakkor nyugalmat 
találhatunk annak biztos voltában, amit Krisztus tett értünk a múltban és 
végez most is a mennyei szentek szentjében.

Az első angyal kijelenti: „Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: 
mert eljött az ő ítéletének órája” (Jel 14:7). Az ítélet valósága a vég köze-
ledtére mutat. Hogyan kell ennek hatnia az életmódunkra? 
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május 4. péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
A zsidókhoz írt levél rámutat: a földi szentély előképezte, hogy mit tesz ér-
tünk Krisztus a  földön áldozatként, majd pedig a mennyben Főpapként. 
Istennek mindig is az volt a  terve, hogy az izraelita szentély az evangéli-
um szemléletes bemutatása legyen. Ezáltal akarta a zsidóknak megtanítani 
a megváltási terv lényegét, amelyben része volt az áldozatnak, a közben-
járásnak, az ítéletnek és a bűn végleges eltűnésének. Dániel próféta köny-
ve pedig további világossággal szolgál, ugyanis segít az olvasónak, hogy 
megértse annak az utolsó munkának az apokaliptikus (végidei) dimenzi-
óját, amit Krisztus a mennyei szentélyben végez. „Dániel apokaliptikus lá-
tomása a megtisztítás, az ítélet és az igazolás hangsúlyozásával előre vetíti 
a föld történelmének legvégén bekövetkező engesztelési nap képét. A meg-
tisztítás közvetlenül kötődik a mennyei szentélyhez és a Messiás – Király 
és Pap – munkájához. A látomások bevezetik az idő elemét, így az olvasó 
meghatározhat egy időpontot az üdvösség történelmében, amikor a Messi-
ás elkezdi a végső megtisztítás, ítélet és igazolás munkáját Isten mennyei la-
kóhelyén” (Handbook of Seventh-day Adventist Theology. Hagerstown, Md., 
2000, Review and Herald® Publishing Association, 394. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. „Ahogy hajdan a nép hitben ráhelyezte bűneit a bűnért való áldozat-

ra, és az áldozat vére által jelképesen áthárította őket a földi szen-
télyre, az újszövetség idején a  bűnbánók éppígy helyezik hitben 
Krisztusra bűneiket, és valóságosan áthárítják őket a mennyei szen-
télyre. Miként a  földi szentély a  bűnök eltávolításával jelképesen 
megtisztult a bűnök szennyétől, a mennyei szentély az ott nyilván-
tartott bűnök eltávolításával, azaz eltörlésével ténylegesen megtisz-
tul. A mennyei templom megtisztítása előtt azonban a feljegyzések 
könyvét megvizsgálva meg kell állapítani, hogy ki részesülhet – 
bűnbánata és Krisztusba vetett hite nyomán – az engesztelés áldá-
saiban” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent 
Kiadó, 362-363. o.). Ezek szerint tehát mi az a két dolog, ami meg-
mutatja, hogy ki részesülhet „az engesztelés áldásaiban”? Miért 
olyan fontos Isten népének ezt valóban megérteni, főként a végidők 
megpróbáltatásai között? 

2. Mi a vér jelentősége (lásd 3Móz 16:15-16)? Mit jelképezett? Miért 
volt különösen fontos a  múltban az engesztelési nap szertartásá-
ban, és mit jelent számunkra ma?
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SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY:
TÚL

Túl értelmen,
érzelmen,
mágneslapon rendeződő
vas reszeléken,
álmaink sosem nyíló
vaskapuin,
ördöglakatra zárt
reményeken,
csöndbe igázott
szavakon,
démoni papírsasok
hazug vijjogásán, hogy
ki ne derüljön:
Fölmentésünk múlt idejű,
elvégzett dolog!
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május 5-11.

A törvény „megváltoztatása”

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:23-25; János 20:19-23; 
Apostolok cselekedetei 20:6-7; Róma 7; 8:1; Jelenések 13:1-17

„Sokat beszél majd a Felséges ellen, és a Magasságos szentjeit pusztítja. Úgy 
véli, hogy meg tudja változtatni az időket és a törvényt. Az ő kezébe adatnak 
ideig, időkig és egy fél időre” (Dán 7:25, ÚRK).

A végidei események megértésében központi szerepe van Isten törvényé-
nek, még pontosabban a hetedik napra, a szombatra vonatkozó negyedik 
parancsolatnak. Tisztában vagyunk azzal, hogy egyedül hit által nyerünk 
üdvösséget, és nem üdvözít a törvény betartása, még a szombatünneplés 
sem. Viszont azt is tudjuk: az utolsó napokban az Isten törvényének való 
engedelmesség – benne a szombat megtartása – lesz annak a külső jele, 
pecsétje, hogy hűségünk hova köt bennünket.

Ez a különbség főképpen A jelenések könyve 13. és 14. fejezeteiben bemu-
tatott, kulminálódó végidei események között válik szembetűnővé, amikor 
is az erőszakkal fellépő vallási és politikai hatalmak egyesült erői hamis 
istentiszteleti formát fognak rákényszeríteni a  föld lakóira. Jel 14:7 verse 
viszont arra szólítja Isten népét, hogy „imádjátok azt, aki teremtette a meny-
nyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.” Vagyis senki másnak, csak 
a Teremtő Istennek jár az imádat!

Ezen a héten Isten törvényével foglalkozunk majd és különösen a szombat-
tal. Érintünk még olyan kérdéseket is, amelyek a törvény megváltoztatásá-
ra tett kísérlettel kapcsolatosak. Beszélni fogunk arról is, hogy mit jelent ez 
számunkra, akikhez közeleg a vég.

6. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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vasárnapmájus 6. 

AZ ÍGÉRET

A Biblia egyik legnagyszerűbb ígéretét Róm 8:1 versében találjuk: „Nincsen 
azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, 
kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.” Mintha ez az ige koronázná 
meg a  közvetlenül előtte olvasható gondolatfüzért. Akkor érthetjük meg 
jobban, hogy milyen reményt és ígéretet is közöl ez a vers, ha tanulmányoz-
zuk, amit Pál az előzőekben írt.

Mi a lényege annak, amit Pál kifejtett Róm 7:15-25 verseiben? Ezek sze-
rint tehát miért annyira biztató Róm 8:1 üzenete? 

Keresztény körökben sokat vitatták, hogy vajon Pál hívőként írt-e önma-
gáról vagy sem, egy dolog azonban biztos: minden kétséget kizáróan arról 
szól, hogy a bűn valóságos. Mindenki, a hívők is tudják, milyen az a küz-
delem, amire az apostol utal itt. Ugyan ki nem érezte már a testi dolgok és 
„a benne lakozó” bűn vonzását, amikor az rávette olyasmire, amiről tudta, 
hogy nem kellene megtennie vagy nem tette meg azt, amit nyilván meg 
kellett volna tennie? Pál nem a törvényben, hanem a test dolgaiban látta 
a problémát.

Vajon kivel nem fordult már elő, hogy azt akarta, ami helyes, mégis rosszat 
tett? Még ha Pál nem is arról ír, hogy a bűn elkerülhetetlenül ott van az új-
jászületett keresztények életében is, kétségkívül erőteljesen érzékelteti azt 
az állandó küzdelmet, amit mindenki tapasztal, aki engedelmeskedni akar 
Istennek. 

Így jut el a híres szavakig: „Ó, én nyomorult ember! Ki szabadít meg engem 
e  halálnak testéből” (Róm 7:24, ÚRK). A  választ Jézusban találja meg és 
abban a nagyszerű ígéretben, hogy „Nincs tehát már semmi kárhoztatásuk 
azoknak” (Róm 8:1, ÚRK), akik Jézusban vannak és Isten kegyelméből 
a Lélek szerint járnak. Igen, a hívőknek vannak küzdelmeik, kísértés is éri 
őket és a bűn nagyon is valóságos. Viszont a Jézusba vetett hit által nem 
kárhoztatja többé őket a törvény, valóban engedelmeskednek neki. Megta-
nulnak nem „test szerint”, hanem „Lélek szerint” járni.

Olvassuk el újból a mai igeszakaszt! Mi a tapasztalatunk azzal kap-
csolatban, amiről Pál ír itt? Ezek szerint miért olyan nagyszerű ígéret 
Róm 8:1 verse? 

https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/
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május 7. hétfő

A TÖRVÉNY ÉS A BŰN

A tegnapi részben tanulmányozott versekben arról volt szó, hogy a bűn való-
ság, még a keresztények életében is. Az azt megelőző igékben Pál a törvényre 
mutat, ami által megtudjuk, hogy mennyire terjedt el a halált hozó bűn.

Róm 7:1-14 versei szerint milyen kapcsolat van a törvény és a bűn kö-
zött? Miért nem lehet üdvösségre jutni a törvény által? 

Két lényeges pont figyelhető meg Pál tanításában. Először az apostol rámu-
tat, hogy nem a törvénnyel van a baj. A törvény „szent, és a parancsolat szent 
és igaz és jó” (Róm 7:12). A bűn okozza a problémát, ami aztán halálhoz ve-
zet. A másik pont az, hogy a törvénynek nincs ereje megmenteni a bűntől 
és a haláltól. A törvény mutat rá a bűn és a halál problémájára, teszi a bűn 
és a halál problémáját még szembetűnőbbé, de megoldást nem ajánl rá. 

Csak a felületes olvasó érvelhet úgy, hogy a törvény, a Tízparancsolat már 
érvénytelen, és csakis akkor, ha egy sor más igéről nem vesz tudomást, ame-
lyek ma is a törvény kötelező érvényét mutatják. Az ilyen érvelés homlok-
egyenest ellenkezik Pál gondolatával. Az apostol egész írása értelmét veszte-
né, ha a törvény érvénytelen lenne. Az érvelése abból indul ki, hogy a törvény 
továbbra is kötelez, hiszen bemutatja a bűn valóságát, ami miatt szükségünk 
van az evangéliumra. „Mit mondunk tehát? A törvény bűn-é? Távol legyen: sőt 
inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által; mert a kívánságról 
sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná: Ne kívánjad” (Róm 7:7).

Olvassuk el figyelmesen Róm 7:13 versét! Mit fejt itt ki Pál nemcsak a tör-
vényről, hanem arról is, hogy miért van még mindig szükség rá?

Nem a  törvény vezet halálhoz, hanem a  bűn. A  törvény azt mutatja be, 
hogy a bűn mennyire halálos. A törvény jó, ugyanis rámutat a bűnre, de 
megoldást nem kínálhat rá. Ezt csak az evangélium teszi. Pál szavainak az 
a lényege, hogy „a léleknek újságában” (Róm 7:6) kell szolgálnunk keresz-
tényként, mint akik Krisztusban megváltást nyertek. Ez azt jelenti, hogy hit 
által kapcsolatban élünk Jézussal, az üdvösség tekintetében az Ő érdemei-
ben és igazságában bízunk (főként ez a téma húzódik végig a Római levél 
előző részében).

Hogyan mutat rá a törvény betartásával kapcsolatos saját tapasztala-
tunk arra, hogy valóban szükségünk van Isten kegyelmére? 
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május 8. kedd

SZOMBATRÓL VASÁRNAPRA? 

Hetednapi adventistaként gyakran halljuk, amint más felekezetekhez tarto-
zó keresztény testvéreink azzal érvelnek, hogy a törvény már nem érvényes 
vagy mi már nem a törvény alatt, hanem kegyelem alatt vagyunk. Valójában 
azonban csak azt mondják, hogy a negyedik parancsolat érvénytelen. Sokan 
még erre sem hivatkoznak, hanem csak arra, hogy Jézus feltámadásának em-
lékére a hetedik napi szombat helyét elfoglalta az első nap, a vasárnap.

Hiszik, hogy állításukat bibliai igék támasztják alá. 

Az alábbiakban találunk olyan újszövetségi igehelyeket, amelyek sok ke-
resztény szerint azt jelzik, hogy az ószövetségi hetedik nap, a szombat he-
lyét az Újszövetségben az első nap vette át. Olvasás közben azonban fel kell 
tennünk magunknak a kérdést: Valóban a nap megváltoztatásáról van-e ott 
szó, vagy csupán olyan eseményekkel találkozunk, amelyek azon a napon 
történtek, anélkül, hogy előírták volna a változtatást?

Jn 20:19-23 szakaszában mi volt az oka annak, hogy a tanítványok ösz-
szegyűltek? A versek alapján vajon Jézus feltámadása miatt tartottak is-
tentiszteletet, ahogy némelyek gondolják? 

ApCsel 20:6-7 vereseiben utal arra valami, hogy a szombatot megváltoz-
tatták volna vasárnapra, a hét első napjára? Lásd még ApCsel 2:46!

1Kor 16:1-4 verseiben arról olvasunk, hogy a hívőknek a hét első napján 
kellett félretenni az adományaikat. Emellett találunk-e valamit azzal kap-
csolatban, hogy a szombati nyugalomnapot áttették volna vasárnapra? 

Ennyi a lényege a szentírási „bizonyítéknak”, amivel igyekeznek alátámasz-
tani azt a tanítást, hogy a hetedik napi szombat helyét átvette volna a va-
sárnap. Ezekben az igékben néhány olyan alkalomról olvasunk, amikor 
a hívők különböző okokból összegyűltek, de egyik sem utal arra, hogy ösz-
szejöveteleik olyan istentiszteletek lettek volna a hét első napján, amelyek 
a hetedik napot, a szombatot váltották fel. Érvelésükkel egyszerűen bele-
magyarázzák a szövegbe a vasárnapünneplés több évszázados keresztény 
tradícióját, olyasmit, ami soha nem is volt ott. 
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május 9. szerda

A HETEDIK NAP AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN

Amint a tegnapi részben is megállapítottuk, a versek, amelyekkel általában 
igazolni próbálják, hogy a vasárnap váltotta volna fel a szombatot, egyál-
talán nem mondanak ilyesmit. Valójában azt mutatja az Újszövetségben 
minden utalás a hetedik napra, a szombatra vonatkozóan, hogy továbbra 
is megtartották Isten Tízparancsolatának egyik rendelkezéseként.

Mit tudhatunk meg Lk 4:14-16 és 23:55-57 verseiből a  szombatról 
a Krisztus halála előtti és utáni időből?

Figyeljük meg, hogy Krisztus női követői „Szombaton azonban pihentek 
a  parancsolat szerint” (Lk 23:57), ami nyilván a  Sínainál kőbe vésett ne-
gyedik parancsolat volt. Tehát semmi utalást nem találunk arra, hogy az 
asszonyok mást tanultak volna Jézustól, mint Isten parancsolatainak, ben-
ne a szombat törvényének a betartását. „Ha engem szerettek, az én paran-
csolataimat megtartsátok” (Jn 14:15) – mondta Krisztus a tanítványainak. 
Ő maga is betartotta a parancsolatokat, köztük a hetedik napot, a szomba-
tot. Hogy a vasárnap felváltaná a szombatot? Ilyesmiről az asszonyok nem 
hallottak.  

A szombat megtartásának milyen bizonyítékait találjuk ApCsel 13:14, 
42-44 és 16:12-13 verseiben? Látunk itt bizonyítékot a hét első napjára 
vonatkozóan? 

Ezek az igeszakaszok nem támasztják alá, hogy a szombatot vasárnapra 
változtatták volna. Ellenkezőleg! Kitűnik belőlük, hogy az őskeresztény hí-
vők szombatot ünnepeltek. 

ApCsel 16:13 azért különösen érdekes, mert leírja, hogy nem a zsinagógá-
ban jöttek össze a hívők, hanem a folyóparton, „hol az imádkozás szokott 
lenni”. Ez szintén szombaton történt, hosszú évekkel Jézus halála után. 
Ezekben az igeszakaszokban semmi nem utal arra, hogy áttértek volna 
a vasárnapünneplésre. 

Hogyan tudunk bizonyságot tenni vasárnapot ünneplő ismerőseink-
nek a szombatról, méghozzá szelíden és bírálgatás nélkül? Említsünk 
néhány példát!
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május 10. csütörtök

TÖREKVÉS A NYUGALOMNAP MEGVÁLTOZTATÁSÁRA 

Isten törvénye, a  Tízparancsolat továbbra is kötelező érvényű (lásd Jak 
2:10-12), aminek a hetedik nap, a szombat szintén része. Miért ünnepel még-
is olyan sok keresztény vasárnapot, még ha ennek nincs is bibliai alapja?
Dániel próféta könyve 7. fejezete ír négy nagy birodalom felemelkedéséről: 
Babilon, Médo-Perzsia, Görögország, majd pedig a negyedik, végső földi 
birodalom Róma. Későbbi korszakában a  Római Birodalomból egy kis 
szarv emelkedik ki (Dán 7:8), ami még mindig a Római Birodalom része, csak 
egy későbbi szakasza. Mi más lehetne ez a hatalom, mint a pápaság, ami 
pontosan Rómából nőtt ki és a mai napig része annak? Az 1600-as években 
így írt Thomas Hobbes: „Aki elgondolkodik a nagy egyházi hatalom erede-
téről, könnyen észreveszi, hogy a pápaság nem más, mint a letűnt Római 
Birodalom szelleme, ami annak sírján trónol” (Thomas Hobbes: Leviathan. 
Oxford, 1996, Oxford University Press, 463. o.).  
Mit tanít Dán 7:23-25 szakasza, ami segít megérteni, honnan is ered 
a vasárnapünneplés gyakorlata?  
Az eredeti arám nyelvben a 25. versben az áll, mint amit a revideált protes-
táns fordításban (RÚF) is olvasunk: a kis szarv arra „törekszik, hogy meg-
változtassa… a  törvényt.” Mégis milyen földi hatalom változtathatja meg 
Isten törvényét? A pontos részleteket a történelem homálya fedi, az viszont 
tudott, hogy a szombat helyett a római pápaság bevezette a vasárnapün-
neplés hagyományát. Ez a tradíció annyira beágyazódott, hogy még a re-
formáció is életben tartotta, egészen a XXI. századig. A legtöbb protestáns 
ma is a hét első napját ünnepli ahelyett, hogy a hetedik napra vonatkozó 
bibliai parancsot követné. 
Vessük össze Jel 13:1-17 és Dán 7:1-8, 21, 24-25 verseit! Melyik képpel 
találkozunk mindkét könyvben, ami segít megérteni az utolsó idők ese-
ményeit?

A jelenések könyve közvetlenül Dániel próféta könyvéből vett képekkel, köz-
tük Róma későbbi (pápai) korszakára vonatkozó képpel mutat a végidei 
üldözésre, ami azok ellen irányul, akik nem hajlandóak  A jelenések könyvé-
ben feltűnő hatalmak parancsa szerinti „imádatra”.

Hogyan világít rá Jel 14:6-7 (de leginkább a 7. vers, ami a negyedik 
parancsolat nyelvezetét tükrözi, lásd 2Móz 20:11), hogy a  szombat 
kérdése döntő lesz az imádatot érintő végidei krízisben?
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május 11. péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Sátán, a mennyben az Isten ellen hadakozó sárkány (Jel 12:7) az, aki hadat 
indít Isten földi népe ellen is, azok ellen, „akik megőrzik Isten parancsolata-
it” (Jel 12:17, ÚRK; lásd még 13:2, 4). Valójában magát Sátánt is imádják 
(Jel 13:4). Tehát Sátán a földön is folytatni akarja a háborút, amit a menny-
ben robbantott ki. Isten elleni harcában központi szerepe van az Isten tör-
vénye elleni támadásnak.
„A negyedik parancsolatban Isten a menny és a föld Teremtőjének nevezi 
magát. Ez különbözteti meg minden hamis istentől. A teremtés munkájá-
nak emlékeként szentelte Isten a hetedik napot az ember számára nyuga-
lomnappá. A szombatnak az a rendeltetése, hogy az embert mindig az élő 
Istenre, létének forrására, tiszteletének és imádatának tárgyára emlékez-
tesse. Sátán igyekszik az embert rávenni Isten elleni hűtlenségre és törvé-
nyével szembeni engedetlenségre, ezért különösen a negyedik parancsolat 
ellen folytat harcot, amely Istenre mint Teremtőre mutat” (Ellen G. White: 
A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 47. o.). 
Azért imádjuk az Urat, mert Ő „teremtette a mennyet és a földet”, a hetedik 
nap, a szombat pedig Teremtő voltának alapvető jele, ami egészen a terem-
tés hetéig mutat vissza (1Móz 2:1-3). Nem csoda tehát, hogy Isten elleni 
támadásában Sátán az Úr hatalmának legfőbb, legalapvetőbb jele ellen tör, 
ami nem más, mint a szombat. Az utolsó időkben Istennek lesz a földön 
egy népe, amely szilárdan és rendületlenül kitart mellette, és szövetségi 
hűségük abban mutatkozik meg, hogy megtartják minden parancsolatát, 
beleértve azt is, ami konkrétan rámutat az Úrra mint Teremtőre, aki egye-
dül méltó az imádatunkra. 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Vannak, akik szerint valóságos a bűn, viszont úgy érvelnek, hogy 

Isten eltörölte a törvényt. Mi a baj az érvelésükkel? Hol a követke-
zetlenség ebben a gondolatmenetben? 

2. Milyen tapasztalataink voltak azokkal, akik a  szombat helyett 
a  vasárnap mellett érvelnek? Mire tudtunk hivatkozni, és milyen 
eredménnyel? Hogyan válaszolhatunk arra a gyakori állításra, hogy 
a szombatünneplés törvényeskedés, aki ezt képviseli, az a cseleke-
deteitől várja az üdvösséget? 

3. A  szombatról beszélve és a  végidei eseményekre készülve miért 
különösen fontos világossá tenni, hogy a „fenevad bélyegével” kap-
csolatos helyzet még nem következett be?   
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ISTEN ÉS JELENLÉTE  

„Istent felfogni akarjuk, mielőtt elfogadnánk. Pedig Isten titkának el-
fogadása fölemel. Nem kerüli meg az értelmet, hanem feltárja a csu-
kott ajtókat” (An.).

„Legjobban Isten jelenlétének a tudata tud megóvni a kísértések kö-
zött. Az igazi keresztényt az jellemzi, hogy mit tesz akkor, amikor 
egyedül van” (An.).

 

A SZERETETRŐL

„A szeretet senkinek sem esik rosszul” (R. K.).

„Ember, ne a világot szeresd; elég, ha a szomszédoddal jóban vagy” 
(Kínai mondás).

„Ha nem gondolod komolyan, akkor nem is kéne kimondanod, hogy 
szeretlek. De ha komolyan gondolod, akkor szerintem sokszor ki 
kell mondani. Az emberek ugyanis hamar elfelejtik” (egy nyolcéves 
kislány).

„Amikor szeret valaki, akkor máshogyan mondja ki a neved. Valahol 
érzed, hogy az ő szájában biztonságban van a neved” (egy négyéves 
kisfiú).

„Ha jobban szeretnél szeretni, akkor olyan baráttal kezdd, akit 
utálsz” (egy hatéves kislány).  

„Szeretet az, ami megnevettet, amikor fáradt vagy” (egy négyéves kis-
lány).

„A zongoravizsgámon egyedül voltam a színpadon, és nagyon féltem. 
Odanéztem a közönségre, és apu ott mosolygott meg integetett. Csak 
ő mosolygott. Ezután már nem féltem” (egy nyolcéves kislány).

DIR
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május 12-18.

Máté 24. és 25. fejezete

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 7:24-27; 24:1-25; 25:1-30; 
Lukács 21:20; Jelenések 13:11-17

„Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodá-
kat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is” (Mt 24:24).

Máté evangéliuma 24. és 25. fejezetében Jézus fontos dolgokat közöl a vég-
időről és a felkészülés módjáról. Bizonyos értelemben ezt tekinthetjük az 
utolsó idők eseményeivel kapcsolatos tanításának. Ugyanakkor a közvet-
len jövőbe tekintve népe rettenetes katasztrófáját, a Jeruzsálemre nem sok-
kal később rászakadó pusztulást is látta. 

Amikor Krisztus a tanítványaihoz szólt, üzent a későbbi nemzedékekhez 
tartozó követőinek is, köztük leginkább az utolsó generációnak, akik a 
visszajövetele idején élnek. Erről sem festett tetszetős képet. Háborúk, há-
borúk hírei, járványok, hamis Krisztusok és üldözés – ez lesz a világ és 
Krisztus népének a sorsa. Bámulatos, hogy mi, az időben visszatekintve 
már láthatjuk, mennyire pontosan megjövendölt mindent! Ezért bízhatunk 
benne az életünkben eddig még nem teljesedett próféciákat illetően is. 

Azonban Jézus nem csupán figyelmeztetett a bekövetkezendő dolgokra. 
Máté evangéliuma 25. fejezetében példázatokat mondott, amelyek felkészí-
tik a népét, mire az „embernek Fia” eljön, persze csak ha hallgatnak rá. 
Igen, jönnek majd nehéz idők, de az Úr felkészít egy népet a vele való ta-
lálkozásra. 

7. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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vasárnapmájus 13. 

A PRÓFÉCIA BIZONYOSSÁGA

A kereszt előtti utolsó napokban a tanítványok az Olajfák hegyén beszél-
gettek a Mesterrel. Képzeljük csak el, milyen lehetett, amikor hallották, 
hogy Jézus a templom pusztulását említi! Ki tudhatná, milyen gondolatok 
cikáztak át a fejükön, viszont későbbi kérdéseik mutatják, hogy a templom 
pusztulását összekötötték a világ végével (Mt 24:3).

Olvassuk el Mt 24:1-25 szakaszát! Összességében mit mondott Jézus 
a tanítványainak a végidőről? 

Mt 24:1-25 szakasza többek között azt is világossá teszi, hogy Krisztus fog-
lalkozott azokkal a megtévesztésekkel, amelyek az évszázadok során, egé-
szen a végidőig megzavarják népét. A csalások közé tartoznak a hamis pró-
féták és hamis Krisztusok. Lesznek, akik Krisztus képviselőiként lépnek fel 
(hamis próféták), mások pedig Krisztusnak mondják magukat. A legrette-
netesebb pedig az, hogy az emberek hisznek nekik. 

Láttuk Isten Igéjének szomorú, de komoly bizonyságát. A történelem folya-
mán, egészen napjainkig valóban felléptek csalók, akik azt mondták ma-
gukról, hogy „én vagyok Krisztus.” Lélegzetelállító prófécia! Mi, akik most 
élünk, visszatekintve a történelem évszázadaira láthatjuk (úgy, ahogyan 
a Krisztus korában élők nem), hogy mennyire pontos is a jövendölés. Nem 
lepődhetünk meg azon sem, ha az efféle csalások egyre gyakoribbá válnak 
a végső krízis közeledtével. 

A hitünket erősítve pedig figyeljük meg, hogy milyennek írta le Jézus a vi-
lág állapotát! Krisztus után a föld történelmének különböző időszakaiban 
az emberek olyan dolgokban bíztak, amelyekről azt hitték, hogy azok majd 
elejét veszik a rossznak, vagy legalábbis nagymértékben csökkentik az em-
beriség szenvedéseit és megpróbáltatásait. Hatalmas reményt fűztek olyas-
mikhez, akár politikai mozgalmakhoz, akár a technológiához, akár a  tu-
dományhoz vagy az észhez, amelyektől azt várták, hogy elvezetnek a földi 
utópiához. Ám amint a történelem újból és újból fájdalmasan tanúsította, 
e remények mindig alaptalannak bizonyultak. A világ állapota ma ponto-
san olyan, amilyennek Jézus lefestette. Krisztus közel kétezer éve elhang-
zott szavai mutatják, hogy mennyire csalókák az emberi remények.

Mit találunk Mt 24:25 versében, ami megerősíti a hitünket?

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

MINDVÉGIG KITARTANI

Milyen párhuzamokat találunk Mt 24:9 és Jel 13:11-17 között, vagyis 
amit Jézus Máté evangéliumában mondott, illetve amire Jánost ihlette 
A jelenések könyve megírásakor?

Krisztus utalt rá, hogy népe a végidőben olyan világszéles megtévesztés-
re számíthat, ami miatt a nemzetek szembehelyezkednek az igaz hittel és 
hamis istentiszteletet kényszerítenek majd a világra. Akik pedig szilárdan 
állnak a hitben, azok gyűlöletre, megpróbáltatásokra, sőt halálra számít-
hatnak.

Mt 24:13 szerint hogyan lehet üdvözülni, hűségesnek maradni a globális 
fenyegetések dacára is?

„Csak azok fognak az utolsó nagy küzdelemben végig kitartani, akik felvér-
tezték értelmüket a Biblia igazságaival” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. 
Budapest, 2013, Advent Kiadó, 509. o.). Ez azt jelenti, hogy aki megerősíti 
gondolatait a bibliai igazságokkal, azt nem sodorhatja el egyetlen végidei 
megtévesztés sem. Az embernek szilárdan kell állnia a jelenvaló igazság-
ban, máskülönben a csalás el fogja söpörni.

Még mire van feltétlenül szükség ahhoz, hogy hűségesek maradjunk Is-
tenhez? Lásd Mt 7:24-27!

Fontos gondolatilag megalapozódni Isten Igéjében, de Jézus szerint ez még 
nem elég ahhoz, hogy meg tudjunk állni a ránk váró megpróbáltatások ide-
jén. Cselekednünk is kell azt, amit megtanultunk, vagyis követnünk kell az 
igazságot, amint az Jézusban van. A fentebb említett példázatban mindkét 
építő hallotta, amit Jézus mondott. Az különböztette meg őket – mármint 
hogy kitartottak vagy sem –, hogy engedelmeskedtek-e Jézus tanításának. 

Mi az oka annak, hogy aki engedelmeskedik, az megáll, aki pedig 
nem, az elesik? Hogyan járul hozzá a hitben való kitartáshoz az enge-
delmesség? 
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május 15. kedd

„PUSZTÍTÓ UTÁLATOSSÁG”

A végidőről tartott nagy beszédében Krisztus említette a „pusztító utála-
tosságot” (Mt 24:15), ami egy Dániel próféta könyvéből származó kép (Dán 
9:27; 11:31; 12:11). 

Isten akkor jelenti ki valamiről, hogy „utálatos”, amikor törvényét súlyosan 
áthágják, mint pl. a bálványimádás (5Móz 27:15) vagy a szexuális erkölcs-
telenség (3Móz 18:22) esetében. Ebből következően a „pusztító utálatosság” 
a vallási hitehagyás valamilyen formája. 

Hogyan érthetjük meg jobban Jézus szavait Mt 24:15 és Lk 21:20 versei-
ben azzal kapcsolatban, hogy mi a „pusztító utálatosság”?

A két vers világossá teszi, hogy Jézus közvetlenül megjövendölte a rettene-
tes pusztulást, ami Kr. u. 70-ben szakadt Jeruzsálemre, amikor a pogány 
Római Birodalom nemcsak a várost, hanem a szent templomot is elpusz-
tította. Viszont a próféciának van egy második, végidei teljesedése is, ami-
nek a közvetlen esemény, Jeruzsálem pusztulása az előképe volt. „Krisz-
tus a megátalkodott, hitetlen, lázadó és Isten büntető ítélete elé siető világ 
szimbólumát látta Jeruzsálemben” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Buda-
pest, 2013, Advent Kiadó, 21. o.).

Dán 11:31 és 12:11 verseiben a „pusztító utálatosság” Róma későbbi, pápai 
korszakával kapcsolatban kerül elő, amikor a közbenjárásnak és az üdvös-
ségre jutásnak a Bibliától eltérő rendszerét vezették be. Ez a törekvés arra 
irányult, hogy elbitorolja, amit Krisztus tett és most is tesz értünk a meny-
nyei szentélyben. Különösen Dán 8:9-12 versei segítenek történelmi össze-
függésbe helyezni ezeket az eseményeket a római hatalom két szakaszával. 
Az első szakaszban a kis szarv gyorsan terjeszkedik horizontális irányban 
(Dán 8:9), ami a hatalmas pogány Római Birodalmat mutatja. A máso-
dik szakaszban (Dán 8:10-12) a kis szarv függőleges irányban növekszik, 
a csillagok közül levet néhányat (üldözi Isten népét) és „a sereg fejedelméig” 
– Jézusig „növekedett” (Dán 8:11, ÚRK). Ez a pápai korszakot jelképezi, ami 
a pogány Római Birodalom összeomlása után emelkedett fel, de székhelye 
továbbra is Rómában maradt. (Ez az oka annak, hogy egy szimbólum – 
a kis szarv – jelképezi ugyanannak az erőnek mindkét szakaszát.) Az ítélet 
Dán 7:9-10 versében, a szentély megtisztítása Dán 8:14 versében és az égi 
jelek Mt 24:29 versében mind azt jelzik, hogy az utolsó napokban Isten 
közbelép a népéért.
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május 16.szerda

A TÍZ SZŰZ

Máté evangéliuma 24. fejezetében Jézus a visszajövetele jeleiről beszél, majd 
a 25. fejezetben azt mondja el, hogyan lehet felkészülni érkezésére.

Olvassuk el Mt 25:1-13 szakaszában a tíz szűz példázatát! Milyen segít-
séget találunk Jézus szavaiban a visszatérésére való felkészüléshez?

Tanításának ezt a szakaszát Jézus úgy kezdi, hogy beszél tíz szűzről. A jelző 
azokat szimbolizálja, akik kereszténynek mondják magukat, a küzdelem-
ben nem Sátán oldalán állnak, hanem a mennyek országához kötődnek 
(Mt 25:1). Végül azonban mindannyian elalszanak (Mt 25:5). Krisztus ko-
rábban is figyelmeztetett rá, hogy fontos vigyázni (Mt 24:42) vagy ébernek 
maradni a visszatérése előtt.

Mind a tíz szűznek volt lámpása, mindannyian elindultak a vőlegény elé, 
ami azt jelenti, hogy egyaránt várták az érkezését, ami késett. Várakozás 
közben az összes hívő elaludt. Majd hirtelen, a legsötétebb éjszaka idején 
mindannyian felébredtek, mert megérkezett a vőlegény (Mt 25:1-6).

A balga szüzek meglepődtek és készületlennek bizonyultak. Miért? Mert 
a lámpásaik kialudtak vagy „kialusznak” (Mt 25:8). Pislákolt még egy kicsit 
a fény, volt némi olaj a lámpásukban, de nem annyi, amennyi elég lett volna 
ahhoz, hogy felkészülten fogadják Krisztust.

Akkor tehát mi a probléma? 

Ezek a szüzek azokat a keresztényeket jelképezik, akik várják Krisztus visz-
szatérését, de csak felszínes a kapcsolatuk vele. Van némi olajuk, a Lélek 
némiképp munkálkodik az életükben, de csak pislákolva. Kevéssel is beér-
ték, amikor pedig sokra lett volna szükségük.

„A Szentlélek csak akkor munkálkodik az ember szívében, csak akkor ala-
kítja újjá, ha az ember vágyik erre és hagyja, hogy a Lélek alakítsa. A bolond 
szüzekkel jelképezett csoport azonban megelégszik felszínes cselekedetek-
kel. Nem ismerik Istent. Nem tanulmányozzák jellemét, nincs közösségük 
vele. Ezért nem tudnak bízni Istenben és hinni Igéjében. Istenszolgálatuk 
formasággá süllyedt” (Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 1983, 
H. N. Adventista Egyház, 284. o.).

Hogyan tekinthetünk magunkba, nehogy mi is a példázat szereplői-
hez hasonló hibákat kövessünk el? Mondjunk erre néhány példát! 
Hogyan változtathatunk, ha magunkra ismernénk ebben a képben?
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május 17. csütörtök

TALENTUMAINK HASZNÁLATA

Mi a szerepe az ajándékaink használatának a Krisztus visszatérésére 
való felkészülésben (lásd Mt 25:13-30)?

Jézus más példázatot mondott itt, mint ez előbb, de mindkettő a visszatéré-
sére való felkészülésre utal. Mindkettőben szó van olyanokról, akik készen 
állnak és akik nem. Mindkét példázat megmutatja, hogy milyen sorsra jut-
nak azok, akik saját lelki hanyagságuk folytán örökre elvesznek.

A tíz szűz esetében az olaj a Szentlelket szimbolizálja, itt (Mt 25:15) pedig 
a talentum jelenik meg (görögül: talanta). „A talentumok a Szentlélek kü-
lön ajándékait jelképezik, a természetes adottságokkal együtt” (The SDA 
Bible Commentary. 5. köt. 510. o.).

A példázatbeli szolgák mind kaptak valamit a gazdától. Figyeljük meg azt 
is, hogy a gazda a saját vagyonát osztotta szét közöttük (Mt 25:14), „kinek-
kinek az ő erejéhez képest” (Mt 25:15). Azért kapták a javakat, hogy gondot 
viseljenek róluk. Nagyon is valós értelemben a szolgáknak azzal kellett sá-
fárkodniuk, ami nem a saját tulajdonuk volt, viszont felelősséggel tartoz-
tak érte. Ezért is történt, hogy visszatérése után a gazda „számadást tartott 
velük” (Mt 25:19, ÚRK).

A lelki ajándékokat a Szentlélek adja (lásd 1Kor 12:1-11, 28-31; Ef 4:11). Jó 
hírünk van azok számára, akik úgy gondolják, hogy csak a legkisebb aján-
dékot kapták: ajándékaink sosem érkeznek az Ajándékozó nélkül, tehát 
a legnagyobb ajándékkal, a Szentlélekkel együtt kapjuk azokat!

Az ajándékokat már elnyertük Krisztusban, de attól függ, valóban a mie-
ink lesznek-e, hogy elfogadjuk-e a Szentlelket és alávetjük-e magunkat neki. 
A haszontalan szolga itt követte el a hibát. Megkapta az ajándékot, de nem 
kezdett vele semmit, nem gyarapította. Nem vette a fáradságot, hogy amit 
olyan nagylelkűen rábíztak, azt próbálja gyarapítani. Ezért mondta rá Jé-
zus elítélően, hogy „Gonosz és rest szolga” (Mt 25:26).

Jézus ezt a példázatot az utolsó időkkel és a visszajövetelével kapcso-
latban mondta el. Ezek szerint mennyire meghatározó a talentumaink 
használata a végidőre való felkészülés vonatkozásában? 
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május 18.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Az az ember, aki egy talentumot kapott, »elmenvén, elásá azt a földbe, és 
elrejté az ő urának pénzét«.

Aki a legkisebb ajándékot kapta, kihasználatlanul hagyta képességét. Eb-
ben figyelmeztetés rejlik mindazok számára, akik úgy érzik, hogy képes-
ségük kicsisége felmenti őket Krisztus szolgálata alól. Ha valami nagy fel-
adatra volnának képesek, boldogan vállalkoznának rá. De mivel csak kicsi 
dolgokban szolgálhatnak, úgy vélik, jogosan nem csinálnak semmit. Nincs 
igazuk. Az Úr a képességek elosztásával megpróbálja a jellemet. Az egy 
talentumát parlagon hagyó ember hűtlennek bizonyult. Ha öt talentumot 
kapott volna, mindet elásta volna, akárcsak azt az egyet. Az egy talentum 
hűtlen kezelésével tanúsította, hogy lebecsüli a menny ajándékait.

»Aki hű a kevesen, a sokon is hű az« (Lk 16:10). Az ember sokszor lebecsüli 
a kis dolgok fontosságát, mert kicsik. E kis dolgoknak pedig nagy szerepük 
van a fegyelmezésben. A keresztény életben valójában nincsenek lényegte-
len dolgok. Jellemépítésünket ezer veszély fenyegeti, ha lebecsüljük a kis 
dolgokat” (Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 1983, H. N. Ad-
ventista Egyház, 246-247. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Nevezzünk meg néhány ideológiát és elképzelést, amelyektől a földi 

utópia elhozatalát várták az emberek! Miért nem váltották be a hoz-
zájuk fűzött reményeket?

2. Az Isten parancsa iránti engedelmesség miért erősíti a hitünket? 
Vagyis miért „holt” a hit, ha nem járnak vele cselekedetek (lásd Jak 
2:26)? Tekintettel az azokra váró megpróbáltatásokra, „akik megtart-
ják az Isten parancsolatait” (Jel 14:12), miért olyan fontos már most 
készülni arra, ami akkor jön el, amikor a legkevésbé számítunk rá? 

3. Gondolkozzunk még a tíz szűz példázatán! Milyen figyelmeztetés 
rejlik ebben a történetben azzal kapcsolatban, hogy felszínesen 
nézve és különböző szempontokat tekintve is a két csoport hason-
lónak tűnt egymáshoz és egyformán is cselekedtek? Mit tehetünk, 
nehogy a balga szüzekhez hasonlóan mi is becsapjuk magunkat?

4. Mit jelent az, hogy ha lehet, elhitessék „a választottakat is” (Mt 
24:24)? A mi értelmezésünk szerint mint jelent az, hogy „választot-
tak” (lásd még Mt 24:31; Róm 8:33; Kol 3:12)? Ezek szerint mennyi-
re lesz nagy a csalás?
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R. DÁNIEL IRÉN:
SZÜRKÜLETKOR

Hajnali háromkor
találkozom Veled 
imában, Igédben,
hűséges Krisztusom!

Köszönöm a kedves 
ébresztő, meghívó,
hitemet újító, 
biztos ígéreted,

s hogy nem untad még meg 
vergődésem, mi sok,
mitől leblokkolok
kérdés-özönömben.

Köszönöm, mit üzen 
a szürkület folyton: 
a Napot nem látod, 
de bármikor jöhet!
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május 19-25.

Imádjátok a Teremtőt!

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 22:12; Máté 24:14; Lukács 23:32-43; 
Galata 3:22; Jelenések 14:6-12

„És egy másik angyalt láttam az ég közepén repülni, akinél az örökkéva-
ló evangélium volt, és azt hirdette a föld lakosainak, minden nemzetségnek, 
törzsnek, nyelvnek és népnek” (Jel 14:6, ÚRK).

Hetednapi adventista keresztényként hiszünk „a jelenvaló igazság” (2Pt 
1:12) bibliai fogalmában. Alapjában véve ez azt jelenti, hogy Isten a kellő 
időben bontakoztatja ki az igazságot az emberiség számára, az idő mú-
lásával egyre több világosságot ad. Az első evangéliumi ígéret 1Móz 3:15 
versében azt tudatta a bűnbe esett emberpárral, hogy az asszony magva 
által érkezik el a reménység. Ábrahám azt az ígéretet kapta, hogy „nagy és 
hatalmas néppé lesz; és benne megáldatnak a  földnek minden nemzetségei” 
(1Móz 18:18), ami az evangéliumi ígéretnek már teljesebb kinyilatkoztatá-
sa volt. Jézus eljött és kijelentette: „az embernek Fia nem azért jött, hogy néki 
szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért” 
(Mk 10:45), ami az evangéliumi igazságnak természetesen még nagyobb 
kinyilatkoztatása volt. 

Ma hisszük, hogy a Krisztus visszajövetele előtti utolsó időkben élők szá-
mára „a jelenvaló igazság” Jel 14:6-12 verseinek hármas angyali üzenete.

Ezen a héten kifejezetten az első angyal üzenetére összpontosítjuk a figyel-
met, hiszen meghatározó igazságot tartogat azoknak, akik hűségesek akar-
nak maradni a végidei veszélyek között. 

8. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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május 20. vasárnap

AZ EVANGÉLIUM EGYETEMESSÉGE

Mi az a  hasonló téma, amivel találkozunk Mt 24:14, 28:19 és Jel 14:6 
verseiben egyaránt? Az egyházunk célja szempontjából mennyire fontos 
a misszió és a bizonyságtétel? Hogyan világítják meg ezt az említett igék?

Bizonyos értelemben elmondható, hogy az első angyal üzenete a nagy misz-
szióparancs (Mt 28:19), ami már az utolsó napok összefüggésében hangzik 
el, valóban „jelenvaló igazság”. 

Figyeljük meg, hogy mind a három ige nagy hangsúlyt helyez az egész vilá-
gon végzett misszióra: „minden nemzetségnek, törzsnek, nyelvnek és népnek”. 
Más szóval ez az üzenet egyetemes, minden embernek meg kell hallania.

Gal 3:22 szerint miért van az egész világnak szüksége arra, hogy meg-
hallja az evangélium üzenetét? 

A bűn egyetemessége magyarázat missziónk és elhívatásunk egyetemességé-
re. „Minden nemzetség, törzs, nyelv és nép” tett már rosszat, megszegte Isten 
törvényét, és ezért lettek bűn alá rekesztve. Ádám bűnesete az Éden kertjé-
ben minden egyes emberre hat, egyetlen nemzet, törzs vagy nép sem mentes 
a hatása alól. Mindannyiunkra a bűn közvetlen következményei várnának. 
Amennyiben Isten nem biztosítaná a  szabadulás lehetőségét, mindannyi-
unknak el kellene szenvedni a végső következményt, az örök halált. 

A szabadulás lehetőségét természetesen biztosította Isten, méghozzá Jézus 
élete, halála, feltámadása és mennyei szentélyszolgálata által, mert Ő az 
egyetlen megoldás a bűn problémájára. Mindenkinek meg kell ismerni azt 
a nagyszerű reménységet, amit Isten felajánl Jézus Krisztusban. Ez az oka 
annak, hogy a hetednapi adventisták az egész világra elmennek és Jézus 
üzenetét viszik azoknak, akik még nem hallották.

Az evangélium üzenetének terjesztése miért jár annyi lelki előnnyel 
a képviselői számára? Másként fogalmazva: miért az a legjobb módja 
a Jézus visszajövetelére való felkészülésnek, ha végezzük a missziót? 

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

A LATOR A KERESZTEN ÉS „AZ ÖRÖKKÉVALÓ EVANGÉLIUM”

Jel 14:6 versében az egész világon hirdetendő üzenet „az örökkévaló evangé-
lium”, ami a reménység üzenete a világ minden népének, ám önmagában 
nem ad reményt.

Hogyan mutatkozik meg Lk 23:32-43 szakaszában „az örökkévaló evan-
gélium” nagyszerű reménysége minden bűnös számára? 

A latorról szólva Ellen G. White azt írta, hogy ugyan nem volt megrögzött 
bűnöző, de „igyekezett, hogy elfojtsa meggyőződését”. Közben „egyre mé-
lyebbre és mélyebbre merült a bűnbe, míg végül letartóztatták, bűnösnek 
nyilvánították és arra ítélték, hogy kereszten haljon meg” (Ellen G. White: 
Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 656. o.). 

Mégis mi történt vele? Amint ott függött a kereszten, felderengett előtte va-
lami abból, hogy ki is Jézus valójában, ezért felkiáltott: „Uram, emlékezzél 
meg rólam, mikor eljössz a te országodban” (Lk 23:42)!

És mit válaszolt neki Jézus? Vajon ezt mondta neki: „Nos, barátom, szíve-
sen segítenék neked, de nem lett volna szabad elfojtanod a meggyőződé-
sedet és egyre mélyebbre merülnöd a bűnbe.” Vagy talán az egyik korábbi 
prédikációját idézte? „…ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farize-
usok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába” 
(Mt 5:20). Vajon felhozta bármilyen módon a lator múltbeli hibáit? 

Nem, hanem odafordult hozzá, ahhoz a latorhoz, akinek nem volt hibátlan 
a jelleme, aki az igazság tekintetében semmit sem tudott felmutatni és aki 
még átkokat is szórt rá korábban (Mt 27:44). Jézus új emberként tekintett 
rá és (alapjában véve) ezt mondta neki: Bizony mondom neked, itt és most, 
biztosítalak róla most, hogy megbocsáttatott neked a bűnöd, a vétked, a hibád, 
ezért „velem leszel a paradicsomban” (Lk 23:43). 

Ez „az örökkévaló evangélium”, az első angyal üzenetének az alapja. E nél-
kül nem számítana semmi, amit tanítunk a törvénnyel, a szombattal vagy 
a  holtak állapotával kapcsolatban. Mire volnának jók az üzeneteink „az 
örökkévaló evangélium” nélkül? Hiszen mindnek az a középpontja. 

Milyen reményt találunk ebben a történetben magunkra nézve? 
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május 22. kedd

„FÉLJÉTEK AZ ISTENT, ÉS NÉKI ADJATOK DICSŐSÉGET”

Miután szó volt „az örökkévaló evangélium” hirdetéséről az egész világon, az 
első angyal üzenete még tovább fűzi ezt a témát. Fontos, hogy „az örökké-
való evangélium” hirdetésének részét képezze a mi korunknak szóló evan-
géliumi üzenet. Vagyis az utolsó időkben a „jelenvaló igazság” tartalmazza 
Jel 14:7 üzenetét is.

Mit jelent félni Istent és neki adni a dicsőséget (Jel 14:7)? Hogyan kell ezt 
tenni? Hogyan illeszkednek ezek a fogalmak az evangéliumhoz? 

Isten félelme és dicsőítése nem két, egymástól független fogalom. Amennyi-
ben valóban, bibliai értelemben féljük Istent, akkor dicsőítjük Őt. Az egyik 
közvetlenül elvezet a másikhoz.

Olvassuk el a következő igeszakaszokat! Hogyan világítanak rá az isten-
félelem jelentésére és arra, ahogyan ez az Isten dicsőítéséhez kötődik? 
1Móz 22:12; 2Móz 20:20; Jób 1:9; Préd 12:15; Mt 5:16

Ezekben a versekben Isten félelme összekapcsolódik a neki való engedel-
mességgel, és amikor engedelmeskedünk Istennek, amikor helyesen cse-
lekszünk, akkor dicsőséget adunk neki. Az Isten félelmét gyakran az Isten 
iránti tiszteletnek mondják, de azért ennél mélyebbre kell menni. Olvas-
suk, hogy „féljétek az Istent”. Bűnös emberek vagyunk, halált érdemlünk. 
Ugyan ki nem szembesült már a  tettei gonoszságának megdöbbentő fel-
ismerésével, ha arra gondolt, hogy emiatt mit érdemelne az igazságos Is-
tentől? Ez az Isten félelme. Ez az a félelem, ami először is a kereszthez hajt 
bűnbocsánatot keresve, másodszor pedig arra késztet, hogy igényeljük Is-
tennek a bűntől megtisztító erejét, ami miatt elveszne a lelkünk, ha nem 
volna a kereszt (lásd Mt 10:28).

Mi a saját tapasztalatunk az istenfélelemmel kapcsolatban? Miért tesz 
lelkileg jót nekünk egy bizonyos adag ebből a  félelemből? Hogyan 
segíthet abban, hogy komolyabban vegyük a hitet és azt, amit Isten 
kér tőlünk?
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május 23. szerda

„ELJÖTT AZ Ő ÍTÉLETÉNEK ÓRÁJA”

Az első angyal üzenetében összekapcsolódik az istenfélelem és Isten dicső-
ítésének a gondolata az ítélettel (Jel 14:7). A Biblia a lehető legvilágosabban 
tanítja, hogy Isten az igazság és az ítélet Istene. Egy nap majd valóban eljön 
az ítélet és az igazság, ami annyira hiányzik ebben a világban. 

Nem is csoda, hogy az embereknek félni kell Istent!

Ezért része az örökkévaló evangéliumnak az ítélet valósága is. Milyen kap-
csolat van e között a két elem között? Az evangélium azt jelenti, hogy „jó 
hír”: ugyan bűnösök vagyunk, áthágtuk Isten törvényét, de amikor eljön 
az ítélet napja, a kereszten függő latorhoz hasonlóan nem azt a büntetést 
kapjuk, amit érdemelnénk a bűnünk és a törvényszegésünk miatt.

Vajon hogyan állnánk meg az ítéletben a saját érdemeink szerint? Mit 
tudhatunk meg erről a következő bibliaszövegeket elolvasva? Préd 12:16; 
Mt 12:36; Róm 2:6; 1Kor 4:5

Isten fogja megítélni a világot, Ő, aki tudja, hogy hány hajszál van a fejün-
kön. Éppen ezért olyan jó hír „az örökkévaló evangélium”. Jön az ítélet, de 
nincs „kárhoztatásuk” Jézus hűséges követőinek, akiket megmosott, meg-
szentelt és megigazított az Úr Jézus (lásd 1Kor 6:11), mert Ő az igazságuk, 
ami átvezeti őket az ítéleten. 

„Az ember önmagában nem válaszolhat ezekre a vádakra. Bűntől foltos ruhá-
jában, vétkét bevallva áll Isten előtt. Ám Jézus, a Szószólónk eredményesen 
védelmezi mindazokat, akik bűnbánattal és hittel eltökélték, hogy lelkükből 
ragaszkodnak hozzá. Képviseli ügyüket és a Golgota hatalmas érveivel legyő-
zi a vádolót. Mennyen és földön minden hatalom az övé Isten törvénye iránti 
tökéletes engedelmessége miatt, amit egészen a kereszthalálig bizonyított, és 
erre hivatkozva kéri az Atya kegyelmét és bocsánatát a vétkes ember számá-
ra” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 5. köt. 471. o.). 

Mire figyelmeztet az ítélet valósága azzal kapcsolatban, hogy alapve-
tően szükségünk van a bűnbocsánatra? Hogyan tanulhatunk meg mi 
is olyan könyörületet és megbocsátást tanúsítani azok iránt, akik 
ártottak nekünk, mint amit Isten kínál fel nekünk Jézusban?
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május 24. csütörtök

„IMÁDJÁTOK AZT, AKI TEREMTETTE  
A MENNYET  ÉS A FÖLDET”

Olvassuk el újból Jel 14:6-7 versét! Milyen elemeket különböztethetünk 
meg az első angyal üzenetében, és ezek hogyan kapcsolódnak egymás-
hoz?

Az evangéliummal, valamint a világmisszióra, az Isten félelmére és dicsőíté-
sére való felhívással együtt hangzik az is, hogy imádjuk Istent, a Teremtőt. 
Nem is csoda. „A jelenvaló igazság” minden egyéb aspektusa – „az örökké-
való evangélium”, a misszióparancs és az ítélet ugyan mit jelentene anélkül, 
hogy Isten a Teremtő? Ezek az igazságok az összes többivel együtt abból 
az alapvető igazságból fakadnak, hogy mindent az Úr alkotott meg. Ami-
kor Teremtőként imádjuk az Urat, visszatérünk az alapokhoz, oda, hogy 
mit jelent emberként élni, minden más földi teremtménytől eltérően Isten 
képére formáltatva. Amikor Teremtőnkként imádjuk az Urat, elismerjük, 
hogy tőle függ az életünk és minden reményünk a  jövőre nézve. Éppen 
ezért olyan fontos a hetedik nap, a szombat megtartása. Ezzel különleges 
módon kinyilvánítjuk, hogy egyedül Isten a Teremtő és csak Őt imádjuk. 
Pontosan ez kerül itt előtérbe, természetesen az evangéliummal, az ítélettel 
és a Teremtő Isten imádatára való felszólítással együtt.

Mit tudhatunk meg Jel 14:8-11 verseiből, ami segíthet megérteni a Te-
remtő, az Úr imádatának fontosságát? 

Amint a  végső események kibontakoznak, nyomás helyeződik a  világra, 
hogy a Teremtő helyett a fenevadat és annak képét imádják. Jobban meg-
érthetjük, hogy miért hangsúlyozza annyira az Ige az ember imádatára 
egyedül méltó Teremtő Isten imádatát, ha gondolunk a  félelmetes figyel-
meztetésre azoknak a sorsát illetően, akik imádják a  fenevadat és annak 
képét. A végső krízis idején ez az igazság sokkal inkább meghatározó lesz, 
mint valaha.

Gondolkozzunk még a teremtett világ felfoghatatlan csodáin! Mit tudha-
tunk meg ennek kapcsán Istenről, aki egyedül méltó az imádatunkra?
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május 25. péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
A Biblia kutatói már régen kapcsolatot látnak Jel 14:7 felhívása („imádjátok 
azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait”) és 
a negyedik parancsolat között, amikor is a szombat visszautal arra, hogy 
„hat nap alatt teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami 
azokban van” (2Móz 20:11, ÚRK). Nagyon hasonló a nyelvezet, de ott az 
eltérés, hogy A jelenések könyve rámutat: az Úr teremtette „a vizek forrásait”.

John Baldwin így érvel: „Isteni szándékot feltételezve »a vizek forrásai« ki-
fejezés mögött, vajon miért készteti Jézus az angyalt arra, hogy megtörje 
a párhuzamot a 2Móz 20:11 versében felsoroltakkal? Miért »a vizek forrá-
sai« jelenik meg itt, nem pedig a teremtett világ egyéb dolgai, mint például 
a fák, a madarak, a halak vagy a hegyek?

Talán az isteni ítélet sajátos időszakának érkezését bejelentő üzenetben »a 
vizek forrásai« kifejezés az isteni ítélet korábbi idejére kívánja irányítani az 
olvasó figyelmét…

Isten talán azt akarja, hogy »a vizek forrásai« szavakkal feltehetően az özön-
vízre tett utalás még inkább kiemelje: Ő valóban az ítélet Istene, ugyanakkor 
örök a hűsége és a kegyelme is (mindkettőt bizonyítja Mózes első könyvében az 
özönvízről szóló beszámoló). Így pedig »a vizek forrásai« kifejezés által kivál-
tott, az özönvízhez kötődő személyes, lelki kapcsolattal akarhatja bátorítani 
az olvasót, hogy vegye komolyan az új, végidei, az egyes embereket érintő is-
teni ítélet nagy jelentőségű érkezését, amit most Jelenések 14. fejezeté ben az 
első angyal hirdet” (John Baldwin, szerk.: Creation, Catastrophe, and Calvary: 
Why a Global Flood is Vital to the Doctrine of Atonement. Hagerstown, Md., 
2000, Review and Herald® Publishing Association, 27. o.).  

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. „Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk” (Ézs 53:6). Ami a magyar 

fordításban „mindnyájan”, héberül cullanu. Ugyanebben a versben 
Ézsaiás azt mondja, hogy az Úr Jézusra vetette mindnyájunk vétkét”, 
ami szintén cullanu. Hogyan mutatja ez is, hogy legyen bármilyen 
nagy a bűn, Isten megoldása bőségesen elegendő rá? 

2. Még milyen tanulságot szűrhetünk le a  lator történetéből? Mi lett 
volna, ha megkegyelmeznek neki, leveszik a keresztről és tovább él? 
Vajon mennyire különbözött volna az élete attól, ahogyan korábban 
élt? Tehát milyen hatalma van Krisztusnak arra, hogy megváltoztas-
sa az emberek életét?  
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PÁSKULYNÉ KOVÁCS ERZSÉBET:
BELEHULLT MÁR A NAP

Belehullt már a Nap
az alkony ölébe,
mintha könnye hullna
az ég peremére.
Nézem, egyre nézem,
és én is könnyezek:
ez a nap is mától –
már csak emlékezet.

De jó is lenne úgy
emlékezni rája:
szép volt a lét, az út,
nem éltem hiába.
Mint ahogy a Nap is
sugarát hintette,
az én lelkemnek is
imádkozó kedve
Isten elé hívott,
hálát adni érte:
megáldott mindennel,
csak szívemet kérte.

Ó, adom boldogan!
Csak a Tied legyen!
Míg járom utamat,
völgyben is meg hegyen,
úgy szórjam sugarát
az Ige fényének,
mint a Nap az égen
a delelőjének.
Hulljon rá a fénye
világ szövetére,
s ha zord idők járnak,
borítsa szívére
minden testvér, barát,
s takaródzon véle:
– úgy boruljon le
az Úr Isten elébe!
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május 26-június 1.

Végidei megtévesztések

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1–2:3; Zsoltár 146:4; 
2Korinthus 11:13-15; Jelenések 2:13, 24; 13:1-17

„hanem levettetett a nagy sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és Sátánnak 
neveznek, aki az egész földkerekséget megtéveszti, levettetett a földre, és vele 
együtt angyalai is levettettek” (Jel 12:9, ÚRK).

Sátán már a mennyben, a levettetése előtt igyekezett megtéveszteni az angya-
lokat. „Lucifer eltávozott Isten közvetlen közeléből. Elment, hogy elégedet-
lenséget szítson az angyalok között. Munkáját titokban végezte, és egy ideig 
valódi szándékát az Isten iránti tisztelet látszata mögé rejtve igyekezett elé-
gedetlenséget ébreszteni a mennyei lények között. A törvény ellen lázította 
őket. Azt állította, hogy e törvények szükségtelen korlátokat szabnak” (Ellen 
G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 425. o.).

Az Édenben a kígyó álcája mögé bújva csapta be Évát. Az egész történelem 
során, mind a mai napig, sőt még a millennium után is csaláshoz folyamo-
dik (Jel 20:8), hogy elérje célját. 

Sajnos sokkal okosabb, erősebb és fondorlatosabb mindannyiunknál, ép-
pen ezért kell Jézusba és Igéjébe kapaszkodnunk, hogy megvédjük magun-
kat mesterkedéseitől! „Ti pedig, akik ragaszkodtatok az Úrhoz, a  ti Istene-
tekhez, mindnyájan éltek e napig” (5Móz 4:4). Az itt kimondott elv valóban 
igaz még ma is.

Ezen a héten az ördög leghatásosabb csalásai közül nézünk át néhányat, 
hogy megtudjuk, miként védekezhetünk ellenük.

9. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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május 27. vasárnap

A LEGNAGYOBB CSALÁS

A negyedév első tanulmányában szó volt arról a „kozmikus küzdelemről”, 
ami sajnálatos módon elért a  földünkre is. Viszont még sok keresztény 
sem hiszi, hogy valóságos a nagy küzdelem, mivel nem hisznek Sátán lé-
tezésében, és ez probléma. Amikor a bibliaszövegekben Sátánról vagy az 
ördögről van szó, az szerintük csupán a tudomány előtti kor kultúrájának 
megnyilatkozása, az, ahogyan régen magyarázni próbálták a  gonoszság 
és a szenvedés létét a világban. Az emberiség ellen rosszakaratú terveket 
szövő, valóságos, természetfeletti lényt túlságosan sok ember úgy fogadja, 
mint a tudományos-fantasztikus regényeket, vagy mint a „Csillagok hábo-
rújából” Dart Vadert vagy a hasonlókat. 

Mit tudhatunk meg a  következő igeszakaszokból Sátán valóságos vol-
táról és a végidei eseményekben betöltött szerepéről? Jel 2:13, 24; 12:3, 
7-9, 12, 17; 13:2; 20:2, 7, 10

A jelenések könyve megmutatja, hogy az utolsó időkben Sátánnak milyen 
nagy hatalma lesz a világ megannyi lakója felett. Nemcsak az üdvösségtől 
téríti el őket, hanem azt is eléri, hogy üldözzék azokat, akik hűségesek ma-
radnak Jézushoz.

Minden „csalása” (2Kor 2:10) közül talán az a legnagyobb, hogy eléri: az 
emberek nem hisznek a  létezésében. Hiszen ugyan ki keresne védelmet 
egy elsöprő erejű ellenséggel szemben, ha nem hiszi, hogy valóságos? Meg-
döbbentő, hogy hányan mondják magukat kereszténynek, miközben nem 
veszik komolyan az ördög valóságát! Ezt az álláspontot azonban csak úgy 
foglalhatják el, ha figyelmen kívül hagyják vagy alapvetően másként értel-
mezik azt a sok bibliai igehelyet, amelyek lerántják a leplet a gonosz manő-
vereiről és cselszövéseiről, főként a végidőhöz közeledve. Legyen intő jel 
már pusztán az a tény, hogy a bőséges bibliai bizonyíték ellenére is annyian 
elvetik a valóságos Sátán létezésének gondolatát! Éppen ezért döntő, hogy 
megértsük, mit tanít a Biblia!

A jelenések könyve említést tesz Sátán cselszövéseiről, kiváltképp az 
utolsó időkben. Viszont minek a reményét találjuk Jel 12:11 versében? 
Milyen forrásból meríthetünk erőt az ördöggel szemben? 

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

KÉT NAGY TÉVEDÉS

Mit tudhatunk meg az alábbi versekből Sátán megtévesztő hatalmáról? 

2Kor 11:13-15  

 

2Thessz 2:9-10  

 

Jel 12:9  

 

Jel 20:10  

 

Amint már egy korábbi tanulmányban megállapítottuk, Jézus figyelmeztette 
a követőit a végidei csalásokra. Különösen kiemelte azt, hogy lesznek majd 
hamis krisztusok és hamis messiások, akik „sokakat elhitetnek” (Mt 24:5). 

Persze nem csak a hamis krisztusok és hamis próféták jelentik azokat a vé-
gidei csalásokat, amelyektől óvakodnunk kell. Ellenfelünk a nagy küzde-
lemben számtalan cselhez folyamodik, hogy akit csak tud, megtévesszen. 
Keresztényként tudnunk kell róla, hogy miben mesterkedik, ami pedig 
csak a Szentírás ismeretéből, illetve a tanításainak betartásából származik.

Ellen G. White elmagyarázza, hogy mi a két nagy csalása: „E két nagy té-
vedéssel – a  lélek halhatatlanságával és a  vasárnap szentségével – fogja 
Sátán az embereket csalásainak foglyává tenni. Míg az előbbi a spiritizmus 
alapját rakja le, az utóbbi Rómával hozza közös nevezőre az embereket. 
Az Amerikai Egyesült Államok protestánsai elsőként fognak a szakadékon 
át kezet nyújtani a spiritizmusnak; és átnyúlnak a mélység felett is, hogy 
a római hatalommal kezet fogjanak. E hármas szövetség hatására ez az or-
szág követni fogja Rómát a lelkiismeret jogainak sárba tiprásában” (A nagy 
küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 503-504. o.). 

Sok évvel azután is, hogy Ellen White mindezt leírta, megdöbbentő látni, 
mennyire terjed ez a „két nagy tévedés” a keresztény világban!

Miért számít a bibliai igazságok ismerete és követése a legerősebb fegy-
vernek az ördög csalásaival szemben, kiváltképp az utolsó időkben? 
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május 29. kedd

A LÉLEK HALHATATLANSÁGA

Mit tanítanak a következő igeszakaszok a „holtak állapotáról”? Milyen 
erős védelmet kínálnak ezek a szövegek „a két nagy tévedés” egyike el-
len? Zsolt 115:17; 146:4; Préd 9:7-8, 12; Dán 12:2; 1Kor 15:16-18

Az elmúlt néhány évtizedben nagy figyelem terelődött olyan történetekre, 
amelyek szerint emberek „meghaltak” – vagyis megállt a szívük és nem lé-
legeztek –, de később feléledtek, eszméletre tértek. Közülük sokan hihetet-
len tapasztalatokról számoltak be, hogy „haláluk” után tudatuknál voltak. 
Voltak, akik elmondták, hogyan lebegtek a levegőben és fentről néztek le 
a földre, a saját testükre. Mások arról számoltak be, hogy a lelkük elhagyta 
a  testüket, majd egy csodálatos, fényes, melegséget árasztó lénnyel talál-
koztak, aki a kedvességről és a szeretetről beszélt nekik. Vannak olyanok 
is, akik állítólag meghalt rokonaikkal találkoztak és beszélgettek. 

Annyira gyakori ez a jelenség, hogy már tudományos neve is van: halálkö-
zeli élmények. A jelenség ugyan vitatott, azonban számos keresztény ezzel 
akarja bizonyítani a lélek halhatatlanságát, azt az elképzelést, hogy a halál 
után a lélek a tudatos létezés másik szintjére kerül.

Viszont a  halálközeli élmények a  „két nagy tévedés” egyikének számíta-
nak. Amennyiben az ember elhiszi, hogy a  halál után a  lélek ilyen vagy 
olyan formában tovább él, egészen védtelen lesz a legtöbb okkult és spiri-
tiszta csalással szemben. Ezek könnyen ahhoz a gondolathoz vezethetnek, 
akár nyíltan, akár burkoltan, hogy nincs szükségünk Jézusra. Valójában 
a legtöbben, akik halálközeli élményekről számoltak be, elmondták, hogy 
a  lelkek, akikkel találkoztak vagy az elhunyt rokonaik vigasztalták őket 
szeretet, békesség és jóság szavaival, de semmit nem mondtak a Krisztus-
ban való megváltásról, a bűnről és az eljövendő ítéletről – a legalapvetőbb 
bibliai tanításokról. Gondolhatnánk, hogy belekóstolva az állítólagos ke-
resztény túlvilágba, a legelemibb keresztény tanításokból is ízelítőt kellett 
volna kapniuk, de amiről beszámolnak, az inkább a  New Age tanítását 
tükrözi. Ez lehet a magyarázata, hogy ezek közül az emberek közül sokan 
utóbb kevésbé hajlanak a kereszténység felé, mint mielőtt „meghaltak”. 

Keresztényként miért kell feltétlenül ragaszkodnunk Isten Igéjéhez, 
még ha érzékszerveinkkel mást is észlelünk magunk körül?
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május 30.szerda

A SZOMBAT ÉS AZ EVOLÚCIÓS ELMÉLET

Amennyire Sátánnak sikerült megtévesztenie a világot a lélek halhatatlan-
ságát illetően, legalább annyira sikerrel járt azzal is, hogy a bibliai szombat 
helyébe a vasárnapot állította a kereszténység történelmének nagy részé-
ben (lásd a 6. és a 8. tanulmányt). Az utóbbi években az ördög újabb meg-
tévesztéssel állt elő, ami az emberek gondolataiban gyengíti a hetedik nap, 
a szombat erejét, ez pedig az evolúció elmélete.
1Móz 1–2:3 tanítása szerint hogyan teremtette meg az Úr a  világot? 
Mennyi idő kellett hozzá?
Ha csak sietve futjuk át a  teremtési beszámolót, akkor is felfigyelhetünk 
benne két pontra. Először is, Isten mindent eltervezett és előre kiszámított. 
Semmi nem történt véletlenszerűen, önkényesen vagy találomra. A Szentírás 
szerint a  teremtés folyamatában nem volt helye a  véletlennek. Másodszor 
pedig a szövegekből félreérthetetlenül kiderül, hogy az Úr mindent a maga 
fajtája szerint teremtett, vagyis mindent külön, a többiektől elkülönítve alko-
tott meg. A Biblia nem tanít olyasmit, hogy minden földi életnek lett volna 
egy közös őse (egy kezdeti egysejtű). Még ha valaki nem is szigorúan veszi 
Mózes első könyvének leírását, ez a két pont kiviláglik: a teremtés munkájá-
ban semmi sem történt véletlenül és nem volt a  földi fajoknak egy közös 
őse. Ezzel szemben a darwini evolúciós elmélet különféle formáinak van két 
jellemző tanítása: a véletlenszerűség és minden faj közös őse. Vajon mi lehet 
az oka annak, hogy Mózes első könyvét sokan egy olyan teória lencséin át néz-
ve magyarázzák, ami a legalapvetőbb szintjén ellentmond Mózes első köny-
ve alapjainak? Valójában az evolúció tévedése nemcsak szekuláris emberek 
millióit sodorta el, hanem még a magukat keresztényeknek vallók közül is 
sokakkal elhitette, hogy ezt az elméletet az imént említett, égbekiáltó ellent-
mondások dacára is összhangba hozhatják keresztény hitükkel. A végső ese-
ményekkel kapcsolatban azonban a tévedés veszélyét még szembetűnőbbé 
teszi mindaz, ami az evolúcióból következik. Ugyan miért kellene komolyan 
venni egy napot, a hetedik napot, a szombatot, nem a hatnapos teremtés, 
hanem hárommilliárd évig tartó teremtés emlékeként (a legújabb feltételezés 
szerint ekkorra datálják a földi élet kezdetét)? Az evolúció minden valós fon-
tosságtól megfosztaná a hetedik napot, mivel a teremtés hat napját csupán 
egy olyan mondává alacsonyítja le, mint hogy Romulust és Remust farkas 
táplálta. Továbbá ugyan ki vállalna üldöztetést vagy halált a vasárnap helyett 
a szombat melletti kiállásáért, ha azt hiszi, hogy a teremtéshez nem csupán 
hat nap kellett, hanem évmilliárdok? 
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május 31. csütörtök

HAMIS HÁRMASSÁG

A Biblia egészében megtalálható a háromszemélyű egy Isten fogalma. A vég-
idei csalásokkal és üldözésekkel kapcsolatban azonban A jelenések könyve 
13. fejezete bemutatja a „hamis hármasságot”, amit a sárkány, a tengerből 
feljövő fenevad és a földből feljövő fenevad alkot.

Olvassuk el Jel 12:17 és 13:1-2 verseit! Mit látunk itt? 

A sárkány az Atya hamisítványaként jelenik meg, mivel egyértelmű, hogy 
ő irányt. Ő adja a hatalmát és a tekintélyét a tengerből feljövő fenevadnak, 
Krisztus hamisítványának. Miért tűnik ez a második erő Krisztus hamisít-
ványának? 

Milyen tulajdonságai vannak a tengerből feljövő fenevadnak Jel 13:2-5 
szerint? 

A hatalmát a sárkánytól kapja, ami emlékeztet arra, amikor Jézus elmond-
ta, hogy Ő az Atyától kapta a hatalmát (lásd Mt 28:18). A  tengerből fel-
jövő fenevad Jézushoz hasonlóan szintén meghalt, majd feltámadt (lásd 
Jel 13:3). Továbbá „negyvenkét hónapig” vagy három és fél évig gyakorolja 
a hatalmát, ami a nap-év elv alapján Krisztus valóságosan három és fél évig 
tartó szolgálatának profetikus értelemben vett hamisítványa.

Hogyan mutatja be Jel 13:11-17 a földből feljövő fenevadat? 

A földből feljövő fenevad a tengerből feljövő fenevad érdekeit szolgálja, mint 
ahogyan a Szentlélek nem önmagát, hanem Jézust dicsőíti (Jn 16:13-14). És 
éppen úgy, amint a Szentlélek hatalmas tettével „tüzet” hozott le az égből 
(ApCsel 2:3), a tengerből feljövő fenevad is valami hasonlót visz végbe (lásd 
Jel 13:13). 

„Végül a tengerből feljövő fenevad hamis pünkösdöt hoz! Milyen céllal? Ez-
zel akarja bizonyítani a világ előtt, hogy a hamis hármasság az igaz Isten” 
(Jon Paulien: What the Bible Says About the End-Time. Hagerstown, Md., 
1998, Review and Herald® Publishing Association, 111. o.).   

Még milyen végidei csalások léteznek, amelyekkel tisztában kell len-
nünk? Hogyan segíthetünk másoknak is felismerni, hogy ezek csalá-
sok?
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június 1.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
Gondolkozzunk tovább azon, hogy még mi minden következik az evolúció 
elméletéből, főként a végidei események összefüggésében nézve a szombat 
szerepét! Charles Darwin, akitől ez az elmélet ered, többek között azért is 
állt elő az evolúcióval, mert nem értette a nagy küzdelmet, így képtelen volt 
összeegyeztetni a jóakaratú, szerető Teremtő létének gondolatát a világban 
tapasztalható gonoszsággal és szenvedéssel. Téves megítélése miatt más 
irányba fordult válaszokat keresve. Az sem véletlen, hogy az 1800-as évek 
közepén-végén, éppen, amikor Darwin az evolúciós elméletét javította és 
átdolgozta, Isten egy mozgalmat támasztott, a Hetednapi Adventista Egy-
házat, amely cáfolja Darwin elméletének minden állítását. Milyen érdekes, 
hogy a Hetednapi Adventista Egyház (amely, mint a neve is mutatja, a te-
remtéshit talaján áll), szintén nagyjából abban az időben kezdett fejlődni 
és terjedni, mint Darwin elmélete. Ki tudja, talán a világ megmenekülhetett 
volna a geocentrikus világkép és az ősnemzés óta az emberi gondolkodás 
legnagyobb tévedésétől, ha Darwin olvassa és elhiszi Ellen G. White-nak 
ezt a  néhány sorát: „Habár a  földet átok sújtotta, még mindig az ember 
tankönyve lehetett. Most már azonban nem csak a  jót szemléltette, mert 
a gonosz mindenütt jelen volt. Megfertőzte, megrontotta a földet, a tengert 
és a levegőt. Ahol egykor csak Isten jelleme és ismerete mutatkozott meg, 
most Sátán jelleme és a gonosz ismerete is ott olvasható. A természetből 
– amely most a jó és gonosz ismeretét egyaránt kinyilvánította – bűnének 
következményeképpen az embernek állandóan figyelmeztetéseket kellett 
kapnia” (Előtted az élet – Nevelés. Budapest, 1992, Advent Kiadó, 21. o.). 

Darwin tehát felállította evolúciós elméletét, amit Isten természetének 
és jellemének, valamint a  bűnbe süllyedt világnak a  téves értelmezésére 
alapozott. Sajnálatos módon az elméletéből eredő következtetések miatt 
emberek áldozatul esnek Sátán csalásainak, különösen az utolsó válság 
idején.    

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Vajon miért utasítja el olyan sok keresztény azt, hogy Sátán valóban 

létezik? Hogyan mutatja ez is, hogy mennyire veszélyes elvetni 
a Biblia világos tanítását?

2. Mit mondhatnánk annak, aki egy halálközeli élményt követően 
állítja, hogy tapasztalta: a halál után valóban tovább él az ember? 

3. Még milyen okot mondhatunk arra, hogy az evolúciós elmélet köve-
tői sokkal védtelenebbek a csalásokkal szemben az utolsó időkben? 
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TÚRMEZEI ERZSÉBET:
KÖSZÖNÖM A HANGOT!

Megköszöntem már a hangot neked? 
Az eddig hallott végtelen sokat?
Kedves, meleg, ismerős hangokat,
szigorúkat és szelídeket?

Az édesanyám minden jószavát?
Dalos madárét és harangokét?
Szellősuttogást és tücsökzenét,
ha az éjszaka csendjén suhan át?

S a Te hangodat, hogy beszélsz velem,
és megérthetem és meghallhatom?!
Minden szavad éltet és kegyelem.

Akár sújt, ítél, akár simogat.
Általuk vezetsz boldog utakon.
Köszönöm a hangot. A hangodat!
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június 2-8.10. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu

Amerika és Babilon

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Jeremiás 51:6-7, 53, 57; 
Jelenések 13:1-12; 14:9-11; 16:2; 18:1-4; 19:20; 20:4

„Abban az időben fölkel Mihály, a nagy fejedelem, aki néped fiai mellett áll, 
mert nyomorúságos idő lesz az, amilyen nem volt mindmáig, amióta népek 
vannak. És abban az időben megszabadul néped, mindaz, aki csak be van 
írva a könyvbe” (Dán 12:1, ÚRK).

Az elmúlt héten beszéltünk a „hamis hármasságról”, Sátánról és a két földi 
erőről, amelyek majd együtt indítanak üldözést Isten népe ellen.

A két hatalom egyike a tengerből feljövő fenevad (Jel 13:1-10), amit az apos-
tol a párduc, a medve és az oroszlán jellemzőivel ír le (Jel 13:2). Ezek a ké-
pek közvetlenül Dán 7:4-6 verseiből származnak. A 6. tanulmányban lát-
tuk, hogy Dániel 7. fejezetében – Babilon (oroszlán), Médo-Perzsia (medve) 
és Görögország (párduc) felemelkedését követően – fellépett az utolsó föl-
di hatalom, Róma. Pogány hatalomként indult, majd római pápaság lett 
belőle, ezt jelképezi Dán 7:7-8, 19-21 és 23-25 verseiben a kis szarv, ami 
közvetlenül a negyedik állatból nőtt ki. Azt is láttuk, hogy Jel 13:1-10 sza-
kaszában megjelenik a  tengerből feljövő fenevadon a  római pápaságnak 
több jellemzője, amelyeket Dániel 7. fejezetének az imént említett versei 
vázolnak fel. Ennélfogva Jelenések 13. fejezetének végidei eseményeiben 
sok bibliakutató Rómát látja az egyik kulcsfigurának, ellenfélnek. 

Ám Róma nincs egyedül, látunk egy másik erőt is. Ezen a  héten főként 
A  jelenések könyve 13. fejezetére összpontosítjuk a  figyelmet és az abban 
bemutatott eseményekre, erőkre, miközben most is megkérdezzük: Mit je-
lentenek ezek az események? Hogyan lehet felkészülni rájuk?
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június 3. vasárnap

A HALÁLOS SEB BEGYÓGYUL

Olvassuk el Jel 13:1-10 szakaszát, majd tekintsük át újra, hogy miért is 
utal ez a rész a pápaságra, a múltbeli és a jövőbeni szerepében egyaránt! 
Különösen figyeljük meg, hogy milyen kiemelt szerepe van! Mit jelent ez 
a végidei események tekintetében? 

Istennek minden egyházban vannak hűséges gyermekei, ezzel együtt 
a  Szentírás konkrétan bemutatja, hogy ez az intézmény milyen szerepet 
töltött be a történelemben és fog majd játszani a végidei események során. 

Mi történik Jel 13:3 verse szerint? Mit tudhatunk meg ebből a hatalom 
kiemelkedő voltáról? 

A nyugati világban évszázadokon át a római egyház volt a központi vallás 
és sok szempontból a politikai központ is. Hatalmának nagyságára sokat-
mondó példa az az eset, amikor IV. Henrik német-római császár meghara-
gította VII. Gergely pápát, utána azonban a pápa palotájához ment békét 
kötni. A téli hidegben a pápa három napig váratta a német-római császárt 
egy külső udvarban, mielőtt bebocsátást adott volna neki. A győzelemtől 
örömmámorban úszó VII. Gergely pápa azzal dicsekedett, hogy az ő köte-
lessége letörni a király büszkeségét.

Ám a reformáció, a felvilágosodás és a francia forradalom hatására Róma 
politikai és vallási egyeduralma megtört a XVIII. század végére. 1798-ban 
VI. Piusz pápát a  francia csapatok fogságba vitték, majd ott is halt meg 
1799-ben. 

A jelenések könyve 13. fejezete azonban a  feléledéséről, a  „halálos seb” 
begyógyulásáról is szól. És noha Rómának ma nincs akkora politikai ha-
talma, mint amivel VII. Gergely pápa korában bírt, az utóbbi pápák nép-
szerűsége folytán valóban befolyásos erő lett, úgy vallási, mint politikai 
értelemben (pl. Ferenc pápa 2015-ben az Amerikai Kongresszus mindkét 
házában beszédet mondott, a  történelemben először). A prófécia szerint 
pedig ez a befolyás csak erősödni fog.

Hogyan lehetünk hűségesek annak az üzenetnek a  képviselésében, 
amire Isten elhívott, de úgy, hogy a lehető legkevesebb sérelmet okoz-
zuk? A  jelenvaló igazság hirdetésekor miért nem lehet a  „politikai 
korrektséget” követni?  

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

AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK A PRÓFÉCIÁBAN

Sokan feltették már a kérdést, ami érthető is: Hogyan tehetne szert Róma 
olyan befolyásra akár ma, akár a jövőben, mint amit Jelenések 13. fejezete be-
mutat? Régen elmúlt már az az idő, amikor hadseregeknek parancsolha-
tott, mint a múltban. A választ szintén Jelenések 13. fejezetében találjuk.

Olvassuk el Jel 13:11-12 verseit! Melyek azok a jelek, amelyek segítenek 
azonosítani ezt a hatalmat? 

A protestánsok már régen Rómával azonosítják az előbbi fenevadat, amiről 
azt olvassuk, hogy negyvenkét hónapig kapott hatalmat (Jel 13:5). A negy-
venkét hónap annyi, mint három és fél év, vagy Dán 7:25 versében „ideig, idő-
kig és fél időig” (lásd még Jel 12:14), vagy ezerkétszázhatvan prófétai nap (Jel 
12:6). A pápai hatalom ennyi ideig nyomta el ellenfeleit. Az év-nap elv alapján 
számítva ez a prófétai időszak Kr. u. 538-ban kezdődött, a pápaság legfőbb 
hatalomra jutásával és 1798-ban ért végen, abban az évben, amikor fogságba 
vitték a pápát. Ekkor kapta halálos sebét a pápaság hatalma, amivel betelje-
sedett a jövendölés. E történelmi idő táján, a „negyvenkét hónap” (1798) vége 
felé jelenik meg egy másik hatalom (Jel 13:1, 11), ez a földből jön, nem úgy, 
mint több előző hatalom, amelyek a tengerből (Dán 7:2-3) – a népek tömegei-
nek szimbóluma – emelkedtek fel. „A vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, 
azok népek és sokaságok, nemzetek és nyelvek” (Jel 17:15, ÚRK). 

Többek között ez is az oka annak, hogy az Amerikai Egyesült Államok te-
kinthető ennek a hatalomnak, ami a világ viszonylag gyéren lakott részé-
ből támadt, és felemelkedéséhez nem kellett ledöntenie egyetlen nagyobb 
birodalmat sem.

„Az Újvilágban melyik nemzet emelkedett 1798-ban – az erősség és nagy-
ság ígéretével – hatalomra, amely magára vonta a világ figyelmét? A szim-
bólumok alkalmazhatóságához nem fér kétség. Egyetlen nemzet, és csakis 
egy tesz eleget e prófécia meghatározásainak. A szimbólumok félreérthetet-
lenül az Amerikai Egyesült Államokra mutatnak” (Ellen G. White: A nagy 
küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 379. o.). 

Először két olyan szarvval jelenik meg ez a hatalom, mint a szelídséget jelké-
pező bárányé, ám úgy szól, mint „a sárkány” (Jel 13:11). Ez hasonló üldözés-
re utal, mint ami az előző hatalom idején történt. Tehát Jel 13:11-17 ad választ 
arra a kérdésre, hogy miként tehet Róma szert a próféciában megjövendölt 
hatalomra. Úgy, hogy az Egyesült Államok erejét tudhatja maga mögött.
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június 5. kedd

AZ IMÁDAT KÉRDÉSE

Az Úrnak az üdvösség történelmében mindvégig foglalkoznia kellett azok-
kal, akik bálványimádásba estek és egyéb hamis istentiszteleti formákat 
gyakoroltak (lásd Mt 4:8-10). A Jelenések 13. fejezetében bemutatott végső 
krízis idején az imádat kérdése megint előtérbe kerül majd. Isten népének 
ekkor is választania kell, hogy kit imádnak és szolgálnak (lásd Józs 24:15).  

A 2. tanulmányban, aminek a címe „Dániel és a végidő”, annak a három 
héber fiúnak a történetét olvastuk, akiknek parancsba adták, hogy imádják 
az aranyszobrot (Dán 3:5). Azt is láttuk, hogy Jelenések 13. fejezete Dáni-
el nyelvezetével mutatja be, milyen üldözés vár Isten népére a végidőben. 
Ezért tekinthetjük a Dániel 3. fejezetében történteket az utolsó időben be-
következő dolgok előjelének, annak, ahogy azt Jelenések 13. fejezete fel-
vázolja a fenevadakkal jelképezett erőkkel kapcsolatban. Dániel korában 
mindenkinek megparancsolták, hogy imádják az aranyszobrot, máskülön-
ben a tüzes kemencében lelik halálukat. Ehhez hasonlít, amit Jelenések 13. 
fejezetében olvasunk, hogy „akik nem imádják a fenevad képmását, azokat 
mind megölesse” (Jel 13:15, RÚF).

Mennyire lesz kritikus az imádat kérdése? Mit tudhatunk meg erről Jel 
14:9-11, 16:2, 19:20 és 20:4 verseiből?

Babilon mindig a hamis istentisztelet fővárosa volt. Bábel tornya tanúsítot-
ta építői vágyait, akik mint Lucifer, „a magas felhők fölé” (Ézs 14:14, ÚRK) 
akartak felmenni, hogy az újabb globális özönvíztől próbálják megmenteni 
magukat. Nem hitték el Isten ígéretét, hogy nem lesz több özönvíz a földön 
(1Móz 9:8-11). Az Újbabiloni Birodalom is emberi kezek munkáját dicsőí-
tette. Nabukodonozor így dicsekedett: „ez az a nagy Babilón, amelyet én épí-
tettem” (Dán 4:27, ÚRK). Később Belsazár király a Salamon templomából 
származó arany kelyheket egy lakomára vitette, amelyekből „Bort ittak, és 
dicsőítették az arany-, ezüst-, réz-, vas-, fa- és kőisteneket” (Dán 5:4, ÚRK). Fi-
gyeljük meg, hogy a templom tiszta edényeit részegítő borral töltötték meg, 
és aki csak ivott belőlük, azoknak eltompultak az érzékeik. Ebből következő-
en sokan odavesztek a város lakói közül, amikor Babilon elesett. Az igazság 
külső látszata megtévesztheti az embert, ha az „Babilon borának” végzetes 
italát rejti. Sátán birodalmának valutája a hamis istentisztelet és a tévtanok.  

Hogyan győződhetünk meg arról, hogy most nem bonyolódtunk bele 
semmiféle hamis istentiszteletbe?
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június 6. szerda

„A NAGY BABILON”

Mit tudhatunk meg a következő szövegekből Babilonról? Jer 51:6-7, 53, 
57; Zak 2:7; Jel 17:5-6; 18:2-3

Amint a tegnapi részben is láttuk, nagy múltra tekint vissza Babilon a ha-
mis istentisztelet fővárosaként, éppen ezért lett találó szimbóluma annak 
a végidei hatalomnak, ami megtéveszti a nemzeteket. 

Hasonlítsuk össze a sárkányt, a  tengerből feljövő fenevadat és a vörös 
fenevadat (Jel 12:3; 13:1-3; 17:3)! Nevezzük meg a  hasonlóságokat és 
a különbségeket!

Mindhárom fenevadnak hét feje és tíz szarva van, a Dániel 7. fejezetében 
feltűnő állatok fejeinek és szarvainak összességét jelképezve. Mindegyik bi-
rodalom az előzőre épült. Hasonlóképpen a vörös fenevadban megjelennek 
bizonyos elemek a sárkányból, a tengerből feljövő fenevadból (ami Róma 
pogány, majd pápai korszakát szimbolizálja), valamint a  földből feljövő 
fenevadból is (Jel 13:11-14). Így „ez a három erő – Isten minden ellensége 
– valóságos koalíciót alkot” (Jacques B. Doukhan: Secrets of Revelation, The 
Apocalypse Through Hebrew Eyes. Hagerstown, Md., 2002, Review and He-
rald® Publishing Association, 162. o.). Jelenések 17. fejezetében ezekhez 
még csatlakozik a vörös fenevadon ülő asszony, a vallási és politikai erők 
törvénytelen egységét szimbolizálva. Ez az asszony pontosan az ellentéte 
a 12. fejezetben szereplő tiszta asszonynak.  

Tiszta asszony (Jelenések 12. fejezet) Parázna (Jelenések 17. fejezet)

Az égen Sok vízen

A napba öltözött Bíborba és skarlátba öltözött

Tizenkét csillagos koronája van Arany, drágakövek és gyöngyök díszítik 

Megtámadta a sárkány Támogatja a sárkány

A maradék anyja Paráznák anyja

Isten népét ugyan folyamatosan támadta Sátán, mégis túlélte az évszáza-
dokon át. Jel 14:8 már figyelmeztetett Babilon elestére vagy az igazságtól 
való eltérésére, ami végül elvezet az utolsó csaláshoz, a fenevad bélyegének 
a kiadásához (Jel 14:9-11). Egy utolsó felhívás hangzik Isten népe felé, akik 
még mindig Babilonban vannak, hogy fussanak ki belőle és csatlakozza-
nak Isten végidei maradék egyházához (Jel 18:1-4).
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június 7. csütörtök

„FUSSATOK KI BELŐLE ÉN NÉPEM”

A bibliai próféciák tanulmányozói az évek során nagy érdeklődéssel figyel-
ték a világ eseményeit, különösen a végidővel kapcsolatban. Gondoljunk 
például az Egyesült Államok szerepére! Egészen 1851-ig visszatekinthe-
tünk, amikor egyes adventisták a  második fenevad hatalmával azonosí-
tották Amerikát (Jel 13:11-15), ami igazán figyelemreméltó gondolat volt, 
tekintettel az Egyesült Államok akkori helyzetére. Az 1800-as évek közepén 
a nagyhatalmak még mindig az Óvilágban voltak: Poroszország, Francia-
ország, az Osztrák-Magyar Monarchia és Anglia. Amerikának ez idő tájt 
békeidőben körülbelül húszezer fős hadserege volt, nagyjából egytizede 
annak, ahányan a waterlooi csatában (1815) harcoltak. Negyven évvel ko-
rábban, 1814-ben a britek betörtek Washington városába, majd felégették. 
1867-ben Ülő Bika merész harcosai elsöpörték Custer tábornok 7. lovassá-
gi ezredét. Noha néhány bibliamagyarázó az Egyesült Államokat nevezte 
annak a hatalomnak, ami egy nap majd „a fenevad bélyegét” erőszakolja 
a világra, a nemzet akkor még az amerikai őslakosokkal vívta a harcait, 
ráadásul nem is mindig győztesen. Vitathatatlan, hogy a világesemények 
a  hitünk szerint alakultak. Ám még több mindennek kell kibontakozni, 
mielőtt elérnénk a véget. Éppen ezért olyan fontos hangsúlyozni, például 
a „fenevad bélyegéről” szólva, hogy most még senki sem vette fel, akár meg-
tartja a szombatot, akár nem. Még több mindennek ki kell bontakoznia.

Mi történik Jel 18:1-4 versei szerint? Miért fontos ezt most észben tar-
tanunk? Mit tudhatunk meg ezekből a versekből a világért végzett misz-
sziónkról? 

Sötét képet festenek ezek a versek a világ politikai, erkölcsi és lelki állapotá-
ról egyaránt. Bemutatják, hogy a hamis vallási tanítások befolyása milyen 
káros a világon. Ugyanakkor nagyszerű reménységet is elénk tárnak, mivel 
újabb angyal világítja meg a  világot a  dicsőségével. Továbbá Babilonból 
való távozásra szólítják fel Isten hűséges népét, azokat, akik persze még 
nem tudnak mindent, amit tudniuk kell. Ez azt jelenti tehát, hogy Isten 
népének, akik már elhagyták Babilont, egészen a végidőig feladatuk van 
azokért, akik még mindig ott vannak. 

Mit jelentsen az számunkra, hogy Isten olyanokat is „én népem”-nek 
nevez, akik még Babilonban vannak? Miért olyan fontos ezt észben 
tartani az emberek között forgolódva? 
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június 8.péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Sátánnak az Isten törvénye elleni támadása valójában Isten ellen irányul, 
a  hatalma és a  kormányzata ellen is. Éppen ezért az utolsó napokban, 
a végső krízis csúcspontját képező események idején Sátán azokra támad 
majd, „akik megőrzik az Isten parancsolatait” (Jel 12:17, ÚRK; 14:12), mert 
a földön egyedül ők nem hajlandóak tisztelettel adózni előtte, földi képvi-
selőin keresztül. Az Isten ellen még régen, a mennyben kirobbantott harc 
itt fog folytatódni, a földön, és amint Sátán vereséget szenvedett a menny-
ben, a földön is az történik majd. „A mennyben elkezdődött nagy küzde-
lemnek már egészen az elején az volt Sátán célja, hogy Isten törvényét meg-
döntse, ezért lázadt fel a Teremtő ellen. A mennyet ugyan el kellett hagynia, 
de a  harcot folytatta a  földön. Szívósan igyekszik az embert elámítani, 
hogy rá tudja venni Isten törvényének áthágására. Az, hogy ez Isten egész 
törvényének félredobásával történik vagy csak egyetlen szabály elvetésé-
vel – az eredmény végtére is ugyanaz. Aki »egy ellen« vétkezik, az egész 
törvényt megsérti; befolyásával és példájával a törvényszegés oldalára áll, 
és az »egésznek megrontásában bűnös« (Jak 2:10)” (Ellen G. White: A nagy 
küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 499. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. A csoportban beszélgessünk a  világ eseményeiről, vagyis arról, 

hogy miként mutatnak abba az irányba, aminek a  hitünk szerint 
meg kell történnie az utolsó időkben! Még milyen eseményeknek 
kell kibontakozni? Hogyan tanulhatunk meg éberen figyelni az 
idők jeleire, ugyanakkor kerülve a fanatizmust, az időpontok kitű-
zését és a vakmerő jövendöléseket olyan dolgokkal kapcsolatban, 
amelyeket nem közöl egyértelműen a Biblia és Ellen White sem ír 
róluk? 

2. Időzzünk még az imádat kérdésénél! Mit jelent az, ha valamit imá-
dunk? Hogyan történik meg ez az imádat? 

3. Beszélgessünk arról, hogy az Isten népéhez tartozók közül sokan 
még Babilonban vannak! Mit értünk a „Babilon” szó alatt (ami ter-
mészetesen nem szó szerint veendő, hanem szimbólum)? Mi követ-
kezik ebből azzal kapcsolatban, hogy hirdetnünk kell az üzenetet 
mindféle politikai és vallási irányzat követői között?  
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R. DÁNIEL IRÉN:
HA RÁM NÉZEL,

kérlek, 
áldd meg, 
mi megáldhatatlan;
bocsásd, 
mi megbocsáthatatlan; 
értsd meg, 
mi érthetetlen; 
nézd el, 
mi nézhetetlen; 
tűrd el, 
mi tűrhetetlen;
javítsd, 
mi javíthatatlan; 
gyógyítsd, 
mi gyógyíthatatlan; 
mosd le,
mi lemoshatatlan;
mentsed, 
mi menthetetlen – 
azt add, 
mi láthatatlan, 
örök, 
kifogyhatatlan!
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június 9-15.11. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu

Isten pecsétje  
vagy a fenevad bélyege?

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 17:9-11; 2Mózes 31:13, 17; 
Efezus 1:13-14; Zsidók 4:9-10; Jelenések 13:17 

„Nagyok és csodálatosak a te tetteid, mindenható Úristen, igazságosak és 
igazak a te utaid, nemzetek Királya” (Jel 15:3, ÚRK)!

Mózes és a Bárány éneke a heti tanulmányunk alapigéjével kezdődik. Azok 
éneklik, „akik diadalmasok a fenevadon és az ő képén, és bélyegén és az ő ne-
vének számán”, akik az üvegtenger mellett állnak (Jel 15:2). Hogyan kerül-
hetünk mi is közéjük? 

Isten végidei igaz népének egyik legkifejezőbb jele, hogy hirdetik a harma-
dik angyal üzenetét, ami óv a fenevad bélyegének felvételétől. Nincs ennél 
szigorúbb figyelmeztetés az egész Bibliában, viszont az évek folyamán szá-
mos zavaros elképzelést felvetettek már e bélyeggel kapcsolatban, mint pl. 
vonalkód a homlokon, hitelkártyaszám vagy valamiféle biometrikus azo-
nosító.

Nem meglepő, hogy Babilonban burjánzanak a zavaros elgondolások, hi-
szen már pusztán a név is azt jelenti: „zűrzavar”. Isten maradék népének 
azonban tisztán kell látnia ezt a témát, hogy erővel hirdethesse a harmadik 
angyal üzenetét. A héten szeretnénk pontosabban meghatározni, hogy mi is 
a fenevad bélyege és hogyan kerülhetjük el – Isten pecsétjének felvételével. 
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június 10. vasárnap

ISTEN PECSÉTJE, AMI NÉPÉT AZONOSÍTJA

Az ószövetségi időkben létezett két külső jel Isten igaz népének azono-
sítására, az egyik a körülmetélkedés volt. Kinek adta először Isten ezt 
a jelet? 1Móz 17:9-11

Isten meghagyta Ábrahámnak és az utódainak, hogy az üdvösség szövetsé-
gének jeleként metéljék körül magukat. A fiúgyermekeket születésük után 
a nyolcadik napon kellett körülmetélni (3Móz 12:3). Ez a szertartás mé-
lyebb értelmet fejezett ki, az volt Isten szándéka vele, hogy a szív „körülme-
télését” vagy megújulását szimbolizálja (lásd 5Móz 30:6). Ezért is írja Pál: 
„Mert nem az a zsidó, aki külsőképpen az; sem nem az a körülmetélés, ami 
a testen külsőképpen van: hanem az a zsidó, aki belsőképpen az; és a szívnek 
lélekben, nem betű szerint való körülmetélése az igazi körülmetélkedés; amely-
nek dicsérete nem emberektől, hanem Istentől van” (Róm 2:28-29).

Többek között 1Kor 7:19, Gal 5:6 és 6:15 versei is mutatják, hogy az Új-
szövetségben a körülmetélést felváltotta a keresztség, ami szimbolizálja a 
megtérést, az „új teremtést”, a bűnnek való meghalást és az új életre való 
feltámadást (lásd Róm 6:3-4). Ezért mondja Pál, hogy többé már nem a kö-
rülmetélkedés a fontos, hanem „a szeretet által munkálkodó hit” (Gal 5:6) és 
„Isten parancsolatainak megtartása” (1Kor 7:19) számít igazán.

Mi volt a másik külső jel, amit népe azonosítására adott Isten? Miért? 
2Móz 31:13, 17; Ez 20:12, 20

Figyeljük meg, hogy a szombat jele egészen a teremtésig visszamegy (lásd 
még 1Móz 2:2-3), míg a körülmetélés csak Ábrahámmal kezdődött. Mózes 
első könyvére utalva ezért mondta Jézus: „A szombat lett az emberért, nem 
az ember a szombatért” (Mk 2:27, ÚRK). Azt mutatja ez a jel, hogy Istenhez 
tartozunk, először is a teremtés jogán, hiszen Isten teremtett meg bennün-
ket, másodszor pedig a megváltás jogán, mert Ő az, aki megigazít és meg-
szentel. Pál tehát kimondja, hogy a körülmetélés már nem lényeges, viszont 
érvelése szerint továbbra is fontos Isten parancsait megtartani (beleértve a 
szombatot is) (lásd Zsid 4:9).

Hogyan mutatkozik meg a gondolatainkban és a szándékainkban az, 
hogy valóban körül lett-e metélve a szívünk?  

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

A FENEVAD ÉS A HAMIS ISTENTISZTELET

Milyen tanítás rejlik a következő igékben? Mennyire fontos tehát elkerül-
nünk „a fenevad bélyegét”? Jel 13:17; 14:9-10; 16:2

Isten haragjának elegyítetlen elszenvedése, az utolsó hét csapás büntetése, 
végül pedig a tűz tavába vettetés – de mennyire más azoknak a sorsa, akik 
nem voltak hajlandók felvenni a fenevad bélyegét, ezért diadalmasan áll-
nak az üvegtengernél és dicséretet énekelnek Istennek meg a Báránynak!

Mi az a bélyeg, amit senki sem akarhat felvenni? A fentebb idézett versek 
egyértelműen a hamis imádathoz kötik. Egy korábbi tanulmányban már 
megállapítottuk, Dániel 7. fejezetében a negyedik állattal jelképezett ha-
talom a későbbi szakaszában (amit Jelenések 13. fejezetében a tengerből 
feljövő fenevad szimbolizál), „Úgy véli, hogy meg tudja változtatni az időket 
és a törvényt” (Dán 7:25, ÚRK). A szombat, a negyedik parancsolat volt az 
egyik törvény, amit igyekezett megváltoztatni. A tíz közül egyedül ez vonat-
kozik az időre és mutat rá direkt módon Istenre mint aki megteremtette 
„az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon 
pedig megnyugovék” (2Móz 20:11). 

Az első angyal üzenete határozottan visszautal erre a parancsolatra, aminek 
a megváltoztatására törekedett a fenevad hatalma. A negyedik parancsolat 
egyértelművé teszi, hogy egyedül az Urat kell imádnunk, aki a Teremtő. 
Jelenések 12-14. fejezeteiben összesen hét vers érinti az imádat kérdését, 
de csak 14:7 az, ami az igaz istentiszteletről szól, a többi hat figyelmeztet, 
hogy ne kapcsolódjunk be a hamis istentiszteletbe, ne imádjuk se a feneva-
dat, se a képét (Jel 13:4, 8, 12, 15; 14:9, 11). A harmadik angyal bemutatja 
azoknak a sorsát, akik a hamis istentiszteletet gyakorolják, majd rögtön 
utána Isten igaz imádóit jellemzi: „Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt 
akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét” (Jel 14:12). 

Vagyis ennek a három üzenetnek a hirdetése két csoportra osztja az egész 
emberiséget: akik imádják a Teremtőt, minden parancsolatát betartva, be-
leértve a hetedik napra, a szombatra vonatkozó parancsolatot is, illetve 
akik a fenevadat és annak képét imádják. A Teremtő imádata helyett, ami 
a szombat parancsolatának megtartásában mutatkozik meg, a hamis isten-
tiszteleti forma tehát más istentiszteletet ír elő. 

Gondolkozzunk még az istentisztelet és a hűség kapcsolatán! Az isten-
tiszteletünknek mely részei mutatják be Isten iránti hűségünket?
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június 12. kedd

ISTEN PECSÉTJE

A dokumentumok hitelesítésére szolgál a pecsét, úgy mint az aláírás. Az 
ókorban lágy viaszra vagy agyagra pecsétnyomót helyeztek, ez hitelesítette 
a tulajdont, jelezte, hogy mögötte áll a tulajdonos tekintélye. 

Mi az Isten pecsétje? Hogyan és mikor kapja meg a hívő? Ef 1:13-14; 4:30; 
2Tim 2:19; Jel 7:1-4; 14:1

Isten pecsétje Isten tulajdonát jelzi, valamint azt, hogy védelmezi népét. Pál 
a megtéréssel és a Szentlélek ajándékának az elfogadásával kapcsolatban 
ír az elpecsételésről. Ezt az ajándékot nevezi „zálognak”, a teljes megvál-
tás és a Jézus visszatérésekor átvehető, jövőbeli örökség bizonyosságának 
a záloga.

A jelenések könyve bemutat egy másik elpecsételést is, ami közvetlenül 
a második advent előtt történik. A végső pecsétet a 144 000 kapja, amikor 
a késői eső idején kitöltetik a Szentlélek. Isten neve (vagy pecsétje) kerül 
a homlokukra. Isten jellemét tükrözik, azért, mert a Szentlélek munkálko-
dik az életükben. 

Hasonlítsuk össze Isten pecsétjét a fenevad bélyegével! Milyen különbsé-
geket találunk közöttük? Jel 7:3, 14:9

A pecsétet Isten hűséges imádói kapják, a bélyeget pedig azok, akik a fene-
vadat imádják. A pecsét a homlokra kerül, jelezve: aki megkapta, az hatá-
rozott értelmi döntést hozott, hogy Istent az általa elrendelt módon fogja 
imádni. A bélyeget viszont vagy a homlokra, vagy a kézre helyezik. Ez azt 
fejezi ki, hogy az emberek két okból is imádhatják a fenevadat. Vagy értel-
mileg elfogadják, mert úgy vélik: valójában Istent imádják, vagy még ha 
nem is értenek egyet vele, követik, mert tartanak az engedetlenség súlyos 
következményeitől, attól, hogy nem adhatnak, nem vehetnek és végül kivé-
geznék őket (Jel 13:15, 17). 

„Aki a világhoz csatlakozik, a világ mintájára alakul és ezzel arra készül fel, 
hogy megkapja a fenevad bélyegét. Aki nem bízik énjében, megaláza magát 
Isten előtt és megtisztítja lelkét az igazságnak való engedelmességgel, az 
a mennyei mintára alakul. Felkészül rá, hogy Isten pecsétje a homlokára 
kerüljön” (Ellen G. White: Testimonies for the Church, 5. köt. 216. o.).
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június 13. szerda

A FENEVAD BÉLYEGE

Mi az a bélyeg, aminek nem szabad ránk kerülnie? Amint egy korábbi ta-
nulmányban láttuk, Dániel 7. fejezetében a negyedik állattal jelképezett 
hatalom a későbbi szakaszában (amit Jelenések 13. fejezetében a tenger-
ből feljövő fenevad szimbolizál), „Úgy véli, hogy meg tudja változtatni az 
időket és a törvényt” (Dán 7:25, ÚRK). Megállapítottuk, hogy a negyedik 
parancsolatot, a szombat törvényét igyekezett megváltoztatni. Egyedül ez 
mutat Istenre, amikor elmondja, hogy az Úr „teremtette… az eget és a földet, 
a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugodott” 
(2Móz 20:11, ÚRK).

Közben az első angyal üzenete szintén ahhoz a parancsolathoz fordítja visz-
sza az olvasót, amit a fenevad hatalma megpróbált megváltoztatni. Világos-
sá teszi, hogy egyedül az Urat szabad Teremtőként imádni. Majd figyelmez-
tet, hogy milyen sors vár arra, aki mégis „a fenevadat és annak képét” (Jel 
14:9) imádja. Ezek után a 12. vers bemutatja Isten hűséges népét. 

Olvassuk el Jel 14:12 versét! Tekintettel a közvetlen szövegösszefüggésre, 
Isten hűséges népének bemutatása hogyan segít megérteni, hogy a végső 
eseményekben miért lesz annyira központi a szombat szerepe? 

„Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancso-
latait és a Jézus hitét” (Jel 14:12). Mint tudjuk, „Isten parancsolatai” között 
szerepel a negyedik, a szombat parancsolata is, ami rámutat, hogy Isten a 
Teremtő, egyedül Őt kell imádni. Nem csoda tehát, hogy a „fenevad bélye-
gének” kérdése sokak szerint közvetlenül kötődik a vasárnapünnepléshez, 
a hamis „szombathoz”, amit nem rendelt el Isten a Bibliában, míg a negye-
dik parancsolatot igen. Azt jelentené ez, hogy a fenevad bélyege már most 
a vasárnapünneplő keresztényeken lenne? Nem! Jel 13:15 versében az áll, 
hogy majd halállal fenyegetik azokat, akik nem hajlandók csatlakozni a 
fenevad hamis imádatához. Ez végül élet-halál kérdés lesz. Az események 
nyilván még nem értek el erre a pontra, és a fenevad bélyege addig nem 
kerül az emberekre, amíg a végső próba be nem következik. Ezért még sen-
kire nem került rá a fenevad bélyege. 

Mit jelent igaz kereszténynek lenni? Miért döntőek ezzel kapcsolat-
ban Isten parancsolatai, valamint Jézus hite? 
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június 14. csütörtök

A SZOMBAT MINT PECSÉT

Amint láttuk, már Ádámtól és Évától kezdve, majd pedig Izrael népe életé-
ben, a történelem során Isten igaz népének jele volt a hetedik nap, a szom-
bat. Megfigyelhetjük Jézus és az apostolok életében, hogy az újszövetségi 
korban tovább folytatódott ennek a gyakorlata. Isten végidei népének is 
az lesz a megkülönböztető jele, hogy „megtartják az Isten parancsolatait és 
a Jézus hitét” (Jel 14:12)!

Miért olyan fontos a szombat, és mi a különös jelentősége a keresztények 
számára? 2Móz 20:8-11; Zsid 4:9-10

A szombat a Tízparancsolat szívében helyezkedik el. A Teremtő rendelte el 
hatalma jeleként vagy pecsétjeként, mivel tartalmazza a nevét: „az Úr a te 
Istened”. Meghatározza a birodalmát is, amire kiterjed a hatalma: „az ég, 
a föld, a tenger és minden, ami azokban van”. Azt is kijelenti, hogy mi az 
alapja hatalmának: „Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet… a he-
tedik napon pedig megnyugovék” (2Móz 20:11). 

Az Újszövetség Jézusra mutat, aki által Isten mindent megalkotott (Jn 1:1-3; 
Kol 1:16; Zsid 1:1-2). Ő teremtette meg a világunkat hat nap alatt, majd a he-
tedik napon megpihent. Ezért különösen jelentős az, hogy amint a kereszten 
függött péntek délután, felkiáltott: „Elvégeztetett” (Jn 19:30)! A teremtést befe-
jezve megpihent szombaton, áldozati munkájának elvégzése után pedig, azt 
követően, hogy a megváltásunkért elszenvedte a halált helyettünk, szintén 
megpihent szombaton, ekkor a sírban. A szombat tehát kétszeresen is áldott: 
először a teremtés, majd pedig a kereszt miatt. Ezért mondja A zsidókhoz írt 
levél, hogy a szombati pihenéssel a keresztény bemutatja: „maga is megnyu-
godott cselekedeteitől, amiképpen Isten is a magáéitól” (Zsid 4:10). A szombat 
tökéletes szimbóluma annak, hogy nem menthetjük meg önmagunkat, hi-
szen az Krisztus munkája, az elejétől a végéig, és hit által részesülhetünk az 
áldásaiban (vö. Zsid 12:2). 

Amennyiben a szombat a munkától való megpihenést szimbolizálja, 
mit jelképez a vasárnapünneplés? Hogyan illik ez éppen Babilon alap-
vető jellegzetességéhez? 
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június 15. péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:
„Amint Isten népe megkapja a pecsétet a homlokára – ez nem látható pe-
csét vagy jel lesz, hanem az igazságban való megállapodás, értelmileg és 
lelkileg egyaránt, hogy ne lehessen elmozdítani őket –, amint Isten népe 
elpecsételtetik és felkészül a rostálásra, el is fog jönni. Valójában már el-
kezdődött; Isten ítéletei elérik a földet… hogy tudjuk, mi közeleg” (Ellen G. 
White: The Faith I Live By, 285. o.).

„A hűség nagy próbája a szombat lesz, mert az igazságnak az különösen 
vitatott pontja. A végső próbatétel idején éles határvonal fog húzódni Isten 
szolgái és azok között, akik nem szolgálják Őt. Míg a negyedik parancso-
lat megtagadása és a hamis szombat megtartása, amit az állam törvénye 
megkíván, egyenlő az istenellenes hatalomnak tett hűségesküvel, addig az 
igazi szombat megtartása, ahogy az Isten törvénye megszabja, a Teremtő 
iránti hűség bizonyítéka. Míg az egyik csoport a földi hatalmaknak való 
engedelmesség jelét elfogadva a fenevad bélyegét veszi fel, a másik a menny 
tekintélyéhez való hűség jelét választva, megkapja Isten pecsétjét” (Ellen G. 
White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 518-519. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Hogyan képviselhetjük az igazságot a fenevad bélyegéről és Isten 

pecsétjéről, de úgy, hogy ne váltsunk ki szükségtelen vitákat? Miért 
fontos például hangsúlyozni, hogy most még senki sem vette fel a 
fenevad bélyegét? 

2. Hogyan kapcsolódik a szombat a Szentlélek általi elpecsételéshez?
3. Gondolkozzunk el ezen a néhány szón: „az igazságban való megál-

lapodás, értelmileg és lelkileg egyaránt”. Mit jelent ez? 
4. Beszélgessünk a lelki Babilon jellemzőiről, az értékeiről és módsze-

reiről! Mennyiben térnek el Isten országának az értékeitől? Hogyan 
fordulhat elő, hogy Babilon bizonyos jellemzői most is beszűrőd-
nek az egyházba? Hogyan tanulhatjuk meg felismerni és kiküszö-
bölni ezeket, de keresztényi módon, úgy, hogy abban Isten országá-
nak az értékei látszódjanak meg?   
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SZABÓ JUDIT:
PUSZTAI ÚT

Szívem kemény, megrepedt agyag,
élet vízre szomjazó anyag.
Próbák kövein botladozom,
nem csak a saru lábaimon,
de a lelkem is ronggyá szakadt.
Néha nem tudom merre szabad,
keresem, hol a hely, hogyan mondjam,
ki az, akinek az igéd szóljam.
Uram, olykor megesett, hogy a puszta
zúgolódásom szavát visszhangozta.
Ha bánat téglái körbefognak,
az egyiptomi véres ostornak
újra érzem bőröm felszakadt sebét,
hallom a fáraó dühödt seregét.
Kétségek közt keresem rejtekem,
legyen karjaidban menedékem.
Égő csipkebokorhoz szaladtam,
csak veszteség hamvait találtam,
arcomat poklos kezeimbe temetem,
sírok, a két kőtáblát hová menthetem?
Szívemnek rejtekébe teszem,
törvényed vonása ne vesszen,
kopott feledésbe ne kerüljön miértje,
hadd legyek frigyládája, hogy töretlen védje.
Mikor lábam idegen földön jár,
oltalmazóm legyél és erős vár.
Ha hívsz, hogy harcoljak érted,
ne hozzak eléd mentséget.
Az ígéret földje küszöbén állva,
hálaáldozatom hozzád száll ma.
Bár kóró hitem, a hibátlantól oly messze,
bízom, mert a Te kezedben, senki sincs veszve.
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június 16-22.

Babilon és Armageddon

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: 1Királyok 18:1-40; Ézsaiás 52:9; 
1Korinthus 15:1-2; Jelenések 14:8; 16:12-16, 19; 18:1-10 

„homlokára pedig fel volt írva egy titokzatos név: Nagy Babilon, a paráznák-
nak és a föld utálatosságainak anyja” (Jel 17:5, ÚRK).

Amint korábban is megállapítottuk, A jelenések könyve tele van közvetlenül 
az Ószövetségből származó képekkel és kifejezésekkel. A Babilon név pél-
dául hatszor fordul elő benne, de nem Nabukodonozor ókori birodalmára 
vonatkozóan, ami már évszázadokkal korábban letűnt a történelem szín-
padáról. János az ószövetségi képekkel inkább valamilyen igazságot akart 
kifejezni. Ebben az esetben Babilon, ami Isten népét elnyomó, masszív po-
litikai és vallási hatalom volt, most azokat a súlyos vallási és politikai erő-
ket jelképezi, amelyek hasonlókra törekszenek majd a végidőben. 

Ilyesmi figyelhető meg az Armageddon szóval kapcsolatban is, ami csak 
A jelenések könyvében fordul elő, de egy héber kifejezés az alapja, ami azt 
jelenti, hogy „Megiddó hegye”. Ez utalás az ókori Izrael egy helyére. Ar-
mageddonnal kapcsolatban rengeteg a spekuláció, sokan arra számítanak, 
hogy a világ végéhez közeledve hatalmas katonai konfliktusra kerül majd 
sor Megiddóban.

Ezen a héten közelebbről megvizsgáljuk Babilont és Armageddont, miköz-
ben igyekszünk megtudni, mit akar a Biblia közölni ezekkel a képekkel. 

12. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu
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június 17. vasárnap

„PARÁZNASÁGÁNAK HARAGBORA”

Olvassuk el a Babilonra tett hat utalást A jelenések könyvében: 14:8; 16:19; 
17:5; 18:2, 10, 21! Gondoljunk Babilon ószövetségi történetére, majd pe-
dig nézzük meg, hogy milyen tanítás rejlik Babilonról a fentebb jelzett 
szövegekben, de a végidei események összefüggésében!

Mondták már azt is, hogy a Biblia két város története – Jeruzsálemé és 
Babiloné. Jeruzsálem a Biblia egészében Isten és szövetséges népe városa 
(Zsolt 102:22; Ézs 52:9; 65:19; Jel 3:12), míg Babilon az elnyomást, a ke-
gyetlenséget, a hamis vallást és az Isten elleni nyílt lázadást jelképezi. 

Gondoljunk csak például Bábel tornyára (1Móz 11:9). Az a héber szó, amit 
úgy fordítunk, hogy „Bábel”, megegyezik azzal, ami a Babiloni Birodalomra 
utal. 1Pt 5:13 versében Péter a „babiloni gyülekezet” üdvözletét közvetíti. 
Mindenki értette, hogy nem az Irak területén található régi birodalom rom-
jaira gondolt, hanem Rómára, amiből hamarosan az egyház elnyomója lett. 
Érdekes ez az elnevezés, különösen A jelenések könyvének és benne Róma 
szerepének a fényében!

Mennyire ártalmas Babilon hatása a világra és Isten népére nézve? Mit 
tudhatunk meg erről Jel 14:8 és 18:3 verséből?

Kétségtelen, hogy A jelenések könyve szerint a Babilonnal jelképezett hata-
lom nagymértékben romlott és hatását ilyen vagy olyan mértékben az egész 
világra kiterjeszti. A „paráznaságának haragbora” kifejezés világos utalás a 
hamis tantételre, hamis tanításra és a romlott gyakorlatokra, valamint ezek 
következményeire. Babilon gonosz erő, ami „valamennyi néphez” (Jel 18:3) 
elhatott. Éppen ezért mindenkinek figyelni kell, nehogy romlottá váljon!

Nézzünk körül a mai világban: romlás, zavar és elnyomás. Ezek sze-
rint miért olyan fontos Jézusba és Igéjébe kapaszkodni?

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

LEOMLOTT BABILON

A Biblia tanítása szerint egy nap majd vége lesz Babilon romlott befolyásá-
nak a világ felett.  

Mit tudhatunk meg Jel 18:1-10 szakaszából a „nagy Babilonról”?

Jel 18:2 megismétli a harmadik angyal üzenetét (Jel 14:8), ami Babilon le-
omlásáról szól. Azt fejezi ki, hogy mennyire romlottá vált.

„A Biblia kijelenti, hogy az Úr eljövetele előtt Sátán »a hazugságnak minden 
hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával« 
fog dolgozni. Isten engedi, hogy azok, akik »nem fogadták be az igazságnak 
szeretetét az ő üdvösségükre«, megkapják »a tévelygés erejét, hogy higgyenek 
a hazugságnak« (2Thessz 2:9-11). Amíg ez az állapot nem következik be, 
amíg az egyház és a világ nem egyesül teljesen az egész keresztény világ-
ban, addig Babilon még nem bukott el egészen. A változás fokról fokra tör-
ténik, és Jel 14:8 teljes megvalósulása még a jövőben van” (Ellen G. White: 
A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 337. o.).  

Egyedül Isten tudja, hogy mikor következik be „Jel 14:8 teljes megvalósu-
lása”. Azt viszont tudjuk, hogy e szövegek szerint nagy gonoszsága miatt 
a lelki Babilon egy nap majd Isten ítélete alá kerül. „Mert az ő bűnei az égig 
hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól” (Jel 18:5). Ebben 
a kifejezésben tükröződik az ókori Babilonra is vonatkozó nyelvezet (lásd 
Jer 51:9), és azt jelenti, hogy biztosan eljön az ítélet ideje. 

Természetesen nem lepődhetünk meg az ítéleten, hiszen az ókori Babilon is 
ítélet alá esett (lásd Dániel 5. fejezete). A Szentírás számos helyen egészen 
világosan kifejezi, hogy egy nap majd mindenkinek számot kell adnia a tet-
teiről, így Babilonnak is. Mennyire bátorító a tudat, hogy keresztényként 
van Közbenjárónk az ítélet során, aki mellettünk áll (Dán 7:22; 1Jn 2:1)! 
Máskülönben a sorsunk nem lenne sokkal jobb, mint Babiloné.

Hogyan találunk vigaszt és bátorítást abban, hogy még ha most látszó-
lag büntetlenül is marad sok igazságtalanság és gonoszság, egy nap 
Isten majd mindent megtorol?
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június 19. kedd

ARMAGEDDON

A legtöbb ember, beleértve még sok keresztényt is, A jelenések könyvéről 
csak keveset tud, egy kép vagy szó azonban a köznyelvben is elterjedt belő-
le: Armageddon (lásd Jel 16:16), ami még a szekuláris kultúrában is a föld 
sorsát eldöntő, végső küzdelmet jelzi. Egy hollywoodi producer készített is 
egy filmet Armageddon címmel, amelyben egy óriási aszteroida pusztítással 
fenyegeti a földet. A világ végének gondolata bizonyos mértékig ott van 
a világi emberek fejében is.

Sok olyan keresztény, aki valamennyire ismeri A jelenések könyvét és hisz is 
benne, az armageddoni csatát valóságos katonai háborúnak gondolja a Kö-
zel-Keleten, ami nem sokkal a világ vége előtt tör majd ki. Az egyik változat 
szerint Ázsiából 200 milliós sereg tör be Izrael északi részére. Mások pedig 
leragadnak a világnak azon a táján parázsló különféle katonai és politikai 
konfliktusoknál, és az értelmezésük szerint ezek fogják kialakítani a végső 
katonai csata színterét Megiddó környékén. 

A Biblia azonban egészen más képet fest. A Szentírás szerint Armageddon 
nem a patvarkodó népek végső csatája lesz, hanem a kozmikus küzdelem 
két oldalának összecsapása, vallási harc, nem gazdasági és nem is politikai, 
ha mégannyi gazdasági és politikai tényező játszik is majd szerepet benne.

Mit tudhatunk meg Armageddonról, egyedül Jel 16:12-16 verseiből? 

Először is, figyeljük meg, hogy a szakasz nyelvezete szimbolikus. Békák-
hoz hasonló lelkek jönnek ki a sárkány, a hamis próféta és a fenevad szá-
jából (utalás a Jelenések 13. fejezetében szereplő erőkre; a „hamis prófé-
ta” pedig minden bizonnyal Jel 13:11 verséből a földből feljövő fenevadra 
utal). Úgy jelenik itt meg a nagy küzdelem, hogy „ördögi lelkek” indulnak 
csatába „a mindenható Isten ama nagy napján” (Jel 16:14). Amikor Arma-
geddon kibontakozik, az világszéles küzdelem lesz majd Krisztus és Sátán 
erői között. Ne helyi ütközetet várjunk Megiddó térségében, mint ahogy 
A jelenések könyvében Babilon sem a mai Irak egyik szegletében zajló ese-
ményeket jelképezi.  

Olvassuk el Jel 16:15 versét! Lenyűgöző, hogy az óriási jelentőségű 
események között Jézus evangéliumi üzenettel bátorít bennünket, 
egyrészt az eljövetele ígéretével, másrészt pedig azzal, hogy az Ő igaz-
ságának kell befedeznie minket. Hogyan mutat ez is arra, hogy lelki 
küzdelem részesei vagyunk? 
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június 20. szerda

ARMAGEDDON ÉS A KÁRMEL HEGYE, 1. RÉSZ

Akkor tehát mi lesz ez a hatalmas armageddoni csata? Először is, a név 
jelentése: „Megiddó hegye”. A Megiddó néven ismert helyen nincs hegy, de 
a környéken található a Kármel hegye, ezért a teológusok a Kármel hegyére 
tett utalásként értik a kifejezést. 

Továbbá a Biblia kutatói Illés és Baál hamis prófétáinak kármel-hegyi tör-
ténetét szimbólumnak tartják, a Jelenések 13. fejezete értelmében kibonta-
kozó események előképének. 

Amint tegnap is láttuk, Jel 16:13 utal a sárkányra, a fenevadra és a hamis 
prófétára, és ezekkel visszamutat Jelenések 13. fejezetének eseményeire, 
valamint a 9. tanulmányban említett hamis hármasságra. 

Jelenések 13. fejezetében az események a 13. és 14. versekben közelítenek 
a tetőponthoz, amikor is a második fenevad természetfeletti dolgokat tesz, 
„tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára” (Jel 13:13). Majd pedig 
ezek az események vezetnek el az Isten és Sátán, valamint az igaz Isten imá-
dói és „a fenevad képét” (Jel 13:14) imádók közötti közvetlen küzdelemhez. 

Olvassuk el 1Kir 18:1-18 verseit! Mi történik ebben a részben? Hogyan 
mutatkoznak meg itt hasonló kérdések ahhoz, mint amelyek A jelenések 
könyve szerint a végső események idején is ki fognak bontakozni? 

Több szempontból is mondhatjuk, hogy ez a rész tökéletesen felvázolja 
a nagy küzdelmet. A 18. versben Illés nyíltan kijelenti: a nép elfordult Isten 
törvényétől, hamis isteneket imádnak és követnek. Nem éppen ez volt a kérdés 
mindig is, függetlenül attól, hogy hányféle formában és módon nyilatko-
zott meg a gonoszság a történelemben? Vagy Istent imádjuk, „aki teremtette 
a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait” (Jel 14:7), vagy valaki, 
vagy valami mást. Jelenések 13. fejezetében és az abban kibontakozó ese-
ményekben az emberek a fenevadat és annak képét imádják. Nincs köztes 
terület, vagy Isten oldalán, vagy Sátán oldalán állunk. Ennyire fontosak a 
szóban forgó kérdések most is, de különösen az armageddoni csatában, 
ahol, amint majd látni fogjuk a Kármel hegyén történtekben, igen erősen 
megmutatkozik a különbség.   
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június 21. csütörtök

ARMAGEDDON ÉS A KÁRMEL HEGYE, 2. RÉSZ

Olvassuk el 1Kir 18:18-40 verseit! Mi történik ebben a részben? Hogyan 
végződik a történet? Anélkül, hogy túlzásba vinnénk a párhuzamok ke-
resését, mit mondhatunk, hogyan tükrözi ez a történet azt, ami majd 
történni fog, csak jóval szélesebb körben, amikor az idők végén a nagy 
küzdelem a tetőfokára hág?

Kármel hegyén Isten prófétája, Illés, valamint Baál papjainak százai álltak 
egymással szemben. (Figyeljük meg, hányszoros túlerőben volt a gonosz 
a jóval szemben!) Ez egy próba volt, annak bemutatására, hogy ki az igaz 
Isten: aki teremtette az eget és a földet vagy Baál, „a sárkánynak” egy meg-
jelenési formája, az egyik eszköze arra, hogy elhitesse a világot (Jel 12:9).  

A papok könyörögtek Baálnak, hogy küldjön tüzet az égből és tűz emész-
sze meg a tulkot, amit áldozatként vittek neki. Reggeltől egészen délig ki-
abáltak. „Kiáltsatok hangosabban – csúfolódott Illés –, talán aluszik” (1Kir 
18:27). A papok őrjöngésig hergelték magukat. Kardokkal vagdosták a sa-
ját testüket, míg kiserkent a vérük, az esti áldozat idején aztán elcsigázva 
és elgyötörten feladták.

Illés áldozatát háromszor leöntötték, annyira, hogy a víz az árkokból is 
kifolyt. A próféta egyszerű imát mondott, az Úr pedig azonnal felégetett 
mindent, még az oltárköveket és a talajt is alatta. Félreérthetetlenül meg-
mutatkozott az igaz Isten hatalma Baáléval szemben. 

Olvassuk el Jel 16:13, 19:20-21 verseit, majd pedig hasonlítsuk össze 
Baál papjainak a sorsával! Mit látunk itt? 

Armageddonnal kapcsolatban nem tudunk mindent, legalábbis egyelőre 
nem, viszont a végeredmény biztos: Isten ellenségei elpusztulnak, az Úr 
pedig a szentjeivel együtt igazolást nyer. 

1Kor 15:1-2 szövegösszefüggése közvetlenül nem kapcsolódik 
Armageddonhoz, de mit hangsúlyoz itt Pál, amit fontos észben tartani 
a mostani témánkat illetően is, különösen a jövőre gondolva? Nézzük 
még meg Jel 16:15 versét is, ami konkrétan Armageddonnal kapcsola-
tos! Mit közvetítenek tehát ezek a versek?
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június 22. péntek

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
„Több helyen is az armageddoni csatáról szóló leírásban az irtózatos lé-
nyek és szörnyű események egy pillanatra háttérbe kerülnek, és felvillan 
valamilyen személyesebb igazság. Amint már láttuk, ezek egyike Jel 16:15: 
»Ímé eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezíte-
lenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rútságát.« Ez a vers pontosan annak az 
egyik résznek a közepén található, ami ténylegesen megnevezi Armaged-
dont, és több újszövetségi szakasz visszhangzik benne a Jézus visszatérésé-
re és a vég eseményeire való egyéni felkészüléssel kapcsolatban.

Újabb ilyen vers Jel 17:14: »Ezek hadakozni fognak a Báránnyal, de a Bárány 
legyőzi őket, mert Ő az uraknak Ura és a királyoknak Királya – és akik vele 
vannak, azokat nevezi választottaknak és hűségeseknek« (a szerző fordítása 
nyomán). Itt a végső nagy háborúban van egy hadsereg, emberek, akiknek 
nem az az elsődleges célja, hogy fegyverekkel pusztítsanak el másokat, ha-
nem hogy hűségesek maradjanak Istentől kapott elhívásukhoz, kiválasztá-
sukhoz. Ez a csata alapjában eltér az országok és lázadó csoportok által ma 
is vívott küzdelmektől. Amint már többször is mondtam, az armageddoni 
csata az elméért, valamint a szívért is folyó harc: a megöletett Bárány szív-
ből fakadó szövetségi hűségre szólít (Jel 5:9-10, 12; 13:8)” (Jon Paulien: 
Armageddon at the Door. Hagerstown, Md., 2008, Autumn House Publishing, 
193. o.). 

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Hogyan tudnánk segíteni annak, aki szerint A jelenések könyvében 

szereplő események legtöbbje a valóságban is azon a helyen megy 
majd végbe, amit a könyv megemlít? Hogyan lehetne rávezetni, 
hogy ez helytelen magyarázati módszer volna?

2. Amint láttuk, Babilon befolyása az egész világra kiterjed. Nevezzük 
meg Babilon néhány tanítását! Hogyan tanulhatjuk meg felfedezni, 
mi tartozik oda? Hogyan kerülhetjük el az ilyen tanításokat? 

3. A hétfői White-idézetben szerepel ez a rész: „Amíg… az egyház és 
a  világ nem egyesül teljesen az egész keresztény világban, addig 
Babilon még nem bukott el egészen.” Gondolkodjunk el a követke-
ző mondatrészen: „az egyház és a világ nem egyesül teljesen”! 
Milyen komoly figyelmeztetést találunk ebben?  
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SZEGEDI KOVÁCS GYÖRGY:
VÉGÜL

„S alig éltem még”,
de nem szorult a hang
semmilyen keret közé.
A szabad kitárulkozás,
sokszínű közelítés,
pillanatnyi létünk,
mikor még
por is voltunk
az Ő szemében,
a nem egyformára
teremtett ember látványpékségében,
míg minden „megfolyik, kiapad”.
Majd a sacrumnak gyémánt ívein
végül helyre áll az anyag – az édeni,
s újra indulhatunk
vigaszágon.
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Az Úr Jézus Krisztus visszatérése

SZOMBAT DÉLUTÁN 

E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 13:6, 9; Dániel 2:34-35; 
Máté 24:30-31; 2Thesszalonika 1:7-10; 2Timóteus 4:6- 8 

„Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyuga-
tig, úgy lesz az ember Fiának eljövetele is” (Mt 24:27).

T. S. Eliot ezzel a sorral kezdte az egyik versét: „Kezdetemben a vég.” A köl-
tő tömör megfogalmazásával komoly igazságot fejez ki. A kezdetekben már 
benne van a vég. Ez a gondolat tükröződik nevünkben is: hetednapi ad-
ventista, ami két alapvető bibliai tanítást közvetít. A „hetednapi” szó a Tíz-
parancsolat szombatjára, a földi élet hatnapos teremtésének hetenkénti 
emlékünnepére utal, míg az „adventista” név Jézus második eljövetelére 
mutat előre, amelyben teljesedik a Szentírás minden reménysége és ígérete, 
beleértve az örök élet ígéretét is. 

Világunk teremtésének (kezdeteinknek) az ideje bármennyire távol is esik 
Jézus visszajövetelétől (végünktől, legalábbis ami a bűnös életet illeti), 
ezek az események összekapcsolódnak. Isten, aki megteremtett (Jn 1:1-3), 
ugyanaz az Isten, aki visszatér és „hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó 
trombitaszóra” (1Kor 15:52) beteljesíti megváltásunkat. Kezdeteinkben va-
lóban megtaláljuk a véget. 

Ezen a héten a végső események legvégéről fogunk beszélni, legalábbis en-
nek a földnek a vonatkozásában, mégpedig az Úr Jézus második eljövete-
léről.

június 23-29.13. tanulmány

www.bibliatanulmanyok.hu



103

vasárnapjúnius 24.

AZ ÚR NAPJA

Még ha némelyek csak újszövetségi tanításnak gondolják is Jézus máso-
dik adventjét, nem ez a helyzet, de természetesen csak az első eljövetele, 
halála, feltámadása és mennybemenetele után kaptunk még teljesebb és 
gazdagabb kinyilatkoztatást a második adventet övező igazságról. Viszont 
amint az Újszövetség annyi más kérdésében szintén megfigyelhető, erre 
a meghatározó igazságra is már jóval korábban célzott, utalt az Ószövet-
ség. A Jézus visszajöveteléről szóló tanítással az újszövetségi írók nem új 
igazságot mutattak be, csak erősen kiemelték azt, amit a Biblia már koráb-
ban kijelentett. A második advent ígéretét csakis a megfeszített és feltámadt 
Megváltó fényében lehet még teljesebben megérteni és igazán értékelni.

Mit tanulhatunk Jézus második adventjéről a következő bibliaszövegek-
ből? Ézs 13:6, 9; Dán 12:1; Zak 14:9

„Az Úr napja” vitathatatlanul pusztulás, szomorúság és teljes felfordulás 
napja lesz azok számára, akik elvesznek, ám Isten népe számára, „akinek 
neve benne van az élet könyvében” (Fil 4:3, ÚRK; lásd még Jel 3:5; 13:8), az 
a szabadulás napja. Az Ószövetség említi azt a témát, hogy „az Úr napja” 
a gonoszok számára az ítélet ideje lesz, míg Isten hűségesei védelmet és ju-
talmat kapnak. Például lesznek ugyan, akikre „az Úr haragjának tüze” vár, 
ám akik hallgatnak a szóra, hogy „Keressétek az igazságot, keressétek az alá-
zatosságot”, oltalmat találnak „az ÚR haragjának napján” (Zof 2:1-3, ÚRK).

Hogyan mutatnak Mt 24:30-31 versei is ilyen kettősséget a megváltottak 
és az elveszettek között Jézus visszajövetele idején? 

A végső események kibontakozása közben egyre nyilvánvalóbbá lesz, 
hogy melyik oldalon állunk. Melyek azok a döntések, amelyeket meg-
hozhatunk és meg is kell hoznunk most, hogy biztosan a helyes olda-
lon legyünk? 

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

DÁNIEL ÉS JÉZUS MÁSODIK ADVENTJE

Jézus korában sok izraelita várta, hogy a Messiás majd eltörli Rómát és 
Izrael országát teszi a föld leghatalmasabb népévé, mégsem ennek kellett 
történnie az első advent idején, mint ahogyan a második adventkor sem 
ilyesmi lesz majd. Valójában Isten jóval hatalmasabb dolgot tervezett hűsé-
ges népe számára pusztán a régi, bűnös világ átrendezésénél. 

Dániel 2. fejezeténél talán semmi sem mutatja be világosabban az Ószövet-
ségben, hogy az új világ nem a régiből nő ki, hanem új és gyökereiben más 
teremtés lesz. 

Dániel próféta könyve 2. fejezete négy nagy világbirodalom felemelkedését 
és bukását vázolja fel: Babilon, Médo-Perzsia, Görögország, majd végül 
Róma, amiből a felbomlása után kinőnek a modern Európa népei. Viszont 
igen látványos lett a vége a Nabukodonozor álmában feltűnő szobornak, 
ami a négy egymást követő világbirodalmat szimbolizálta. Ez is mutatja, 
hogy mennyire elkülönül egymástól ez a világ és az új, az, ami az Úr Jézus 
Krisztus visszatérése után érkezik el. 

Mit tanítanak Dán 2:34-35 és 44-45 versei ennek a világnak a sorsáról és 
arról, hogy milyen lesz az új világ természete?

Ez a rész nem hagy bizonytalanságban bennünket azzal kapcsolatban, 
hogy mi történik majd Jézus visszajövetelekor. Lk 20:17-18 verseiben Jézus 
a kővel azonosította magát, ami mindazt porrá zúzza, ami ebből a világból 
marad. Dán 2:35 versében az áll, hogy miután összetört az arany, az ezüst, 
a cserép, a vas és a réz, minden olyan lett, „mint nyári szérűn a polyva, ame-
lyet fölkap a szél, és a helyét sem találják többé” (ÚRK). Vagyis Jézus vissza-
jövetele után semmi nem marad a régi világból.

Közben pedig a régi világnak még a nyomait is összezúzó kő „nagy heggyé 
lett, és betöltötte az egész földet” (ÚRK). A második advent következménye-
ként felemelkedő birodalom „nem pusztul el soha… örökké fennmarad” (Dán 
2:44, ÚRK).

A földön valaha élt minden emberre kétféle sors valamelyike vár. Vagy Jé-
zussal leszünk az örökkévalóságon át, vagy a régi világ polyvájával eltű-
nünk a semmiben. Így vagy úgy, de mindannyiunk sorsa örök lesz.
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keddjúnius 26.

HOSSZÚ TÁVÚ KILÁTÁSOK

Tit 2:13 verse szerint milyen nagyszerű reménységünk van? Miért? 

A világmindenség eredetéről tartott beszédében egy előadó elmagyarázta, 
hogy hite szerint nagyjából 13 milliárd éve „az anyag végtelenül sűrű, pa-
rányi tömege pattant ki a semmiből, majd felrobbant, a világegyetem pedig 
ebből a robbanásból jött létre.” Arról semmit nem mondott, hogy „az anyag 
végtelenül sűrű, parányi tömege” hogyan pattanhatott ki egyszerűen a sem-
miből, csupán hittel ezt feltételezte.

A heti tanulmányunk bevezetőjében szerepel, hogy a kezdeteinkben meg-
találjuk a véget. Az előadó, akire az előbb utaltunk, úgy látja, hogy nem 
vár ránk túlzottan reményteli vég, legalábbis hosszú távon nézve nem. 
„Az anyag végtelenül sűrű, parányi tömegéből” keletkezett univerzumra 
– mindazzal együtt, ami benne van, tehát az emberiségre is – örök meg-
semmisülés várna. Ezzel szemben a kezdetekre vonatkozó bibliai fogalom 
nemcsak sokkal logikusabb az imént idézett nézetnél, hanem több reményt 
is kínál. Hála a Teremtő Istennek, a hosszú távú kilátásaink igen jók! Sokat 
várhatunk a jövőtől! A reménységünk pedig Jézus visszajövetelének az ígé-
retén nyugszik.

Miről beszél Pál 2Tim 4:6-8 szakaszában? Miben bízik? 

Pál tudta, hogy nem sokkal később kivégzik majd, mégis élt benne az üdv-
bizonyosság és Krisztus visszatérésének várása, amiről azt mondja, hogy 
„az ő megjelenése” (2Tim 4:8). Leírta, hogy az „igazság koronája” vár rá, ami 
bizonyosan nem a saját igazsága (1Tim 1:15), hanem Jézusé. Pál előtt vilá-
gos volt, hogy a második adventre vonatkozó reménye ennek az ígéretén 
nyugszik. Az adott helyzetét a legjobb esetben is gyászosnak mondhatta 
(börtönben várta kivégzése idejét), de hosszú távon nézve a kilátásai na-
gyon jók. Mégpedig azért, mert a teljes képet látta, nem csak a közvetlen, 
adott helyzetére figyelt. 

Függetlenül attól, hogy éppen milyen körülmények közt vagyunk, 
hogyan élhet bennünk is olyan reménység, mint ami Pált jellemezte? 
Hogyan tanulhatunk meg a teljes képre koncentrálni, meg az abban 
lévő reményre? 
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szerda június 27.

AZ ÉG FELHŐIBEN

A Biblia szerint a második advent szerepe központi és meghatározó, ennek 
ellenére mégsem hiszi minden keresztény, hogy maga Jézus fog valóságos 
módon visszatérni. Némelyek például azzal érvelnek, hogy a második ad-
vent nem akkor következik be, amikor maga Krisztus visszatér a földre, 
hanem amikor a lelkülete megmutatkozik földi egyházában. Más szóval 
akkor kerül sor Krisztus második adventjére, amikor népe tagjaiban meg-
mutatkoznak a kereszténység erkölcsi elvei. 

Mennyire hálásak lehetünk, hogy az efféle tanítás hamis! Amennyiben igaz 
volna, hosszú távon vajon milyen reményeink lehetnének? 

Olvassuk el az alábbi újszövetségi igéket a második adventre vonatkozó-
an! Ezek szerint milyen lesz Krisztus visszatérése? 

Mt 24:30  

Mt 26:64  

1Thessz 4:16  

2Thessz 1:7-10  

Jel 1:7  

„Úgy tűnik, mintha az ég megnyílna és bezárulna, és az Isten trónjáról ára-
dó dicsőség sugarakat lövellne. A hegyek szélben hajladozó nádként inog-
nak, és durva kövek szóródnak szerteszét. Mennydörgés hallatszik, vihart 
jelez. A tenger tombol, forgószél süvölt, mintha öldöklő démonok kiáltoz-
nának. Az egész föld megduzzad, mint a hullámzó tenger. Felszíne széttö-
redezik, mintha az alapja kimozdult volna. Egész hegyláncok lesüllyednek, 
lakott szigetek eltűnnek. A kikötők környékét, amelyet a gonoszság Sodo-
mává formált, elnyelik a tajtékzó hullámok. Isten megemlékezik a nagy Ba-
bilonról, »hogy adjon annak inni az Ő búsult haragja borának poharából«” 
(Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 544. o.).

Jézus visszatérése olyan hatalmas esemény lesz, ami szó szerint véget vet 
az általunk ismert világnak. Amikor pedig ez megtörténik, arról mindenki 
tudni fog. A második advent idején mutatkozik meg teljes valójában mind-
az, amit első eljövetelekor Jézus elvégzett értünk. 

A második advent valósága hogyan hasson az életünkre most? Hogyan 
segíthet úgy élni, hogy tudjuk, valójában mi a fontos az életben? 



107

csütörtökjúnius 28.

AZ ÉLŐK ÉS A HALOTTAK

Mielőtt feltámasztotta volna a sírból barátját, Lázárt, Jézus ezt mondta: „Én 
vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz énbennem, ha meghal is, él” (Jn 11:25). 
Nemcsak kérte hallgatóit, hogy fogadják el felfoghatatlan állítását, hanem 
fel is támasztotta Lázárt, akinek pedig már több napos halottként szaga is 
volt (Jn 11:39).

Valóban meghalnak azok is, akik hisznek Jézusban, viszont az Úr szavai 
szerint, még ha meg is halnak, újból élni fognak. Ez a halottak feltámadá-
sának az üzenete. Éppen ezért minden reménységünk központi része Jézus 
második adventje. 

Az alábbi bibliaszövegek értelmében mi történik Jézus visszatérésekor 
azokkal, akik az Úrban haltak meg? Róm 6:5; 1Kor 15:42-44, 53-55; 
1Thessz 4:16

A második advent nagy reménysége, hogy amint Jézus feltámadt a halálból, 
úgy a történelem során élt hűséges követői szintén feltámadnak majd. Az 
Ő feltámadása a saját feltámadásuk reményének és bizonyosságának az 
alapja. 

Mi történik azokkal, akik Jézus visszatérésekor életben lesznek? Fil 3:21; 
1Thessz 4:17

A Jézus visszatérése idején élők fizikai testet kapnak, de testük más lesz, 
mint most, természetfeletti módon átalakul, olyan lesz, mint amilyenben 
a halottak feltámadnak. „Az élő igazak »nagy hirtelen, egy szempillantás-
ban« elváltoznak. Isten szava nyomán megdicsőülnek; Isten halhatatlanná 
teszi őket, és a feltámadt szentekkel együtt elragadja őket az Úr elé a leve-
gőbe” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 
550-551. o.).

Nevezzük meg, mi volna ennek a világnak a dolgai közül annyira fon-
tos a számunkra, hogy inkább feláldoznánk érte az örök életet! Tehát 
mi kerül fel a listára? 
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péntek június 29.

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 
Jézus második adventje nem a zárszava, függeléke vagy utószava a bűnös 
világ emberi bajairól, szenvedéséről szóló, szomorú történetnek. A máso-
dik advent inkább maga az igazi tetőpont, a keresztény hit nagyszerű re-
ménysége! Mégis mi lenne máskülönben? Az emberiség története tovább 
bonyolódna, az egyik borzalom jelenete jönne a másik után, az egyik tra-
gédia követné a másikat, míg minden a halálba nem torkollna. Krisztus 
visszajövetelének reménye nélkül az élet olyan volna, amilyennek William 
Shakespeare írta le: „Mese, mit egy bolond beszél, teli hangos dagállyal – 
ám értelme nincs!” Megvan a feltámadás reménye, méghozzá azért, mert 
Isten Igéje újból és újból kijelenti! Azért van reménységünk, mert Jézus 
a saját élete árán váltott meg bennünket (Mk 10:45), és valóban visszatér 
majd, hogy átvegye azt, amiért fizetett. Az ég csillagai nem beszélnek a má-
sodik adventről. A madarak nem erről csiripelnek a fákon. Ezek a dolgok 
önmagukban mutathatnak valami jóra, reménységre, de csak a földi élet 
valóságát illetően. Azt viszont nem tanítják, hogy egy nap majd, amikor 
Jézus visszatér, „trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatat-
lanságban, és mi elváltozunk” (1Kor 15:52). Nem tanítják azt, hogy egy nap 
felnézve „meglátjátok majd az embernek Fiát ülni a hatalomnak jobbján, és 
eljőni az ég felhőivel” (Mk 14:62). Erről csak azért tudhatunk, mert Igéjében 
Isten kijelentette, és bízunk a Szentírás ígéretében.

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!
1. Gondolkozzunk el azon, hogy mi lenne, ha Jézus visszatérése való-

ban nem volna több annál, mint amit némelyek gondolnak róla: 
Krisztus követőinek az életében a keresztény elvek tökéletes meg-
nyilatkozása! Még ha valóban lenyűgöző lenne is ez a jóság, vég-
eredményben miért nem kínálna semmilyen reményt? 

2. Miért olyan oktalan az a széles körben elterjedt elképzelés, hogy 
a világegyetem a semmiből keletkezett? Miért tanítanak ilyesmit, és 
miért hisznek benne annyian? Miért sokkal logikusabb és racioná-
lisabb magyarázat az univerzum keletkezésére az örökkévaló Isten 
létezése, aki mindent megteremtett? 

3. Beszélgessünk a csoportban arról: mit írtunk fel a listára, amit olyan 
fontosnak tartunk most, hogy még az üdvösség reményét is feláldoz-
nánk érte! Mit tanulhatunk egymástól? Ha semmi nem szerepel a lis-
tánkon, akkor hogyan győződhetünk meg róla, hogy valóban nincs 
semmi az életünkben, ami elválasztana bennünket az üdvösségtől?  
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MINDEN LEHETSÉGES! 

„Ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek” (Mk 9:23).

„A hit kapcsol össze a mennyel, és hit által nyerünk erőt ahhoz, hogy 
talpon tudjunk maradni a sötétség erőivel szemben. Krisztusban Isten 
módot adott arra, hogy minden rossz vonást legyőzzünk, ellenálljunk 
akár még a legerősebb kísértéseknek is. Az igaz ember felülről kap 
segítséget. Isten ellenségei hányszor és hányszor összefogtak már erő-
ikkel, ravaszságukkal, hogy aláássák egy néhány Istenben bízó, egy-
szerű ember jellemét és befolyását, de mivel az Úr mellettük állt, nem 
győzhették le őket…

Szakadjunk el bálványainktól és a világtól, és akkor a világ sem sza-
kíthat el minket Istentől! Krisztus a Megváltónk, aki velünk van, aki 
mindenre képes! Benne lakozik az Istenség teljessége. A keresztények 
számára kiváltság tudni,hogy Krisztus valóban bennük él. »Az a győze-
lem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk« (1Jn 5:4). Minden lehetséges 
a hívőnek. Bármit is kérjünk imáinkban, ha hisszük, hogy megkapjuk, 
el is nyerjük azt. Ez a hit a legsötétebb fellegeken is áthatol, felcsillant-
ja a remény és a fény sugarait a csüggedő, kétségekkel küzdő ember-
ben. Ennek a hitnek, bizalomnak a hiánya zavar össze, kelt szoron-
gást, félelmet és rossz feltételezéseket. Isten nagy dolgokat visz végbe 
népéért, ha fenntartás nélkül bíznak benne!

Isten gyermekei hit által »országokat győztek le, igazságot cselekedtek, 
az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték. Megoltották a tűznek 
erejét, megmenekedtek a kard élitől, felerősödtek a betegségből, erősek lettek 
a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait« (Zsid 11:33-34). Ma 
pedig hit által nekünk is el kell jutnunk Isten ránk vonatkozó terveinek 
a csúcspontjára” (Ellen G. White: My Life Today. 9. o.)!
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„Ne félj te kicsiny nyáj” (Lk 12:32)

  1.    V.  Gal 5:1 Álljatok meg a szabadságban!
  2.    H. Gal 5:6 Szeretet által munkálkodó hit
  3.    K.  Zsolt 52:10 Isten kegyelmében bízva
  4.    Sz.   Róm 5:2 Hit és kegyelem
  5.    Cs. Zsid 6:18-19 Erős horgony
  6.    P. 1Jn 3:3 Megtisztulás
  7.    Sz. Jer 17:7 Áldott, ki az Úrban bízik

 Naplemente: Budapest: 19:20 Debrecen: 19:08

  8.    V.   Hós 2:14 A helyreállítás ígérete
  9.    H. Róm 6:11 Meghalni a bűnnek
10.  K.    Lk 12:27 A liliomok
11.  Sz. Zsolt 147:12-14 Dicsőség az Úrnak!
12.  Cs. Zsolt 147:15-16 Az Úr tettei
13.  P. Ézs 31:5 Oltalmazó Istenünk
14.  Sz. Jer 16:19 Erősség, bástya

 Naplemente: Budapest: 19:30 Debrecen: 19:18

15.  V. Zsolt 65:10 Áldások
16.  H.  Zsolt 8:2 Isten felséges neve
17.  K. Jn 3:14-15 Örök élet ígérete
18.  Sz. Gal 6:14 Ne dicsekedjek mással!
19.  Cs. Péld 18:4 Beszédünk hatása
20.  P. 1Kor 1:18 Bolondság vagy erő?
21.  Sz. Kol 1:13 Megszabadítás

 Naplemente: Budapest: 19:39 Debrecen: 19:27

22.  V.  2Kor 2:15 Krisztus jó illata
23.  H.  Jel 5:11-12 Méltó a Bárány!
24. K. Jn 5:28-29 Két feltámadás
25.  Sz.   Józs 4:22-24 Add tovább!
26.  Cs.   ApCsel 2:24 Jézus feltámadása
27.  P.     ApCsel 7:56 István 
28.  Sz.   Róm 4:24-25 Jézus áldozata értünk

 Naplemente: Budapest: 19:49 Debrecen: 19:37

29.  V.    Ezsd 2:68-69 Ki-ki amint teheti
30.  H.    ApCsel 13:34 Jézus örökre feltámadt

2018. áprilisReggeli dicséret
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„…igazak és igazságosak a te ítéleteid” (Jel 16:7)
    
  1.    K. Zsolt 31:25 Erősen, bátran
  2.    Sz. Gal 6:9 Fáradhatatlan jóság
  3.    Cs. Zsid 12:1-2 A hit fejedelmére nézve
  4.    P. Fil 1:6 Amit elkezdett, bevégzi
  5.    Sz.   2Kor 12:9-10 Elegendő kegyelem

 Naplemente: Budapest: 19:59 Debrecen: 19:47

  6.    V.    Zsolt 27:13 Bizalom
  7.    H. 1Thessz 5:24 Isten hűsége
  8.    K. 1Jn 5:4 Győzedelmes hit
  9.    Sz. Bír 8:23 Az Úr uralkodik
10.  Cs. Jel 3:21 A győztes jutalma
11.  P. 1Krón 29:9 Az önkéntes adakozás öröme
12.  Sz. ApCsel 28:31 Bátor prédikálás

 Naplemente: Budapest: 20:08 Debrecen: 19:56

13.  V. Jel 15:3 Mózes és a Bárány éneke
14.  H. Zsid 11:39-40 Isten terve
15.  K. Péld 25:11 A helyén mondott ige
16.  Sz. 1Kor 15:22-23 Ádám és Krisztus
17.  Cs. Tit 3:5 Kegyelemből 
18.  P. Jn 1:12 Isten fiaiként
19.  Sz. Zsid 9:14 Krisztus vére által

 Naplemente: Budapest: 20:17 Debrecen: 20:05

20.  V.    1Kir 2:3 Istenfélő élet
21.  H. Lk 18:17 Isten országa és a gyermekek
22.  K. 2Krón 6:21 Hallgass meg, kegyelmesen!
23.  Sz. Zsolt 118:6 Nem félek
24.  Cs. ApCsel 27:23 Isten angyala
25.  P.     Zsolt 10:17 Szegények kívánsága
26.  Sz.   2Móz 14:14 Várni az Úrra

 Naplemente: Budapest: 20:25 Debrecen: 20:14

27.  V.    Jn 1:16 Kegyelmes Megváltó
28.  H. Jn 14:28 Jézus az Atyához megy
29.  K.    Zsolt 65:2-3 Könyörgést meghallgató Isten
30.  Sz. 5Móz 6:24 Engedelmességre int
31.  Cs.   5Móz 7:21 Ne félj tőlük!

2018. május Reggeli dicséret
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„Seregek Istene, állíts helyre minket” (Zsolt 80:8)

  1.    P. ApCsel 2:38 Megtérés és keresztség
  2.    Sz. Kol 3:12 Isten választottai

 Naplemente: Budapest: 20:32 Debrecen: 20:21

  3.    V. Zak 3:4-5 Tiszta ruhába öltöztetve
  4.    H. 2Pt 3:9 Nem késik az Úr
  5.    K. 2Tim 4:7-8 A harc és a jutalom
  6.    Sz. Zsolt 72:17 Áldás az Úrnak!
  7.    Cs. Zsolt 72:18 Az Úr Isten csodatettei
  8.    P. 2Pt 1:10 Igyekezzetek!
  9.    Sz. Dán 6:26-27 Az örök Isten örök országa

 Naplemente: Budapest: 20:38 Debrecen: 20:27

10.  V. Zsolt 16:5 Az Úr támogat
11.  H. Lk 21:28 Nézzetek fel!
12.  K. 2Móz 15:11 Kicsoda olyan, mint te?
13.  Sz. Hag 1:14 Munkára indított vezetők
14.  Cs. Dán 7:27 Az ítélet után
15.  P. ApCsel 4:29 Adj bátorságot!
16.  Sz. Róm 6:17-18 Igazságnak szolgái lettetek

 Naplemente: Budapest: 20:42 Debrecen: 20:31

17.  V. Ézs 25:8 Nem lesz többé halál
18.  H. Jak 1:12 A boldog ember
19.  K. Zsolt 85:9-10 A békesség üzenete
20.  Sz. Zsolt 84:12 Nap és pajzs az Úr
21.  Cs. Zsolt 102:28-29 Isten nem változik
22.  P. 1Pt 2:15-16 Jóval némítani el a gonoszt
23.  Sz. 1Jn 2:24 Istenben maradni

 Naplemente: Budapest: 20:44 Debrecen: 20:34

24.  V. 1Jn 1:7 Közösségben egymással
25.  H.    1Jn 1:9 A hűséges Isten megbocsát
26.  K.    Jer 15:20-21 Isten szabadításának ígérete
27.  Sz. Ez 11:19 Kőszív helyett hússzív
28.  Cs.   Ez 18:21-23 Isten megtérést vár
29.  P.     Mt 18:19-20 Ketten-hárman egy akaraton
30.  Sz. Jn 15:15 Szolgából barát

 Naplemente: Budapest: 20:44 Debrecen: 20:34
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